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İmtiyaz aahibi : ŞEVKET BiLGiN 

Bata.uharrir •e umumi neıriyat müdOrü: 
HAKKI OCAKOGLU 

1 A.~Ol.'illııTE: Ş~İTİ 

Devam müddeti TürkiyeiçinlHariç ıçin 
Senelllı • . . • . . • 1300 2500 
Allı avlık . . . . . . 700 -1300 

• Atlnede TUrk aerglal 
Atina, 11 ( Yeni Aaar )- 22 birinci 

klnandan 12111bata kadar deYam etmek 
üzere burada bir Türk Güzel San'atlar 
sergisi açılacaktır. Geçen sene Mosko
vada açılan bu sergiyi Salih Cimcozun 

_!iyasetindeki heyet idare edecektir. 

Cmrumriyetin Ve CuntJıto•tyet Eserinin B~, Sabahları Çıkar Siyası~ Gaeeiedir Yeni Aıır matbaasında batılmıştır. 

ancakta ölü ve yaralılar vardır 
···························································--~~~······~-~~~~~-·~·····~~~·······~~~~~~····~~~~~~~~~~····························· ... ····~··································~···--
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5000 koyu milliyetçi Hataylı janda;rma kordonların 
· ararak mü a itlere ses erini du urdular 

emleketin 1 

tahsilli 
ençlt·re ihtiyacı 
ii yii k tür -----7ahsil çağları genel ve is-

tiklal savaşları yıllarına tesa
diif eyleyen bir çok gençler 
vatan müdafaası vazifesini ye
rine getirirlerken tahsillerini 
ikmal etmek fırsatlarından mah
rum kalmışlardır. Yurdun teh
lükeye dOftliğli dakikalarda 
ııe tahsil ve ne de baıka birşey 
düşünülemez. Böyle vaziyet
lerde genç •e ihtiyar bütün 
prddaılann •atan m6dafaa11na 
koımalan en tabii bir netice• 
dir. Netekim de iSyle olmuttur. 
Daima da bayle olacakbr. 

Ancak yurt borcuna &demiı 
olanlara kartı yardan da mu
kabil bir vazifesi vardır: O da 
zaruretlerin tevlit eylediği ne
ticeleri telifi eylemek imkin
lannı bahşeyJemektir. 

Bu vazifenin de birçok saha
larda yerine getirildiği ,Ophe
tizdir. Bugün bizim ele almak 
istediğimiz, tahsil erini ikmal 
eylemek fırsatını bulamıyanların 
korunma11 keyfiyetidir. Gerçi 
umumi harp ıeuelerinde lise
lerin son iL.l sınıfından ih· 
tiyat zabitliğine alınmış olan 
gençlerin mütarekeyi mü
teakip darülfünuna imtihansız 
kabul edilmeleri için emirler 
verilmiştir. Lakin bu farsala da 
blltün gençler tamamen kulla
namamışlardır. Çünkü birçok
ları bayah kazanmak mecbu
riyetleri ile kar,ılaşmışlardır. 
Bir kısmı da yaılannı yeniden 
tahsil çağına girmeğe müsait 
bulmamıştır. 

Velhasal ne tekilde olursa 
olsun mubtelıf vesile ve zı.ru-
retlerle tahsile devam ede-mi
yerek bayata atılmak mecburi
yetinde kalanların sayısı pek 
çoktu. 

Bunların da bir kısmı fırsat 
bulunca Üniversiteve, Ankara 
hukukuna yazılarak bir taraf-
tan hayatlarını kaıanmıılar, 
diğer taraftan da yllkıek tah
ıillerini ikmal eylemişlerdır. 

Lakin gerek üniversiteye ve 
gerek Ankara hukukuna de
vam mecburiyetinin konulması 
bu kapıyı tıkamıştır. 

Bugün tahsili yarım kalan, 
fakat hariçte umumi bilgilerini 
arttırmış bulunan birçok yurt
daşlar, yüksek tahsil şabadet-
namesi elde etmek imkanların· 
dan mahrumdurlar. Diğer ta-
raftan ise devlet birçok memu
riyetler için yüksek tahsili 
mecburi kılmaktadır. 

T aoıdığımız o kadar değerli 
adamlar vardır ki zekaların• 
dan, bilgilerinden memleket 
İstifade edebHir. Likin elle
•inde yükı ek tahsil ıabadetna
mesi olmadığından dolayı isti
fade rollan kapahdır. 

- Sonu 2 na sav/ada -
~•klıLı C>cako*2u 

Müşahitlere Hataylı kardeşlerin gön
derdikleri mektup ve telgraflar 
Fransız sansörünce sıkı surette kon
-trol ediliyor. Hakkı boğmak istiyen 
el er işlerine gelmiyen telgrafları 

müşahitler e vermiyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstanbul, 11 (Yeni Asır muhabirinden) -
Sancakta bitaraf müşahitlerin gözleri iSnünde 
kanlı hadiseler olmaktadır. Müşahitler Reyhani
yeye geldikleri sırada, istıklal lehinde tezahüratta 
bu'unmak isteyen Türklerle kendilerini en tabii 
haklarından men'e çalışan Arao jandarmaları 
a~ası~~a kanla bir çarpışma olmuştur. Neticede 
bır kışı ölmüs, sekiz kişi yaralanmıştar. 

Hadisenin mes'uliyeti, jandarmaların bimaye-
rzzzT.LZY..ı!7"~~.7..77~N!7'~1 B' l 

Şef, Istanbulda karşılandı 

/_tatürk, trenden inerken 
halkı selimladı -··-·-. -

istikbal töreninde Hataylılar da vardı 

lstanbul, 11 (Yeni Asır ) -
Cumburreisi Atatürk dün saat 
l5.4S te Derinceye geldiler.Vi
layet hududunda general Ha
lis, general Ali Sait, general 
Ali Fuat, general Oıman, Vali 
Muhittin ve Hataylılar cemiyeti 
erkim tarafından hararetle 
karşılaomışlardar. 

Reisicumhuru hamıl olan 
tren Haydarpaşa garına girer· 
ken garı dolduran binlerce ki
şi tarafından büyük tezahürat 
yapıldı. 

Atatürk şapkalarını çıkara· 
rak halkı selimladılar. 

Saat 16 da Kalamış vapuriyle 
Dolmababçe sarayına geldiler. 

lzmir Türkkuşu kulübü 

Önümüzdeki Pazartesi 
günü törenle açılacaktır 
C. Brövesi alanlara bröveleri verildik
ten sonra bir çay ziyafeti tertip edilecek 

Türk kuşu lzmir tu- Fazh Güleç bir açılıt 
besi önümüzdeki pazar söylevi verec~k ve 
günü raat 14 de t6- lnönü kampında C. 
renle açılacaktır. br6vesini kazanan iz-

Törenden sonra An- mirli gençlere brö· 
kara palas salonunda veleri tevzi olunacak, 
davetlilere bava kuru- en ıon olarak 1 ürk 
mu tarafından çay zi- Kuşu üyelerinden bir 
yafeti verilecektir. genç bir söylev ve-

Açılma töreninin recek ve yedi kişihk 
programı ıudur: Tam idare heyetinin seçi-
aaat on d6rtte t6rene minden sonra törene 
askeri bando muzika- •on verilecektir. 
nın çaldığı iatiklil l!Wnll kampuıda C Bu arada TOrkku-
marııyle baılanacak, Bı6v~sıni . alan ıuna Uye kaydı da 
ondan aonra ilbay ljıamen l<.auıl yapalacaktu. 

Fransız devlet radyolan dün gece 
propaganda ıqahiyetinde bazı uydur
ma haberler neıretmişlerdir. Guya 
Antakyada Suriye lehinde teveccüh 
nümayişi yapmak Üzere köylerden 

kamyon dolusu Arap geliyormuş 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıinde olarak Türklere tecavüz eden Araplarla 
hadiseyi tertip eden ve kanlı bir vuruşmaya 
mllsamaha gösteren Fransiı.lara racidir. 

Araplar sancakta nümayişler tertip etmek 
için Suriyenin her tarafından işsizler, köylüler 
topladılar. Banl:ın kamyonlarla Antakyaya ge
tirdiler. Hatayb olmıyan bu yabancılara nüma
yişler tertip ettireceklerdir. 

Anlallııadan (Üztl 1!!{, lltV4:~4ze, Nıuw.aKZZZ~«WM - Sonu OçOncD .,::J:J:f:. ı CilUl
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Piyango Avukatlar kanunu görüşülecek 

D.. k.. k .d d Saraç Og--lunun riyase-un u eşı e e 

kazanan numaralar tinde kongre toplanıyor 
lstanbu1, 11 (Huıusi)-Bagiln 

tayyare piyangoıunda kazanan 
aumaralar apjlda 1•..ı.u.tar ı 

12255 Numara 

15000 lira 
Kazanmıştır. Bu numaranın ıon 
iki rakamile nihayet bulan bi
letler ikişer lira amorti ala
caklardır. 

27242 No.ya 10000 lira 
25244 No.ya 3000 lira 

36482 26904 No.ya 1000 lira 
- Sonu 3 i;ncli sahifede -

••• •• 

Uzüm -Kongresi toplanıyor 
Kongrede Dr. Baden'in 

bir raporu okunacak 
lktıut vekiletiuce toplan

ması takarrlir eden 6ı.ilm kong-
reı.i hazırlıklarına devam edil
mektedir .Kongrenin An karada, 
)'Oksa lzmirde mi toplanacağı 
henOz sureti kat'iyede taayyün 
etmemiıtir. Kongre Şubat, ol
madığı takdirde 15 Martta açı
lacaktır. 

Alman ambalaj ve kuru 
meyva miltabassısı Dr. Badenin 
tetkiklerinden .-ıonra haıırladığl 
bir raporu iktisat •ekiletince 
tercüme ettiri'\l)ittir. Bu rapor• 
da üzüm kong}esinde okuna
cak ve müzakere mevzuu ola
caktır. 

Kongrenin en güıel müza
kere mevzuunu mahıulitımı:ım 
atandarizasyon meselesi teşkil 
edecak ve gelecek seneden 
itibaren ilk olarak üzüm ve 
palamutun ıtandarize edilme
sine başlanacaktır. 

Bunun için mütaba1111 kon
trolörler bulundurulacak ve kon-
grede bu hususta bütün murah
haslaran mütalialan alınacaktır. 

Haber aldığımıza gi>re Ve-
kalet ıimdiden blit6n ticaret 
odalarından Ozllm kongresi 
için mtıtalielar.nı hazıilayıp 

Vekllete g&ndermelerini iıte
mittil'. 

Kongrede lzmiri Ali Riza Törel ve 
Mustafa Münir temsil edecek 

Adlıye Vckllı Şukıü Saıaroğiu 

Ankara, 11 ( Huaui muba
hirimizden ) - Avukatlar ka
nununu müzakere etmek üzere 
yarın ( bugün ) Adliye veki(i 
Şilkrü Saraçoğlunun riyaseti 
altında bir kongre toplanacak
tır. . Bu kongreye lstanbul, 
lzmır ve Ankara' dan baş-
ka baro teşkilata olan di
ğer yerlerden de gelen mu
rahhaslar iştirak ed ceklerdir. 

Kongrede lzmiri Konya say· 
lavı AJi Riza Törel ve baro 
reisi avukat Mustafa Münir 
Dilsel temsil edeceklerdir. 

Yeni avukatlar kanunu hak· 
kmda haurJanan esas üze· 
rinde mühim g6rüımeler yapı
lacak ve kanun son teklini 
alacaktır. 

Türk mütefekkiri Bn. Afet 

ilim adamları huzurunda 
bir konferans verdi. 

Siyasi diplomatlar da 
bulunarak Bn. Afeti 

konferansta 
alkışladılar. 

811. AJel, Eerenletde lzmbde şeıefleıine veli/en ziı:afettr 
Cenevre 11 (Yeni Aııt) - konferans büyük bir alika ile 

Bn. Afet coğrafya cemiyetinde dinlenmiıtir. 
bir konf er anı verdi. lstiçrenin Büyilk şefin yetiştirdiği bu 
en maruf aimalariyle beynel- Türk mütefekkiri, ecnebi ilim 
milel ı&bret taııyan ilim adam• mahafilinde birçok alkıt topladı. 
Janma huzurunda weri~D hı• - So111ı 3 lillcll sahitetll-



Memleketin .... 
Yüksek tahsilli 
gençlere ihtiyacı 

büyü::;_...,.._ 1 
Ankara laakaknua Ye latan· 

btll darllflan•.,. ka,.tı .. n 
•eydaadaclar. DeYUI mecbu
riyeti •aclait •••w .. -11a .,. 
iki irfaa ........ ,_. Jb· 
lerce n Jlalerce talum ıemt 
laecli7e etwlİftir. Bu memleketin 
,Ok•ek tabtil g6rmilf gençlere 
ildiyaa o kadar çoklar ld ba 
rakamı binlere, on binlere çı
karmaktan kendimizi müstağni 
aayamayıL 

Belediyenin 
•••••••••••••••••••••••• 

Başardığı işler 
Asansördeki 9 eylôl sokağı 

liğımının inıaah ilerlemiıtir. 

1 Kazanç vergisi kanunu I Ordumuza 
Her tarafta ayrı ayn ıs tayyare hediye 

tatbik edilen edeceğiz 
maddeler izah ediliyor 

lif nevi iftiple tahsis ettiği 
mafaza ve depo iratlannın da 
birleflirildiği anla11lmıftır. 

Hava kurumunun saha aldığı 
tayyarelere ili•~ olarak 937 
yalında daha onbeı kadar tay· 
yare satın alınarak ordumuza 
hediye edileceii kuvvetle tah· 
min edilmektedir. Şimdiden 
alikadarlar ona göre mesai 
sarfetmektedirler. 

Sinemada 
• 

Merdivenlerde 
düşerek öldü 

-
Evelki srlln Keçecilerde 

ainemuında bir bldise olm 
tur. Vak'a ıadur: 

Turgutlu kaıaballlUD Alam 
k&yliadea Keriwa otlu Et 
urbot oldu;a halde sinem• 
gitmit Ye merdivenlerden 
kan ka~ ~kmak i~ 
mittir. Kendini tutamaya 
kadar sarhoş olan Etem m 
divenlerden yuvarlanarak d 
müt ve yaralanmııhr. Der 
memleket bastaaelİne ıanderi
Jen Etemin tedavisi yapıl 
ise de dün ölmüştür. 

UM taUUiai ikmal ederek 
IDiYeniteye girecek gençler 
için devam mecburiyetine iti· 
razımız yoktur. Fakat bu mec
buriyetin harpler dolayılile 
tahıilini bitiremiyenlere on beı, 
yirmi senedenberi, bir yandan 

Şabaniye, Filibeli Salim, Çe
lik kaya, Memiı sokağı, Sa
karya Jiğımlarıoın da yapıl
mauna beledi1ece baılanmıştır. 
Bu lljımlann ia,umdan sonra 
yukarı maballeleria •up kl· 
milen a~ağıya, denize ak1bla
caktır. 

Kazanç vergisi kanununun 
1, Y ve 10 c11 maddelerinin 
tatbik sureti hakkında Maliye 
vekAletinden dün vilayete bir 
tamim gelmiştir. Bu tamime 
aöıe, mezkGr maddelerin ber
tarafta ayrı ayrı tatbik edil· 
mekte o'duğu anlaıaldığından 
yanhf muamelelere me1dan 
kalmamak nzere fU izahat ve• 
rilmektedir: 

155 numaralı kanunda yazılı 
500 liranın son yeni kanunda 
2000 liraya çıkanlmasındaki 
maksat aynı şehrin belediye 

······························~····················································· 

hayalı kazanırken bir çok ha· 
yat tecrübeleri geçirmiı ve 
hususi surette bilgilerini artır• 
mıs olanlara teşmilini doğru 

LL&.mayoruz. Çünki genç bir 
lise mı?ZUJUJ!" ir.kisaf etmiı 
bir zekinın anlamt-tı.. ve kav• 
ramak kabiliyeti~i bir tuta
mayız: 

Elbette kırk, lurk bet yaşına 
gelmiı bir adamın tahsil aşkı 
ile yüksek tahsil yapmak ihti
yacını duymasının bir mana11 
vardır. Bu mana çalı,ma ve 
anlama kudreti için ayn bir 
kuvvettir. Bu kabil yurddqlar 
pek ili profesörlerin notlariyle 
yllkıek tahsillerini ikmal eyliye
bilirler. Şöyle bayle malumat 
sahibi bulunanlara yüksek tah
sil pbadetnamesi verilmesinin 
mahzurları dilfüo.iilüyora de
•am mecbwiyetinden vareate 
bırakılarak yüksek tahsil 
yapacak olanlar daha sıkı 
bir imtihana tlbi babllahiirler. 
Buna bir diyeceiimiz ohau. 
Likin yurcl miidafaumclan 
dolayı ylbek tahsillerini yapa• 
mıranları ıırf devam mecbmi
yetile b.. imlcinlardan mahrum 
bırakmak dotna depdir. 

Denecektir ki, banlar ba1at
lar1nı kazanıyorlar. Şalladet-
n,ame onlann mezi1etlerini mi 
arbracakhr? 

Hayır, yalmz kana bir pba
detname bir adamın bilgisini, 
kabiliyetini artmnaz. Fakat 
ıahadetnamesi~lik bilgili ve 
kabiliyetli adamları daha gil
zide hizmetler ifa eylemek flr
satından mabram kılar. Neka
dar 7übek talasil tahadetna• 
mesine .Uip bWunaa gençler 
tanıyoruz ki, bayatlarlDI kazın
maktan mahrumdurlar. Ve nice 
lise şabadetnamesindea mala
rum tahsiyetler tanıyoruz ki, 
zeki ve kabiJiyetJeri ile çok 
yüksek mevkiler işgal eylemif
Jer ve yurda çok bey&k 1aiz· 
metler ifa etmitlerdir. 

Şimdi yüksek tahsil mecbu
riyetlerinin birçok •b•la•a teı· 
mili, bu :zeki ve kabiliyetlerin 
hedrolması neticesini vermek
tedir. 

Binaenaleyh yurdun daha 

Tilkilik ana caddesinin ye
niden parke taşlar konmak 
suretiyle tamiri işi ikmal edil
miştir ve Çorakkapıda ba 
ca ~~de üzerine gelen ve Bas• 

• mulıaneye doğru giden yolun 
bilhaua viıajı daraltan kate· 
del . i dört dükkin Ye bir han 
pıtı ;uı belediyece iatimllk 
edilerek yıktıralmıt Ye cadde 
bu suretle yedi buçnk metre 
ıe•İfleli.laİftir. 

Bu belediyenin aenelerdea
beri yapmak istediği itlerden 
biri idi. Burasının çok dar ol· 
ma11 hasebi1le ufak tefek ka· 
zalar eksik olmıyorda. 

Belediye işleri 
936 aemesinde belediyece 

yapılan iılere ait tanzim olu· 
nan bir iıtatiatiğe pre her 
, • .,.. faalyeti 935 ....... 
Diabet• iki misli •rbmt Ye 
... _ raadımaa da o aiaHtte 
y8kaelmiftir. 

Vui1ete gire belecli1e •• 
zaifi seneden seneye artmak
tadır. -Ziraat memurlan 

Ziraat veklleti tarafmdaa 
yelli açdacak mat iflerde ca· 
bpaak lure •emv ahaacakbr. 
Ziraat nklleti ,-mut ifle
riDde ça11 ... k iati1• ,OkMk 
•• orta ainat •ektept.iıle 
zirai .. =w mekteplerillclea 
mena ........ aclre8lerüli w
mtlfhar. Allkadarlu vekllete 
baparacaklanlll'. 

.......................................... 
pek çok Jlkaek tahsilli renç
lere ihtiyacı bulunduğuna göre 
tahsilleri harplerden dolayı ya· 
rım kalmış •>lanlara, devam 
mecburiyefuıi kaldırmak, fakat 
imtihanlarını daha sıkı bir tali
matnameye bağlamak kaydiyle, 
ytıkıek tahsil yapmak fırsatını 
vermekte &Uar deiiJ, faide var· 
dır. Maarif vekiletinin bu 
mevzu üzerinde ehemmiyetle 
durma11na yine yurt için çok 
faydalı bulmaktayız. 
~akkı C>cakosıu. 

1 - Kanunun 9 cu maddesi 
mucibince itgal ettikleri ma· 
baUia gayri Afi iradı 2000 li· 
radaa fazla olan mlikelleflere 
beyannameye tlbi olduklan 
varidat idarem tarafından 
lkinciklnaa aymdan evvel yaa 
ile bildirilecek ve bu gibi mil· 
kellefler ilıban takip eden ytl 
içiade beJUlD&meye tlbi ta
talacaklarcbr. 

Daba enelki Jillar Yersileri 
gayri safi irad üzerinden hesap 
edilecektir. Bir mlieuese depo 
ve mağazalannın varidah gay
ri ufi1esi yekOna iki bin lira· 
yı tatara bu mQeaese de yine 
ihbar ecliJmek ıartiyle beyan· 
name lizerinden verwiye tibi 
tutulacakbr. 

2 - Kanunun yedinci mad· 
desinde · iki bia lira iradan 
..._..... MlecUye Ye klJ 
mrlan içiacle mapa •e depo
aan dalıil olduğu beyan edil· 
mekteclir. 

Ba hllkmnn tatbikind~ bazı 
yerlerde bir mtlkellefin muhte· 

hududu içinde ayni ne-
Yidea bir işi, gayri safi 
iratlan mecmuu 2000 lirayı 
geçen muhtelıf yerlerde icra 
edenlerin beyannameye tabi 
tutulmasını istilzam ettiğinden 
iradları mecmuu 2 bin lirayı 
geçse de, ayrı ayrı bu haddi 
doldarmıyan yerlerde muhtelif 
itler yapanların gayri safi irad 
llzerinden yergiye tabiiyetleri 
llumıelir. 

2 - Kanunun onuncu mad
desinde muhtelif teıebbllsler 
için bir beyanname verilmesi
nin llçlatl olarak kabul edilen 
(memzücen idare) den maksat 
aynı mOkellefin herbirine mlb
takil bir sermaye tahsis ve 
ayrı bir muhasebe tesis etmi
yerek cümlesini ayni sermaye 
ile idare ettiii ye hesaplarını 
da memdcen tuttuğu teşeb· 
biislerdir. 

Binaenaleyh m~mıücen idare 
meselesinde miistakil sermaye 
Ye DlWaaMH mnmiJelİ aok• 
tuman tayini IAzımdır. MGkel· 
lefia sicili ticaretteki kaydı 
yep her iki kmm tepbbll
slade apl ma.tahdimleri kal-
la•• .. lalcliaeye tesir yapmaL 

lzmirde biriken ihracat mahsulleri 

Malların derhal nakilleri 
temaslara geçildi • • 

ıçın 

Limanlar U. müdürü tetkikat yapıyor 
Limanlar amam mlidilrll 

Müfit Necdet lstanbuldan bmir 
vapuruyla şehrimize gelmiş ve 
~iman işleri ilzeriode 'etkiklere 
başl•mışhr. 

Müfit Necdet, Jımirde Av
rupaya ihraç edilmek üzere 
biriken, fakat ecnebi kumpan
yalarının fazla vapur işletme
meleri yüzünden nakledilemi· 
yen üuacat etyalan işini bu
rada etrafhca tetkik edecek 
ve velrilete bu buıuta icabedea 
bir rapor verecektir. Malları• 
derhal nakli için fazla 

itletmeleri yolunda fimdiden 
ecnebi vapur kumpanyalarile 
t~maslara girişilmiıtir. Bu iıin 
bır in evvel halli için Müfit 
~~cdet çalışmaktadır. Bunun 
ıçın Akdeniz JimanJarın~a bu
lunan btıtün ecnebi vapurları• 
nı!l lımire de uğramaları te• 
man olunacaktır. ·······-·· Ayin tahkikatı 

lkiDci sorgu hakimliğinde 
de.vam eden Bulgurca klyü 
Ayın tabkikab ikmal edilmif ve 
eaaı miltalaanın ahnması için 
evrak MUddeiumumiye veril-
miıtir. · 

TAYYARE Sineması 
•••••••••••••••••••••••••• 
i TELEFON E 
: .,., : 
: ........................ : 

Bugünden itibaren sinemacılığın 

iki devre hepsi 
bir harikası 

birden 
sayılan 

KAPTAN BLOOD 
'' K I Z I L K C> :El S ..A. ~ ,, 
Oynıyanlar: ERROL FL YNN - OLIVıA DE HA VILLAND - LIONEL A TVIL 

Akdenizin coılnm dalJralannda zafer teraneleri yaratan Kahraman g6zel bir sevgilinin aşkı 
ile atk •erenatları terennümilnden kendini alamıyordu 

AYRICA : Paramubt .. I>Onva haberleri" Milci "canh karikatftrler" 
•.!.!•·········································································'······························································································ Ba filim çok uzun olduğundan seanslar ıu şekilde tertip edilmiştir: 

.. n : 2-4-6.30-9 c-uıesi ve 11.30 ba lar 

Yerde ararken 
Para11m yüzü y11nzuşaktır. Ondan 

ltoşlanmıyan yolt {!tbidir.Fakat pararı 
yode (UQ/ke11 gökten zenbıl/e düşer 

gibi bulanlar da vardu. 7 avrau pi
yanq-osunun /alililni b11az bil ncvi
dendu. 

Baza11 bu ınadli/ le insanın zen
gin olmasına yartllm edıvor. ltalvan 
Dnivusitni talebdeıinden /ozef la
çosJa bugünkü muazzam sovtJlni 
b4yk bir tesadüje borrludur. Bu ~r 
bukaç ay tVJJtl Va/ikan kütüphane
sinde /else/i eseıler iizetinde tdkilcJu 
yapaıken lzalırası çollta11btti unutul
muş olan De Revisa'nın /liT eseıinl 
fdltilt ihlivaant davmuştur. Ve esefi 
bulup ta ka11ştmrkm tluıe Ş1' lıay

ıde şavan cümkyl ılılira eden IJll /il 
geçmiştlt: 

"Esoime ltoyduğum bu /işi bula
cak olan adam Ro11111 nzahkemrsine 
m/Jracaat nltrdt 5 Şabat 1784 ta· 
1tlılt re 162 R.I namaıalı dosyayı .., ... ,, ..... 

imza: De Rtvisa 
La&osta bir nwaJı saWısiyle biı 

işilı tUluıauuJ dl•il ve ba Jışle 
llallt111 otlltyeslae IHqv11rnııqbır.Fdlıa
ltika /uutllll evıaJJa efllllnce yapılan 
art111ırmalludan so"'" bknm dosya 
balllnmapv. DoqtUla, lacoslanUI 
dinddi fiil ,,_,eeei adama vasl
yd111Unnl1Iİll oblnması mu/uurtrdi. 

Vaa1t111ame a(lldı. Hlkilııl6iA 
lıaynt/111 dona hlan göz/iti önü11de 
anJopll/ı il De R~ua bugünltil ilp
trUttrU 300 büı tirde baliğ olan ur
vetuıl 141 ibtu edealt aaama ltılı
dnıiş/v. Fllozo/ hayalında tse1/lliAe 
16stetilen rajbdsiz/ikien ve al4/uısız
llklan meyus olaıak blitün servdiAi 
bir g/Jn ltendisiAJ derili bu al4Uyla 
a11yan ve tJ/ld etmek istiven adama 
bırakmavı münasip bulmuştur. /"or
maJıtesi iltmdl er/ildıltten sonra adlıye 
kasalarrnda ema11et lwli11de duran bu 
SCIVef deüka11lıya teslim edılmiştir. 

Pu,kln ve hekimi 
Ôlümnnnn yllzüncil yıldaon

mil dolayısiyle, bugiinlerde 
kendisinden çok bahsedilen ve 
bütiln edebiyat Aleminin ali· 
kasını celbetmekte olan Puf• 
kinin biografiai, k5y komtula
rından bir ihtiyarın lisanından 
b ·ze intikal etmiftir. 

llati1ar eliyor ki: "... Puşkin 
soğuk aldı, hastalandı ve son-
ra, Hrıhummaya yakalandı; 
nasır gibi en inatçı hastalık· 
lan tedavide mahareti olan 
k6y hekiminin ibtimamlarına 
rağmen, otu:ı: yaşında, kollan-
mın arasında can verdi ... " 

* •• 
Yine ihtiyar anlatıyor: " .. Puı-

kin'in eserleriacl.. bazılarının 

baıılmıt olclupau biliyorum. 
Şiir bir çok basılmamıt eser-
ler bırakmaıta. Bauları hiz
metçili bir lalam ev itlerinde 
kullandı. MeselA, tamamlanma· 
mıt bir Romamnın milnedde-
leriyle, geçen tiddı:tli kııta, 
pençere deliklerini tıkadı ••. " 

Kusur mu bu? 
Bir Amerikan gazeteıin-

de Ottavalı bir çocuktJn g5:ı:· 
!erindeki garip bir kusar yO· 
28nden yalnız 5 ralcamını 3 
olarak gördDiilnü okuyan Ber-
nard Sbaw: "Bu çocuğun istik· 
bali pulakhr. dıeıniı ••• 

' Şahane vedalar 
insanlar, taçlı başların ağlı• 

larından çakan sözlere haddin• 
den fazla bir kıymet atfetmek 
safdiUiğiai bili terketmeıair 
lerdir. Bu kabil ıahane nutuk• 
lan diıklerine kaydeden gra 
mafon fabrikaları hep ha 
bu geniş aJik .. na hitap et• 
mektedirler. Filhakika bu aa• 
tuklar içinde tarih bakımında• 
bir kıymet taııyaa, bir de 
diğer bir devrin İl · 

ettiiini gösterenleri de 
değildir. Amerikamn Bro 
way mezonu ile Londra 
run Ediıon Bell kumpaay 
1901 deaberi lngiliz taht 
İfgal eden hilkimcluJarm .er 
lerini muhafaza elmİf bul~ 
yorlar. 1901 de flht e 
Kii ıçe Vildoryawn ö45=5ad•• 
evvel bir ima nutku eıki air 
tem silindirli bir fonojraf a kar· 
declilerek muhafaza edilmitfi'· 
1910 da IJea Y ediaci Edw.1' 
halka radyolar wuataaile bitaP 
edebilmek imkiaını balama..., 
idi. Betuiyet otıla dalaa br 
rüakl teklmiillllll idrlk etme• 
miftİ. Fakat Yedinci EdYarcllllr 
sesini tapyaa birçok eıam:d-. 
pliklan lkitiah Muzeum' 
saklıdır. 

193S aeneainde vefat edelt 
kral Beşinci Jorjun radyo il-. 
yerdiği birçok nutuklar t 
edilmittir. En son •ekiziaci U 
vardm tahttan feragatini bildi' 
ren tarihi nutuk ta hp saklr 
nan vesikalar arasıaa girmiştir.-: 
Broadvay kumpanyau bu ar 
tuktan binlerce disk yapmııtaı..: 

Koskoca imparatorluğu bu 
bir rüya olan Necaıi de insar 
lığın baıan taı kesilen vicda
nına bitap etmişti. Onun .,._ 
tün nutaklan Edison Beli tare
fından tesbit edilmiş ve oriji
nal silindirleri saklanmııhr. 

Mefum koliler 
Birmanyanın paytahb old 

Rangooa şehri Posta ve telgraf 
müdüriyeti netretti;i bir em~ 
namede timel viliyetlerinde 
yerlileri, öldiirdükleri adamlafll!I 
baflannı posta kolisi olarall 
ailelerine göndermemeğe da.et 
etmektedir • 

Emirname bu çok eski adeti 
tımmıkla beraber Birmaa,. 
posta, telgraf ve telefon 
resinin bu çeıit kolileri natıt
vasıta olamıyacafını bildirme 
tedir. 
•••••11,,l••··············ı-.r•·········· rlklr kırın111arı: 

ZAMAN 
Zamanın iki cins kuYYelİ 

vardır. Bir eliyle yıkar, · 
eliyle yapar. 

* 
Eısiz bir :Jam bir tek 

adıtm deiilc:lir. Birçok addl4' 
dır. 
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frafelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMP NYı 
CAL YPSO vapura 10 ..._. 

nusanide .. ~ u&yel 
•• v,ma ve 

östence için yük alacaktır. 
TIBERlUS vapuru 14 kinu

nusaniye kadar Rotterdam, 
Amaterdam ve Hamburı liman• 
lan için yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

AASNE vapuru 8 ikinci ka.l 
nunda gelip Rolterdam, Ham• 
burg, Gdynia ve Iıkandinavya 

limaolan için yik alacaktır. 
ERLAND molörü 21 ikinci 

Jriauna kadar Rotterdam,Ham• 
burg, Gdynia ve Iskandinavya 
limaalan için yiik alacakbr. 

SERViCE llARITIME 
ROOMAIN 

AL8A JUUA .. .,.... 9 ifdn· 
ci klnunda Pire - Malta Ye 

Marillya limanlan için ylk 

alaca~br. 

SUCEAVA Yapunı 27 ikinci 
.... ,.. ~lllılta Y8 llmiJ• 
,. lm•llln iıpa Jlk alacakbr. 

Yola•• ylk kalnd .-... 
Daha Fazla taflillt fçtil im.el 

kordonda TahJaU ye Tülye 
binau arkgada FRATELLI 
SPERCO .. ,... ac:eatalajma 
mlncaat ..._.. rica olanr. 
Na•hmlaıüld •• hareket ta
rihlerindeki dejifildildenlea 
aceata meauliyet bW etmez. 

Telefon: -

Doktor 

emal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hutaaeli 
Dahiliye Mllhha•11 

Muayenehane : ikinci Bey· 
ler aokaiı 65. T& 3956 

Evi: 1Capr1 1'ap• iskeleli 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, T elefoa No. 2Sf5 

ran. &kilte.mden WWW 
Dit tablpl•rl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalaruu her ... •bah 

IUt dokuzclu .... ,arak 
Beyler - Numan sade S. 21 
n1111U'Ü mua1eaehaaeı.tade 
kabul edeıfer. 

Telefon : 3921 
Cuma Ye sak 8 •• 10 a 

kadar memleket hutanesiade 

• 
i\KLEA vapuru 6 son 

kiounda beklenilmektedir. 9 
son kanunda Rotterdam, Ham• 
burg ve Bremen için yik ala· 
caktır. 

AKKA vapuru 13 son ki· 
nunda Hamburg ve Anveraten 
ge?erek ytlk çıkancaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadar Rotterdam, 
Hambarı ve Bremen için ylk 
kabal eder. 

•••• 
American &port Unu 

The L.,ort Steamıhip Corpo· 
ratioa • Nevyork 

EXMOOR Yaparu 17 ikiaci 
kinuada bekleniyor. NeYJOrk 
için yllk alaeakbr. 

EXT AVIA Yapanı .,.. to• 
nunda beldeatt.ektedir. Nev• 
york için ylldlJecektlr. 

EXMINISTER ....nt lldacl 
kinun ıonnnda beldMu..k· 
tedir. Nevyork için y&kllye
cektir. 

_ ..... 9'1 ........... ~-

Americaa Exporl Liau • Tlıe 
µ:port Steamship ~ 

Pireci• iddarmala 
EXCAMBION vapura ıs ikliu:1 
klnuada Pired• 11ôst6a ..,. 
Nevyorka Uıebt eaceldlr. 
EXCHORDA ••Para 29 ikinci 
klnaada Piredea Buton ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCAUBUR vapar 12 ta• 
batta Pireden &o.ton Ye Nev• 
JOl'D llareket edecektir. ...... 
Jolaut• Warrn Liau Ltd. 

Liverpool 
DROllORE vapura, 10 ikin· 

el •ban, LiYerpool ve Aaven• 
t• heldeal1or. Baraaı, Val'llA 
ve Klatence için ylft kabul 
eder. 

•• aıa •• 
Armement H. Schaldt • Hamhutg 
TROYBURG vapuru yirmi se
kiz ikinci kln•cla bekleniyor. 
Rotterclam, Hamltars ve Bre• 
men için yik kabul eder. 
~ 

SerYice Maritime Rouaaain 
B&kre.ı 

DUROSTOR yapnru 16 ikin· 
d lrbuda Klltence için y&k 
kabul eder. 

~--•!-• Den Nonke Midde11U1Y111111Je 
Oslo 

BANDEROS Yapuru 16 ikin· 
el U.aacla beklenilmektedir. 
Pire, 1Ueaderi1e, Di1ep ve 
NOl'ftil Uma.dan için yllkliye· 
cektir. 

Vaparlana W-'eri, pime 
tarihleri •• •n. tarifeleri 
baklanda hiç Wr ta.W.Ne si-
rifilmu. 

N. V. W. F. Hahri Vaa Der 
Zee a co. 

Bilinci Kordon Telefoa Ncr. 
2007 • 2008 

, lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vt:rgi borcundan dolayı HMaahoca- malaaJleıiade 

klia 74 sayılı maj'aza tarihi ilindu itiwen 21 rln mlddetle 

mlzayedeye çakaralm•ftar· Mlzayede prtlarnu llt'etmek Ye anla· 
k iati,aleria deftenlarlık t .. t kal..- ....... 

~ 

Sofuk algualıtmm bu ilk alametlerini 8RIPIN ile bertaraf 
etmeueaiz birçok •tar bastahklara tutulmak tehlikesi bat g6ı· 
l•mlt demektir. BRIPIN BlltUn afn, uza n aancalan derhal 
alilcllrir, plpe, romatizmaya, dif, aiDlr, adale, bel ajnlarile in· 
nldli• karp bilhasaa mleuirdir. 

G R İ P İ N i arayınız. 

Diş bekiaıi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Mua7enelıaneui Biriacl 
Beyler ıokaja 36 numaraya 
nakletmiıtir. H11talar1Dı mOs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

KINAKOL KK~na 
cevheridir. lıtibaıızlıkta, za· 
iflikte, 11racada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazım Hapları 
Bir taaeıi ink•bularda liat 

verir. Oç tanesi mnıhildir. 
Hkım bozuklajunda hazma 
taılıih eder. Her eczaneden 

Oliv.ier Ve Şü 
LIJ4IT&T 

Vapur Acentası 
lRtNCt KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hatta 
ADJUTANT vapuru 22 ikin· 

ci kanunda gelip lon~ra için 
yok alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ki· 
nun iptidasında Lo.:ıdra ve 
Hulldea gelip yük ç•kanp ayni 
zamanda Londra ve Hail için 
yllk alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
klnuuda Londra, Hull ve An
•er•t~n ıelip yik çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve HaU 
için yük alacakbr. 

Liverpool hattı 
EG YPTIAN vapuru 26 bi· 

rinc~ klnuncla Liverpool ve 
Svuaeadan gelip y&k çıkara• 
~akbr. 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kinunda ıelip Liverpool ve 
Svaaıeadan yük çıkaracakbr. 

Deutscbe Lcvante-Liale 
ANGORA Yapanı · 'limaın• 

mızda olup yQklerinl çakarmalc• 
tadır. 

NOT : Vllnd: tlatilalert; ..,. 
parlarm ilimleri •e ıaavlaa 'lö* 

Ciiilliiiiiiiiiiiiiii=-ı;;;;;;;;iiiilllii;;;;;;a;;ı;;;.iiiiiiiiliiiiilli;a;_..liiiiillliiiiiiliilliiii:Jiiiliiiiliiiiiliiiiiiiiiil;;;;iiiiiiiiiiiaJ•._iı•t:z::.._·.· ............... . retien.:.~ldilderilHlea me 
Allı.et eclilm~ 

1936-1937 
Tne bir asliti 

eldma eklltra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvve.ti ytık 
sek, içmesi hafif 
bir ıerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yatı 
hiçbir yere ver• 
miı detildlr. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
se~ınm 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET KUDRET iŞTAH 

Gençlik verir. . 
Verem, romatia.mıtJı f~
mi ildidan tedavi eder. 
emsalsiz tlevacfır41 

Büyük şişesi 

60 

RADYOLiN 

Y.....-k içia dieli, laatti hem glizel hem ..... 
olmak .......... Glnde iki defa ditleriaiıi RADYGLI 

farçalaJUUz. Muvaffaluyet kat'idir. 

Türk Kardif Kömürü 
ZODıuldaktan sobalar için mahsua ıetirildi. 

MOracaat yeri ; K~ıtane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - ta J. P•rplnJanl 

TELEFON 1 a•a7 
Kalorifer, silindir Ye her istenilen k&miir vardar • 

(2299) 

lzmır Vıliyeti Defterdarlığında 
Pul Bayilerine 

~~~ ~~rkezi kaza, nahiye ve k6ylerinde ıimdiye kaclu .._.,~l!ıl'll 
ba,iliii ıçın ruhsat tezkereai almıı olanlarua yoklamasına 1·1· 
tarilıiadea itibaren baf)aamqbr. 

BayilerİD rubaata-..elari ve 4..50X6 eb'acLnda birer fot:oı·~,,;a 
larile birlikte 1·1·937 ıoawaa kaclar clamıa kalemine mira 
--.İt .ad, geçen tarihe kadar müracaat elmiyealere ıpı·~~--:m 
.tuiw.ı--..... kat'ifna :PaJ Yerihniy~eti illa ·oıwH&. 
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ransayı suçl 
Fransız G. Kurmayı Ispanyol Fasını işgale hazırlanmı 

Paris, 11 (Ö.R) - Fas Frao-
11z fevkalade komiserinden 
r.ldığı ta1imata uyarak Fransa· 
nın T etuan general konsolosu 
l~l?:ınyol Fası fevkalade komi
seı·ini ziynret etmiş ve Fas 
mabmiyesinin Fransız ve lspan
yol nüfuz mınlakalarmda vazi
yeti tayin eden nizamları ve buna 
aitf ransız-lspanyol muahedesini 
hatırlatmıştır. Dün saat 17 de 
T etuanda yapılan teşebbüsü 
yakında bir diğerinin takip 
etmesi muhtemeldir. Fran
Gl7. konsolosu bilhassa 3 ilk
teşrin 1924 tarihli mua
hedeyi habrlatmıştır. Bu mua
hede Fas işlerine ecnebi un
surların müdahalesini menet
mektedir. Verilecek cevaba in· 
tizaren Akdeniz metbaline ba
kim olan bu mıntakadaki vazi
yete Fransa derecesinde ala
kadar olan lngiliz. hükümetiyle 
Fransız hükümeti arasında fi
kir taatisine girişilmiştir. He· 
men bir cevap gelmesi bek
lenmektedir. 

ALMANLAR NE 
DiYORLAR? 

Berlin, 11 (A.A) - lspanyol 
Fasında Alman kıtaatmm yer
leşmesini ileri sürerek Fransız 
hükümetinin Burgos hükümeti 
nczdindeki protestosundan bah
seden Alman matbuatı, müsbet 
bir tarzda itiraz edilmiyecek 
oJan Alman - ltalyan notası 

itli/er ve dentz 
ve Fasla Almanların giiya bazı 
hareketlere giriştiğini ileri sü
rerek beynelmilel umumi efka
rm dikkatini bu noktaya çevir
meğe çalışıyorlarsa sebebi şu
dur ki Fransız halk cephesi 
kendi tarafgirane hareketlerini 
~izlemek için kimi olursa olsun 
ispanyada müdahale ile itham 
etmek lüzumunu hissetmekte
dir. Fransamn Perpigoan şeh
rine bu dakikada komünistler 
hal<imdir ve bunlar burada her 
istediklerini yapıyorlar. Bu şe
h irde artık ne gümrük otoritesi, 
ne gümrük nizamı, ne pasaport 
merasimi ka!mnmışhr. Burası 

F ransanın göbeğinde bir bolşe· 

lngıltzLetm Rodnev dntllavlı 
etrafındaki objektif müzakere- vik ko!onisi halini almışhr.,, 
leri ihlal etmek için Fransız- FRANSA BiR iSTiLA HAR-
iarın giriştiği bu yeni yalan BiNA HAZIRLANIYORMUŞ 
mücadelesiııi şiddetle tenkit 
etmektedir. 

Angriff diyor ld: 
Fas hakkındaki bu binbir 

gece masallarının ancak bir 
manası vardır. O da mahvol
mak üzere bulunan Vafans 
k .. nsanlarma son ;inanda bir 
y:ırdım temin etmektir. 

Roma, 11 (Ö.R) - Alman 
matbuatı lspanyol Fasına A'man 
askerlerinin çıkarıldığı hakkın
da Fransız matbuatında yer 
bulan ithamları şiddetle pro
testo etmektedirler. "Börscu 
Zeitung" bu ithamlara mukabil 
ithamlarla mukabele ederek 
şunları yazıyor: 

"Fransız gazeteleri ispanyada 

Berlin, it (Ö.R) - Roy
ter muhabiri bl diriyor: 

Alman mathuatmın Fas 
meGe~esi mUnasebetlyle 
aie\llenen neşriyat üze
rine IFransız Al an mU
nosebatı ço~1 vah'm lr 
os haya girm·şur. Al
manlar, Fransız erltanı 

tlarblyaslnln l:spanyol 
Fasını almağa hazırlan
dığmı ve Alman asker
lerlnln Fasa çıkarıldığı 
hakkındaki h e> berlerin 
bu m ksatla uyduruldu
ğunu yazıyorlar. 

Beobahtere göre Fı•an
sa, 1 panyol Fasına kar
şı bir istllA harbı hazır-

eıMnılıaıbıyt:;t 

hyor. Fransanın Cebe
IUttarık karşısında ls
panyol llmanlarında yer
leşmekte askeri bir çok 
menfaatleri vardır. 

lTALYANLARA GÖRE 
Roma, 11 (A.A) - Fransız 

matbuatı tarafından şimali Fas
ta Alman kuvvetlerinin bulun
duğuna dair neşredilmekte olan 
havadisler Roma matbuatınca 
Fraosanm Almanya aleyhindeki 
manevraları olarak tavsif edil
melctedir. 

Popolo di Roma, bu gibi 
neşriyatm gittil!çe genişlemek
te olduğuna dair Paristen al
dığı bir raporu neşretmekte

dir. 
Almanların Fas içine doğru 

sarkmakta o!duklarına dair ya
pllan bütün bu mübalagalnra 
bakdıkça takip olunan maksa
dın kaybedHmiş olan zamanı 

kaıanmak ve gfıya lspanyol 
Fasında sükün temini maksa
diyle Fransanın çoktanberi 
gözünü dikmiş olduğu bu par· 
çayı ele geçirmek gayesine 
matuf olup olmadığı suale de
ğer görülmektedir. 

ispanyanın en buhranlı za
manlarda bile Franunm bu 
mıntakada nüfuz tesis etmesini 
göz yummuş olmadığı ayrıca 
işaret edilmektedir. 

ALMANLARIN HEDEFLERi 
Paris, 11 (A.A) - lntran

sigeant gazetesi Rahattan istih
bar ediyor: 

Almanya lspanyol Fasmıo 

muhtelif noktalarında üssübah
riler tesis etmek tasavvurun
dadır. 

1 - Sidi, lfni'de, burada 
denizalt1Iar için bir üssülharel'e 
vücuda getiri:ecek ·ıe otuz bine 
yakm efrat ile himaye edile· 
cektir. 

2 - Deniz tayyareleri için 
Plage Blancbe' da vücuda geti
rilecek üssülhareke Ric·De·Oro 
araziı;ine kaindir. 

3 - Bir üssülhareke de' 
Villa Cisnoros'da vücuda geti-
rilecektir. Burasıoı general 
Franko Almanyanın emrıne 
ama~e kılmışhr. 

Londra, 11 (A.A) - Royter 
ajansının bildirdiğine g~re Is• 

Alman Bal11ive 
panyo1 Fası hakkında mütem-
mim malumat taati edildikten 
sonra Fransız ve lngiliz donan· 
malan arasında teşriki mesaide 
bulunulmasmı Fransanm teklife 
amada olduğu hut:ıusunda Lon· 
dradaki Fransız elçisi Paristen 
talimat almıştır. 

CEVAP GELiNCE 
Paris, 11 (Ö.R) - lspanyol 

Fasına Alman askerlerinin çı· 
karıldığ-ı iddiasile alakadar ola
rak Tetuan'da lspanyol Fası 
fevkalade komiseri nezdinde 
yapılan teşebbüse cevap alınır 
alınmaz Paris bu mesele hak· 
kında Londra ile temasa ge· 
çecektir. Fransa ve lngilt~re, 
gerek Fransız Fasına, gerekse 
Cebelüttarıka birkaç kilometre 
mesafede olan bu mıntakadaki 
vaziyet:e sıkı sıkıya alakadar 
bulunmaktadırlar. 

AMERİKALILARI~ FiKRi 

Vaşington, 1 l (A.A) - is
panya ve Fasdaki vaziyet bü-
tün A1J.1erika matbuatını meş
gul ediyor. Dün akşam çıkan 
gazetelerin başmakaleleri ltalya 
He Almanyanın bu işte mesul 
olduğunu söylüyorlar. 

Roma l 1 (Ö.R) - Nevyork
tan bildirildiğine göre Ameri-
kan gazeteleri umumiyet iti
bariyle Almanların lspanyol Fa
sma asker sevketmelerine ihti
mal vermemektedır. Hearst ga
zeteleri bu mahiyyette haber• 
lerin çıkarılmasma teessüf et
mektedir. 
AÇlK CEVAP iSTiYORLAR 

Paris, 11 (0.R) - "Homme 
Libre,, Fransa v~ lngilterenin 
iş birliği lüzumunu gösteriyor: 
iki hükümet Almanların lspan
yol Fasındaki hareketine mani 
olmak için birlikte hareket 
etmekle b~raber Seriinin de 
işbirHğine hazır oldu~unu temin 
ettiği ademi müdahale teşki
latını bertaraf etmiyeceklerdir. 
Pek fazla hayal beslemeğe im
kan yoktur. Fakat azimle ha· 
reket edilmelidir ki Hitler ta
rafından verilen teminatın kıy· 
meti çabuk anlaşılıın.Şimalt Af-

sitalıendazları 
rikada olup bitenler bedbinliğe 

hak verir. Londra, yaptığı sarih 
tekliflere evet veya hayır diye 
açık cevap verilmesini istiyor. 
Vaziyet nekadar vahim olursa 
Fransa logilterenin işbirliği 
lüzumu da o nisbette artmak
tadır. Cebelüttarık'da lngiltere· 

leden sonra yapılan gör6§me" 

lerden Bonra halihazırda fal 
sularında bulunmakta olall 
Fransız ve lngiliz deniz. ku\f .. 
vetlerinin herhangi bir şekilde 
teşriki mesaide bulunmaları ib• 
timali mevzuubahs edilmekte" 
dir. 

Fastan gelen ve pek yakın
da Fasa bir takım Alman kuV'" 
vetlerinin geleceğine ve bun
ların ycrleştirılmesi için bir ta· 
kım hazırlıklar yapılmış oldu
ğuna dair olan endişeli haber'" 
ler üzerine Fransız ve lngiliı 

matbuatı lspanyo! sahillerinde 
yapılmakta olan hertürlü şüp'" 
heli faaliyetler hakkında mü• 
temadiyen temas halinde bu-
lunmak ve malümat taati etmek 
tasavvurundadırlar. 

Zanooiunduğuna göre bu ha" 
her taatjsi iki payitaht arasın" 

da yapılacaktır. Çünkü bütüO 
harp gemileri mensup oldukları 
amirallık daireleri le telsiJ 
münasebatta bulunmaktadul r. 

Fransız.-lngiliz mahafili lngi
liz ve Fransız harp gemilerinil1 
Fas sahillerine karşı z.ecri bir 
faaliyet icrası için emir almıŞ 

olduklarına dair olan haberleri 
kat'i surette tekzip etmekte"' 

-:~-........ -,,....----~~~---~~~ 

Lona01ı kıuvazö112 R.e11ovn ttntnavtı ıle biılıkle 

nin maruz kaldığı tehdit Fran- ı dirler. 
sanın Faı;da karşılaştığı tehdi- INGILIZ FiLOSU ISPANYO'-
din aynıdır. lkı hükümetin men- SULARINDA 
faatleri asla daha sıkı bir su- Roma, 11 (Ö.R) - Cebelüt• 
rette birbirine bağlanmamıştır. tanktan bildiriliyor: "Güin Eli'" 
Bu da istikbali emniyetle te· zabet11 zırhlısı bu sabah buraY,8 

.lakki için bir sebeptir. gelmiştir. Diğer büyük bır 
dretnot da limanda bulunuyor• 

INGILIZ - FRANSIZ lngiliz filosunun dört amiroh 
TEŞRiKi MESAiSi şimdi ispanya sularında bul~-

Londra 11 ( A.A) - Dün nuyorlar. Bu, oldukça nadır 
Eden ile Corbio arasında öğ· tesadif edilen bir hadisedir. 
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Dil bahlslerl: 
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Diller 
ilim llglsl ile bir aıala 

irca edlleblllr mi ? 
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Yazan: Avni Ulusay 

Nutuk kabiliyeti ile yantal· 
mış olduğuna göre, sesin. v~ 
nutkun en ince ve en derınh 
öz ve unsurlarını kuvvtöde ola
rak bilmesi insan için lazımdır; 
Ancak bu liizumun vücut bul
ması, tahakkuk etmesi ve ni
hayet "Nutk" un bir fiil olabil
mesi pek ehemli bir meseledir. 
Hususile ki, onun tahakkukun
dan öncelci insan idraki, he
men, hemen hiç işlenmemiş; 
insanın kendisi ve harici alem 
hakkındaki ilim ve bilimi 
yok denecek kadar uyan
mamış ve ermemiş bulun
duğu ilk hilkat devrelerinde, 
bu ehemli mıeselenin bir o ka
dar da güç olacağı takdir edi
lebilir. 

Nutuk gibi, biltün alemleri 
içine ••idırmak daiyesini taşı
yan, hayali bir varlığın uyan
ması için, kendisinden evvel, 
diğer varlıkların uyanmış ve 
kıvam bulmuş olması icabeder. 
Bu varlıklar: 

A - Nağme 

B - Raks 
C - Musiki 
Deye sıralayabiliriz ... 
Nağme, söze, raks: her işe, 

musiki de : her ruhi ilgiye te· 
kaddüm eden varlıklardır. 

ilk insanlar, sesin söz olarak 
sezimindeıı ve manasından önce 
nağmesi ile ilimlenmişlerd\r. 
Nasıl ki, insan hiçbir bedii işi 
baıarmadan önce, yürümesinde 
ve diğer her hareketinde ken· 
disine meleke verecek olan 
mebdei bir rakı ile kımıldamıı, 
kıpırdanıp durmuı, oynamııtır. 
Saylemeğe, biribirlerine karşı 

meram ifadesi kudretini kazan-
mağa başlamak için, insanların 
nağme, raks ve musiki üzerin
de, az çok anlaımıı bulunacak 
kadar ilm aabibi olmalar1 ge· 
rektir. 

Bu ilk ilimleri - az çok - el
de etmiş olan ilk insanlar, be-
şeri ihtiyaçların en temellisi 
olan tecemmu ve ifade imka-
nını lemin savaşı ile karşılaş
mışlardır. 

Bu savaı, insanları, sözün 
mahiyetini keşfe sevketmiştir. 
Her yeni keşif gibi, sözün keş
fi de bir gaşy ve vecd devre
sini istilzam eylemiştir. 

Beşer, bu gaşy devresinde 
- çıkarabildiği nağmelerle - te-
rennüm etmemeğe uğraşmış; 
rüzgarın, kuşl~rın ve diğer 
hayvanların seslerinde sezin
diği musikiyi hatırlayarak, on-
lardan hükümler çıkarma
ğa çalışmış; bir taraftan bu -
batıra ve ilimler, diğer taraftan 
kendi istidadı ile nihayet bir 
vecd devresine varmış; bu vecd 
devrtsinden sonra da, sözü bul
duran tahkik devresi başla· 
mıştır. 

işte, beşere böylece, gaşy 
ve istiğrak; vecd ve tahkik 
devrelerini yaşatan kanun "fizi
yo-pisiko1ojik,, bir kanundur. 

ilk insan, ilk şuurlu söze 
başlarken, bu kanuna uyarak 
harflerin hem zümresiz hem 
ferdi 'vazifelerini kcşfe-
~ebildiği gibi , bugünkü 
ınsnn nesli de, yine bu kanu· 
nun geniş çerçevesinden çıka· 
mamışhr. Harflerin, babsettiA'i-
miz bu vazifeleri, bugün de 
- aşağı yukarJ - aynıdır. Ara
daki farklar ve diller arasında 
müşahede ettiğimız ihtilaflar 
ve zahiri gayrilikler, insaalarm 
yaradılışındaki mertebe ve 
kudret farkları, zaman ve mu-
hit tesirleri le hasıl olmıış, bir 
zümrey'! g;ren harflerin - yu-
karıda, ben ve men sözlerinde 
gördüğümüz gibi • biribirleri 
ile tebadül etmeleri ile vücut 
bulmuştur. 

Bu izahlardan sonra, diğer 
harf gruplarının da zümrevi 
vazifelerini tetkik edebiliriz. 

- Sonu var -

~====:::::::::==::==:==:==:=r.!!!!!!CJ 
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lstanbulda feci bir kaza Piyango 

M •• d d•J b• t b .J k Diiııkü keşidede usa ere e l en ır a aııca azaen' kazaııaıı Til~uıaralar 
• 

- 8aşt01aıı 1 ınrı sav/ada -

tsl~~z)'a,~' 
IJi rhirinıizi biliriz 

Son günlerde Fransız gaze· 
tecileri (Bordo) şarabını çekip 
sarhoş olunca kuru sıkı atmağa 
başladılar. 

ateş aldı. Birinci Komiser Hikmet öldü 
lstanbul 11 ( Yeni Asır Muhabirinden ) -

Emniyet direktörlüğünde müessif bir kaza ol
muştur. Ali isminde bir şahsın üzerinde bulu
narak zabıtaca müsadere edilen bir tabancayı 

üçüncü Komiser Nuri muayene ederken, ateş 
alan tabancadan çıkan kurşun orada bulunan 

Birinci Komiser Hikmetin karnına saplanmıştır. 
Komiser Hikmet ölmüştür. 

500 lira kazananlar 
1721 11703 4582 18891 16649 
9879 14749 4301 17844 1414 

Çok yakın bir mazide, ölüm 
yagmuru a tanda döğüşcrek 

ııeler yaratmağa, kurtarma~a 
kadır oldu~unu pek iyi gör
dükleri Türkün, haklı talep eri 
karşısında çıkarılan manasız 
ve kıymetsiz gürültülere pabuç 
bırakmıyacağını herkesten ziya
de bu kuru sılucıların bilmesi 
icabeder. 

22839 155 3018 39691 11971 
33196 

Adliye kazaya el koymuştur. Yapılan mua· 
yenede tabancanın bozuk olduğu tespit edil
miştir. Komiser Hikmetin cenaze merasimi çok 
hazin olmuş ve arkadnşlarmın omuzlarında 
kaldırılmıştır. 

200 lira kazananlar 
14735 15611 39217 1572 16544 
19440 34378 24086 986 25817 

On onbeş sene evvel (An
tep) e (Türk verdonu) diyen 
yine bu efendiler değil mi idi? 

En müşkil, en dar zaman· 
larda, bin türlii yokluk içinde 
topraklarımn her parçasını et 
ve kemikten birer (Verdon) 
yapmağa gücü ve iman~ yetmiı 
olan Türkün, haklı olduğuoa 
ioandığı davalarda nasıl hare
ket edeceğini, neler yapabiJe
ceğini kestirm'!mek için insan 
ancak bu dostlarımız gibi :sar
hoş ve şaşkın olmah. 

D. 1 t~k f ı· 1 16526 11691 38990 7483 35000 

ıp oma ı aa ıyet ay arı, 3;~:~ ~;:~~ 1;:~: :~~g ;~;!~ 
- 8199 17580 8740 24109 10053 

B C k . k b 1 30111 21291 25278 2111 8090 uay enevre onseyı gelece ay a •. 29865135:2124so 
' 100 Lıra Kazananlar 

k k .. ..k t t 1 . t 1 k 16829 1288 36306 25397 35808 an, uçu an an conseyı op anaca 19945 2499 3121s ıss93 18246 
10903 17328 21457 29728 33222 

lstanbul, 11 (Telefonla) - Oğrenıld ğanegöre ciye nazırları Atinada, Küçük Antant hariciye 154 778 7489 7958 28746 
önümüzdeki aylar içinde Balkanlarda ve Avru- nazarları Belgradda t?planacnk! bundan evvel 1202 444 23435 17850 30691 
panm muhtelif yerlerinde d iplomatik faaliyet de Mılletler cemiyeh . kons~y! top!~naca.ktır; 8938 29722 28382 23384 28180 

Konseyde dokuz devletın harıcıyc mumesstllerı 
pek fazla olacakhr. . . bulunacaktır. 30901 30311 1712 17732 1077 

lık mühim ziyaret Romanya başvekıh tara- M t d L h' t ha · · a-kreşı" 7445 35320 1967 7103 1830 
f k 

ar ayın a e ıs an rıcıye nazıra u 
andan şubat ayı içinde An araya yapılacak ve ziyaret ed ı bunu muteakip Romanya 29571 2410 31784 7420 29858 

T . f. . k B ece < ve 
ataresko, ismet Inönünün mısa m o aca hr. u kralı ve veliaht prens Mişel Varşovayı ziyaret 4318 4795 27558 36570 6624 

hususta Ankara mabafilinde fazla bir malumat edeceklerdir. 25575 31883 :·\7829 28193 28813 
yo~tu.r. Bu, seyc.hati tarihinin. tamamen tesbit Yuoan Kralının da ·Ankarayı ziyaret edeceği 17918 20054 32996 30630 2716 
edılmış olmamasından ileri gehyor. . hat>cr verilmek tedir. Bulgar Kralmın yapacağı 11250 

Şubnt ayımn ikinci haftasında Balkan harı- seyahat hakkında henüz verilmiş karar yoktur. 50 Lir Kaz 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <lllilll cır-

( Napolyon ) u Akki önünde 
darmadağın eden Türkün bu
günkü torunları ( istiklal.. ls
tiklal .. ) diye bağıran Hatayla 
kardeşlerini elbette kurtara
caklardır. 

Biz Fransız dostlarımızm 
böyle yü!<sek perdeden konuş
malarına ne kadar alışkmsak 
o perdenin arkasmda yalnız bir 
yığın kuru sıkı palavranın saklı 
bulunduğunu Ja bilenlerdeniz. 

A. Murat Çınar v . b. d·ı 5957 28635 19060 11303 37400 
ecız ır cevap ver 1 er 15764 ıs8s9 46086 24322 16537 A . ·•· 1 v 

ı2069 387ll 14910 13321 1513 tına ame e ocagı 
15000 koyu milliyetçi Hataylı jandarn1a kordonlarını 

yararak müşahitlere seslerini duyurdular 

10496 34300 13765 861 36350 Atina, 11 ( A. A ) - Atina 
24053 39661 39393 13766 22963 amele ocağı dün resmen kü-

•••••••••••••••••••••••• d d"l l b k şa e ı miştir. ş a anlığı 

Felemenk müsteşarının nutkuna cevap 
- BaştataJt buıncı sa ı/edr. - olduğu .alde ve rıye miUi marıını ~yliyerek 

lstanbul 11 ( Yeni Asır) - Halayda bitaraf geçmiı!erdir. 
müıahitlere Türkler tarafından gönderilen tel· ANADOLU AJANSININ NOTU 
graflar ve mektupların Fransız sansörllnce sıkı Havas Ajansı ayni Arap niimayiıi hakkındaki 
bir kontröle tabi tutularak bunlardan yüzlerce- telgrafında bin telebeden bahsediyordu. Royter 
sinin müşahitler eline varmadığı anlaşılmıştır. ise nümayişçile_rın adedini miizayedeye koyarak 
Dün Antakya en büyük günlerinden blrini Uç binden bahsediyor. H:çbir üniversitesi ve 
yaşamıştır. 15000 TÜRK bu_güne kadar hatta lise&İ olmıyan onbet bin kiıitik küçücük 
Antakyanın görmemiş olduğu derecede bir kasabada b"n veya üç bin talebe dünyanın 
muaz.zam bir tezahürat yaparak, jandarma ve her hangi bir tarafanda olursa olsu?J pek güçlükle 
polis kordonlarını yarmak suretiyle müşahitlere elde edilebilecek bir rekor teşkil eder. Bundan 
seslerini duyurmuş!ardır. Müşahit heyet Türk· da anlaşılıyor ki mevzuu bahsofan talebe herşey-
Jerin fevkalade bir coşkunlukla istiklal ve hür- den habersiz masum bir gezinti yaptırılan ilk· 

Heyeti geldi 
lstanbul, 11 (Veni Asır) -

Felemenk sanayi ve ıeyrllıefer 
nezareti müdürlerinden Klef· 
fensin riyasetinde bir heyet 
dün akşam şehrimize gelerek 
doğru Ankaraya hareket et· 
miştir. Heyet Ankarada iki 
hafta kalacak ve iktisadi, mali 
meseleler etrafında müzakere· 
)erde bulunacaktır. 

riyet lehinde yükselttikleri sesleri büyük hay- mektep çocuklarıdır. 
ranlıkla karşılamışlardlr. Roma, 11 (Ö.R) - Antakyadan bildiriliyor: Metaksas sarayda 

Bu tezahürat şimdiye kadar Fransızlar tara- Milletler cemiyeti tarafından gönderilen Müşa- Ati.na 11, (Yeni Asır) -
fından cebir ve tazyikle boğulan bir halkın bitler şehrin hinterlandında bulunmakta iken Başvekil Metaksas saraya gidc-
n.ibayet hissiyatını ızhara fırsat bulabildigv i şek- d rek siyasi meseleler hakkında 
ı d f Araplar Antakya a birçok hadiseler çıkarmış-ın e te sir ediliyor. görüştü. Bu görüşmeden sonra 

S k lardır. Bir ölü ve bazıları ag· ır olmak üı.ere 8 anca taki ecnebi gazete muhabirlerile Ajans kral askeri hastaneyi maiyetile 
•· ·11 yaralı :kaydedilmiştir. mumessı eri, Fran6ız memurlarının nezaret ve * beraber ziyaret etti. Tesisatı 

kontrolü altındadırlar. Sancaktan, sansörden • • teftiş etti. 
meksizin h " b" h b · d Fransız devlet radyolara Halay hakkında k 

i
gmcçkan yoktur. ç ır a erın ışarıya sızmasına Am erı· a bu·· tçesı· propaganda mahiyetinde uydurma haberler neş-

lskenderun, 10 (A.A) - lskenderun ve An- rine devam ediyorlar. Anlakyadan geldiği id- Vaşiegtun, 11 (Ö.~) - Ame-
takyanın vaziyetini tetkik etmek üzere Milletler diasiyle bildirilen bir telgrafta Suriye lehinde rika bütçesinin varidab son 
cemiyeti tarafmdan tayin edilen müşahitler yapılacak "teveccüh nümayişi!,, için köylülerin derece artmıştar. 1936 da 4 
mahalli halkın fikirlerini istimzaç etmişlerdir. kamyonlarla şehre naklcdilc\ilderi, nümayişin milyar 113 milyon dolar iken 

Araplar ve ermeniler statukonun muhafazasını sabah saat 9 da yapılacağı, Türk çiftlik sahip- 1937 bütçesinde 5 milyar 828 
istemekte ve Türkler ise ikiye ayrılmktadırlar. lerinin nezdlerınde çalışan arapları tazyik milyon do 'ata ve 1938 bütçe-
MuhafazakarJar Suriye lehinde ve gençler ettikleri ve bunların dcrebeylık hukuku sinde 7 milyar 296 milyon 
ise Suriyedcn müstakil olmak arzusundadırlar. gibi haklara sahip oldukları ve daha dolara çıkmıştır. Masraf ise 

Müşıthitler dün Beylan'dan geçerken 200 buna benzer birçok saçmalar kaydedil- 1936 da 8 milyar 497 milyon 
Türk Fransa ve Suriye aleyhinde tezahüratta mekte ve nümayişin sükunet içinde cereyan dolar iken yeni bütçede 6 mil-
bulunmuştur. Diğer taraftan Ata türkün Kon yaya edeceği ümit edi~me~le beraber son Reyhaniye yur 159 milyon dolara inmiş-
muvasalatı Antakya Türklerine dükkanlarını hidiselerindenberı fıkirlerin kmşmış olduğu tir. Yani 1 milyar 136 milyon 
kapamak için bir işaret olmuştur. Buna karşı- ilave olunmaktadır. Bu Fransız tebliğinden dolar biitçe fazlası vardır. 
lık olmak üzere üçbin Arap talebt.!si sükunetle anlaşılacak hakikat şudur: Fransızlar yeni bir Reisicumhur Ruzvelt bu pa-
tezahüratta bulunnıuşlar ve müşahıtleri n indik- tahrik tertip etmekte ve muhtemel tecavüzlerine rayı işsizlere ve fakirl~re yar-
leri otel önünden eJlerinde Suriye bayrakları şimdiden fikirleri hanrlamaktadırlar. dıma tahsis etmek fikrindedir. ............... F~·~·~; .. : .. cfö·~·~ş··~~·ht~fü·r· ......................... Siğ~;;i;;; .. ·t;;ih ... k~~~ı;~~"k ......... .. 

Romen takımiyle ikişer Bozuk sİS?araların satıl
goJle berabere kalmıştır masına meydan kalmaz 

lstanbul, 11 (Yeni As11) - Dün Fenerbahçe-Güneş muhteliti, 
bir turneden dönen Romanyahlarla oynamıştır. Romen takımı 
çok kuvvetli olduğu için takımlarımmn ikişer ikişer ve muhtelıt 
halinde sahaya çıkmaları muvafık giirülmüştü. 

Başından sonuna kadar heyecanla takip edilen maç 2 • 2 be
raberlikle neticelenmiştir. Takımımız evveli galip vaziyete geç
mişse de ıon dakikalarda Romenler beraberliii temin etmialerdir. 

lstanbul, l 1 (Yeni Asır) - inhisarlar umum müdürlüğü, satışı 
binnisbe az olan pahalı sigaraların bayilerde fazla kalarak bo· 
zulmasına mani olmak için bundan sonra bu kutular1n arkasına 
" .... , tarihe kadar satılabilir" kaydını ilave edecektir. Bu su· 
retle alıcılar, paketlerin arkasına bakarak bozulmuş sigaralara 
aatın almaktan kurtulacaklardu-

veren iş genel konfederasyonu 
mu".Dessıileri amele dünyasının 
ini ınnıfının lehine olarak hU-
kilmete karşı minnettar ıgını 
ifade etmişlerdir. 
Yakında Pire, Selanik, Volo, 

Kavala ve diğer şehirlerde de 
ocaklar açılacaktır. 

Mussolini 
Afrlkaya gldecekmhJ 
Roma, 11 (Ô.R) - Gelecek 

Mayıs ayı ıçınde Afrikaya se· 
yahat edecek olan Mussolini, 
Af r'kanın en büyük kara yolu· 
nun temel atma resmini yapa
caktır. Büyük asfalt olacak bu 
yolun inşası için sarfedilecek 
tahsisat on seneye taksim edi • 
lecektir. 

Küdüste 
nümayişler 
Kudüs, 11 ( A.f\ ) - Gıda 

maddelerinin yükselmesi üze
rine nümayişler yap~'11ışhr. 
Hühümet bazı maddeleri lcon
trola tabi tutmuş ve bazı eşya 
üzerine de ambargo koymuı
tur. 

Türk mütefekkiri 
Bn. Afet 

- /Jaş ıaıaıı 1 um sa/11/rrfe -
Cenevre, l l (Veni Asır) -

Yüksek ilim muhitinde mahira
ne tertip edilen projeksi· 
yonlarla Bn. Afet tarafm
dan verilen dünkti konferansta 
büyük ilim şahsiyetlerinden 
başka siyasi birçok şahsiyetler, 
Bern elçimiz, lsvıçrede tahsilde 
bulunan Ti,ir k gençleri hazır 
bulunmuşlardır. Bilhassa Bn. 
Afetin verJiği izahatı derin 
alakayla dinledikten sonra al
kışlayan ilim adamlarına karşı 
Türk gençleri tarafından teza
hürat yapılmıştır. Bn. Afet şe• 
refine veriJen çay ziyafetinde 
Türk kolonisi erkanı da bulun• 
muslardır. 



Selin c 'ft!Ni A&IR 

Tıp ilemini şaşırtan 
mucizevi şifalar da vardır 
Dr. Abdi Muhtar Bilginer okurları
nıızın merakla takip edecekleri bir 
makale serisi daha hazırlamıştır ... 

Aziz okuyucularım: 
Bu yazacağım makaleler seri· 

sine bir mukaddeme yapmıyaca· 
ğım; çünkü mevzuum herhangi 
bir mukaddemenin ihsas edebi
leceği ufku taşacak kadar en
gindir. 

Sizi mevzuuma çekmek sı· 
kınbsını çabuk atlatmak için 
hemen babsime giriyorum: 

Yannki yazımda çıkacak olan 
çok şayanı dikkat telakkiler, 
bugün zikredeceğim birkaç 
vak'adan ilhamını almış olduk· 
ları için bu vak'aları azami bir 
dikkatle zaptetmenizi rica ede
ceğim. 

"Y"aza:n.: c:>r • .A.l:::>df. 1'1.Cu .. b.:tar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mütahassastan bir 
liyor : 

teıkere ge· rek mahfazasını açmak şöyle 

" Dünkü ameliyat esnasında, 
muayene için bana uzatbğınız 
parçaları kendi laboratuvarım
da acelesiz ve telaşsız olarak 
tekrar muayeneden geçirdim. 
Dün bu ayni parçaların mua· 
yenesinde gördüğümü zannet-

tiğim gudde parçalarının, ha
kikatte bunların içinde mevcut 
olmadığını gördüm. Hastaya 
yaptığınızı zannettiğiniz"gudde 
çıkarma,, ameliyatını, yapma
dan kalmış bir vaziyete ıizi 
koyduğumdan dolayı affınızı 

dilerim,, diyordu. 

dursun, böbreğin yüzünü bile 
~örmedim." deyince Abrami 
şaşırmaktan dona kaldı. 

Hastayı kurtardığı sanılan 

ameliyat yapılmamıştı ve yapıl
mamış bir ameliya~la hasta 
tamamen ve kat'iyyen şifayap 
olmuşta. 

3 - Damar sertliğine tutul
muş, kara ciğeri hasta ihtiyar 
bir adam birdenbire kan ku-
suyor ve kendisine nüzul isa
bet ediyor. Yüzünün yarısı, bir 
kolu ve bacağanın biri felce 
uğramıştır. 

Yedi hafta evinde kaldıktan 
sonra, bu hastayı hastaneye 
profesör Abrami'nin servisine 
getiriyorlar. Hastanın kaosı71ığı 

Körfez - ka-Kayıkçı] arının 

yıkları satın alınıyor 
Vilayetin teşebbüsü ve lkb

sat Vekaletinin emrile Türk 
limanları arasanda işliyen ve 
Türk bayrağını hamil vapurlar· 
la limanımıza gelip gidecek 
yolcuların vapurlara doğrudan 
doğruya rıhtımdan girip çık· 
maları temin edilmiş ve evvel· 
ce bu işi yapan, yani vapurla
ra yolcu nakleden kayıkların 
işi sona ermişti • 

Bu suretle mağdur olan yüz· 
lerce kayıkçıya o vakıt körfez 
ve liman şirketi umum müdür
lüğü tarafmdan ufak birer ik
ramiye verHmek surehyle iktifa 
edilmişti. Bu defa yine lkhsat 
vekaleti tarafından verilen bir 
emir üzerine bu suretle mağ
dur olmuş olan kayıkçıların el
lerinde bulunan kayıklarının 
mezkur şirket tarafından bedel
ı~ri mukabilinde satın alınması 
takarrür etmiştir. Dün bu ka
yıklar bir ehli vukuf heyeti ta
rafından birer birer muayene· 
den geçirilmiş ve bedelleri tak· 
dir olunmuştur. 

Halkevinde 
Bu yazacağım vak'aların hep

sinin Paris Tıp fakültesi üstat· 
larının vak'alan olduğunu da 
bir dakika aklınızdan çıkarma
manızı tavsiye edeceğim. Tıbbi 
bir vak'adan oıebdeini alan 
ilmi, ferdi, içtimai, ruhi ve fel

sefi bir aleme gireceğiz •. 

Doktor bu tezkereyi oku· 
yunca hoşafın yağı buz kes
mişti, fakat hoşafın yağı iste
diği kadar buz kese dursun, 
hasta tamamen şifa bulmuştu. 

Ortada bir şifa vardı ve bu 
şifa doktorun elinden çıkmıştı; 
fakat doktorun kendisi bu şifa• 
nm hangi esrarengiz sebepten 
ge!diğini bilmiyordu.Ve bilen bir 
doktor da yeryüzOnde henüz 
yoktu. Doktoru ayni zamanda 
bir endişe de almışb. 

o kadar vahim ve tehlükeye o ka- Komiteler seçimi ba,hyor 
dar yakın idi ki profesör vakıt 16/1/937 Pazar günü saat 

1 !..... Şu vak' ayı dikkatle 
okuyunuz! 

Şimendifer memurlarından 
bir zatın (lspondiloz) hastah2ı. 

dolayısiyle Amudufıkari kemik· 
lerinin kaffesi birbirlerine yapış
mışhr. Aynı zamanda hastanao 

kollarını gövdesine Ye bacaklannı 
kalçalarına bağlıyan mafsallar 
da tamamen birbirine lehimlen• 
miştir. Hastanın ne oturmasına, 
ne yürüınesine, ne ayakta dur· 
masma, ne de eğilip doğrula• 
bilmesine imkan yoktur. Onu 

sabahleyin yekpare bir odun 
gibi yatağından kaldırıp şez• 
longuna getiriyorlar, akşama 
kadar orada bili hareket kalı· 
yor, akşam yine aynı suretle 
yatağına götürüyorlar. 

Hasta '"18" senedenberi bu 
vaziyettedir. 

Bu hastayı doktor AJajua
nine' nin servisine getiriyorlar. 

Hastanede yapılan rontgen 
muayenesi, filhakika amadufı· 

kari kemiklerinin hepsinin bir· 
birine yapıştığını, kan muaye• 
nesi de kanımn fazla kireçlen· 
diğini gösteriyor. 

Bu iki kat'i işaret hastanın 
neden dolayı bir (beton) kitlesi 
haline geldiğini aydınlabyor. 

Hastayı kurtarmak için "Pa
ratiroide" guddelerinden bir 
parça çıkarmak ameliyesine 
karar veriliyor. Operatör bir 
taraftan ameliyatla çıkardığı 
parçaları yanındaki " teşribi 

marazi ,, mütahassısına uzatı· 

yor, o da muayenesini yaparali 
ameliyatı ne vakit durdurmak 
lazımgeleceğini murakabe edi
yor. 

Nihayet mütahassıs; opera· 
töre gudde parçafarının gel
diğini haber verince ameliyat 
bitiriliyor. 

Operatör ertesi günü servise 
geldiği zaman "18,, seneden 

beri kımıldanamıyan ve eğilip 
büküfemiyen hastanın yardıma 
muhtaç olmadan dolaştığını 
görüyor. 

Doktor h3yret etmiyor; çün
kü yaptığı ameliyattan bekle
diği netice bu idi. YaJnız dok
tor bir gudde parçasını çılrnr

makla tıbbın yaptığı bu muaz· 
zam hizmeti ıspat etmiş ol
maktan mütevellit mesleki bir 
gurur duyuyordu. 

Doktor bu baldı gururuyle 
sevinip dururken st:rvise dünkü 

--·• -·.._.,...,va...,._. 

Guddesi çıkmamış olduğu 
için hastalığın tekrar n6kset
mesi ihtimali de doktoru ay• 
rıca meşgul ediyordu. Hastayı 
tekrar rontkene gönderiyor ve 
rontken muayenesi de hasta
lığm eski hamam eski tas ka
bilinden yerinde sabit durdu· 
ğunu ve hastanın yürümesine, 
kımıldamasma imkan bulunma
dığını gösteriyordu. 

Onlar buna imkan görme
mekte ısrar ede dursunlar, 
hasta mutlak, tam ve ebedi 
bir şifaya kavuşmuştu. Elyevm 
bu zat şimeodifer kumpanya· 
smda çalışmaktadır ve iki se
nedenberi bila fasıla hergün 
"12,, kilometrelik mesafeyi 
(bisikletle) katetmektedir. 

* •• 
2 - Pariste Şarite hasta-

nesinde profesör (Abrami) nin 
servisine hasta bir kadın ge· 
tiriliyor. Bu kadın iki hafta 
evveJ bir boğaz ağrısı geçir
miştir. Anjinden sonra idrarın
da albomin görülmüş, sonra 
böbreği • ağrımış, idrarından 
kan gelmiştir. Bundan sonra 
idrarı azalmış ve hastada "Üre· 
mie,, başlamıştır. Teşhis aşi· 

kardı: "Mikroplu bir böbrek 
iltihabı,, vardı. 

Hastalığın icabettirdiği bü· 
tün tedaviler yapıldığı halde 
hiçbirisinden fayda görülmedi. 
Kandaki Üre dört grama çıktı. 
Hasta ölüyordu. Tek bir ümit 
vardı, o da böbrek mahfazasını 
açmak ameliyata idi. 

Hasta, doktor "Guverneur,, ün 
ameliyathanesine geçirildi, ame· 

liyatı yapıldı. Ameliyattan bir
kaç saat sonra idrar açıldı, 
hasta kurtuldu. Her tehlüke 
geçtikten sonra profesör Ab
ramı teşekkür için doktor 
Guverneur'ün servisine gitti. 
Abrami teşekküre başlayınca 

Guverneur şaşırdı. 11 Arkadaş 
sen neme teşekkür ediyorsun, 
ben senin hastana ameliyat 
yapmadım. Ben onun etine da· 
ha biçcığı solrnr sokmaz nefes· 
Jeri durdu. Ben ameliyatı bı-

rakıp ona sınai teneffüs yap
tım. Kendine gelir gelmez de 
açtığım yeri kapadım ve sana 
S!Önderdim. Ben hastanın böb-

geç.irme~e.n kendisine " kan 15 de Bahribabadaki Halk-
verılmesını " emrediyor. Has-
taya kan verilmeğe başlıyor, 
daha (50) gram kan verilme· 
mişti ki harikulade bir hadise, 
bir mucize zuhur ediyor. Kan
sızlığı tedavi edilmeğe uğraşı· 
lan hastanın yıldırım sür'atiyle 
felci şifayap oluyor. Bu felç. 
uzvi bir felç, "Teleyyünü di· 
maği,, ye merbut maddi bir 
felç idi. 

* •• 
Aziz okuyucum! 
Geçen sene yine bu ay için

de büsbütün ayn bir mevzuda 
yine böyle mucizevi şifalardan 
bahsetmiştim. Geçen seneden• 
beri (100) üncü bin serisi tabe· 
dilen Aleksis Karel'in meşhur 
eserinden aldığım parçalar el· 
bet hatırınızdadır. 

llim adamlarının vüsukunu 
bizzat kendi müşahedeleriyle 

teyit ettiği bu hadiselerin dü· 
şüncelere bir ilham vermemesi 
mümkün değildi. 

Yarınki makalemde bu ilha• 
mın şayanı hayret tatbikatını 
göreceğiz. 

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

(BORSA] 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
193 O Kurumu 13 15 18 50 
100 inhisar 10 75 10 75 

67 Vitel ve Şü. 14 50 17 25 
64 Esnaf Bank 15 50 18 50 
31 AR Üzümcü15 15 
24 S Emin 13 50 17 
24 D Arditi 13 15 
22 H Alyoti 13 50 13 50 
11 J Kohen 12 12 

536 Yekfın 
389124 Eski yekun 
389660 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
130 Buğday 6 375 6 375 
150 Arpa 5 5 
18 Susam 17 50 17 50 
17. M darı 4 875 4 875 
· 9 Fasulya 9 9 

378 ba. Pamuk 48 50 51 50 
85 harar " 

10000 ki. P. çekir. 3 •..... .., 3 

Karşıyaka vapurunda 
Dün karşıyaka vapur iske

lesinde bir hadise olmuş ve 
Karşıyakadan lzmire saat 9 
seferini yapmak üzere iskeleye 
yandan yanaşan vapur karaya 
oturmuştur. 

Bu sırada yo!cuların bir kısmı 
vapura binmiş bulunuyordu. Yol
cular tekrar iskeleye çıkmış· 
lardır. Bundan coora gerek tay· 
faların, gerek halkın yardımiyle 
vapur, yüzdürülmüş ve üç da· 
kika teehhür)e seferine devam 
etmiştir. 

evinde, dil, tarih, edebiyat, 
güzel san'atlar, temsil, spor 
sosyal yadım, halk dershaneleri, 
kütüphane ve neşriyat, müze 
ve sergi, köycüler. 

Şubelerinin komite liyeleri 
seçimi yapılacaktır. Bu şube
lere kayıtlı olan llyelerin adı 
geçen gün ve saatte intihapta 
reylerini kullanmaları için halk
evinde hazır bulunmaları rica 
olunuyor. 

Tepecik cinayeti 
Tepecikte karısı Hamideyi 

bıçakla on sekiz yerinden ya· 
rahyarak öldürmekle maznun 
Mehmedin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Maznun, karısın~ öldürmedi
ğini ve katilin başkası olduğunu 
geçen celsede söylemiş ve bu
nu lzmir hapishanesinde mah
kum Yuda ile Mevlüdun bil
diklerini söylemişti. Bu iki 
şahit dünkü celsede dinlenmiş
lerdir. Bunlar, bir gün hapis· 
haneye gelen Feride adında 
bir kadının marangoz Meh-
metle görüştüğünü ve bu ka· 
dının bir bıçak kını ile ayak-
kabından bahsettiğini ve ma• 
rangoz Mehmedio de : 

- Bunları neden yerinden 
kaldırdm, ver bunları bana da 
dava vekilime vereyim müd
deiumumiye teslim etsin, de· 
diğini, sonra F eridenin sorgu 
hakimliğinde bu ayakkabı me• 
selesini inkar ettiğini söyle
mişlerdir. Muhakeme ayın yirmi 
beşine bırakılmıştır. 

Limanımıza 
Gelen vapurlar 

Şehrimiz ticaret odasınca son 
bir ay içinde limanımıza gelip 
giden vapurlar hakkında ista• 
tistik tanzim edilmiştir. 

lstatistike göre Birincikanun 
936 ayı içinde lzmir limanına 
Türk bayrağını taşıyan 35 
vapurla, 2 Fransız, 9 ltalyan, 
11 lngiliz, 4 Alman, 10 Yunan, 
3 Romanya, 3 Amerikan, 2 
Rus, 2 lsveç, 2 Norveç, 1 Yu
goslavya, 1 Finlandiya, 1 Ma
car vapuru gelip gitmiştir. 

Italyada 
Türkofis Roma şubesinden 

gelen bir yazıda llalyada bir 
kararname ile buğday ve 
müştekatına ait gümrük resim
lerinin tenzil edildiği ve güm
rük tarifesinin ( 1 - A • 643 ) 
(A-644) pozisyonlarına müteallik 
notların tadil edildiği bildiril-
miştir. I 

1 GÖRÜŞLl;R\16 DUYCIŞLAR ] 
iKi VAHDET YOLU 

Biri Fransızdır: Suriyeyi runla ödemeye kalkışmak, pe 
Lübnandan ayırmak, ikisinden dpğru bir Fransız fikri olabili 
iki devlet çıkarmak, ve her Bu fikre kapılanların Suriyelili 
birini askeri ittifakla kendisine hislerinden şüphe etmez mis' 
bağlamak 1 niz? 

ikincisi, teklif olarak, Türk- Bir Suriye vataoperverioi 
lerden geliyor: Suriye, Lübnan şu sırada vicdanını hangi ıstı 

ve Sancaktan mürekkep bir rap yakmakta olduğunu bil 
konfederasyon kurulmak! mekteyiz. Anlıır T oros şar"ı 

Bir düşününüz: Fransız va- söylemek değil, Lübnan mersi 
yesi okumaktadırlar. 

tanperveri olsanız hangisini, 
Menfaat, parçalamakta olun 

Suriye vatanperveri olarak 
ca, Suriye alabildiğine bölüne 

hangisini istersiniz? 
bilir: Şam, Halep, Lübnan, Dii 

Şam sokaklarında mahalle ruz, Alevi... Menfaat vahdett 
çocuklarını: "Suriyenin hududu ise, hepsi bir lokma f 
Toroslardadır!,, diye haykırtan· Başkalan zararına taksiJO 
lar, bu seslerin Lübnan dağ- kendi faydasıoa cemi f 
larına aksetmekte olduğunu Fakat ne coj'rafya, ne d 
bilmez değillerdir. hesabı arbk Fransız mekte 

Arap Berutu Türk lskende· lerinde öğrenmiyoruz. F ATA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizyolları vapurlar alıyor 

Ankara vapuru da Ham 
burg' a tamire gidiyor 
lzmir körfezi için de şimdilik 

vapur kiralanıyor iki 
Denizyolları idaresinin muh· 

telif hatlar için yeniden bazı 
vapurlar satın almağa karar 
verdiğini yazmıştık. Bu hususta 
aldığımız tafsilatı yazıyoruz: 

Deniz yolları idaresi Alman
yadan altı vapur sabo alacak
tır. Bu vapurların altısı da üç 
bin beşer yüz tonluktur. Altı 

vapurun üçü Mersin hattına, 

diğer üçü de ihtiyaç olan diğer 
muhtelif hatlara tahsis oluna
cakbr. 

Bu vapurların hepsi ayni sis· 
tem olacaktır. Altı vapurun 
birisi Haziranda teslim alına• 
caktır. Diğerleri de fasılalarla 
teslim edilecektir. 

Bundan başka Ankara va
purn da pek yakında şehrimize 
gelerek buradan üç bin ton 
eşya alarak Hamburga gidecek 
ve orada tamir görecektir. An-

Oda bütçesi 
Ticaret odası reısı Hakkı 

Balcıoğlu bazı tetkikat icrası 
için Nazilliye gitmiştir. Balcı
oğlu gelecek hafta şehrimize 
dönecek ve müt~akiben Tica
ret odası yeni yıl bütçesinin ha-
zırlanmasına başlanacaktır.Yeni 
yıl bütçesi Iktısat vekaletinin 
emri ınucibi.nce 15 Şubatta Ve
kalette bulundurulacaktır. 

Bir ihtira 
lstanbuldan şehrimiz ticaret 

odasına verilen malumata göre 
Mersedes Daimler fabrikaları 
tarafından mazotla müteharrik 
Dizel motörlü binek, tenezzüh 
ve kamyon otomobilleri satılı
ğa çıkarılmışhr. 

Verilen malumata göre bu 
otomobillerin kiJometre başına 
masrafı bir kuruştur. 

Bu olomobiUer 90 kilometre 
mesafeyi ancak 90 kuruş, ma· 
zot masrafile kateylemektedir. 

kara vapurile alınacak vapurlat 
için Denizyolları umum müdür' 
Sadettin ile maiyeti erkinındall 
mürekkep bir heyet de Harıı
burga gidecektir. 

••• 
lzmir körfez ve liman şirke" 

tinin de körfez için iki vap~ 
satın alacağıoı telgraf habett 

olarak yazmıştık. Ôğreo-
diğimize göre Körfez fi 
Jiman şirketi bunun içİIJ 
bütçesine 500 bin lira ' t 
koymuş bulunmaktadır. Vapur
ların beheri 250 bin liraY• 
satın alınacakbr. 

'7f eni alınacak vapurlar g~ 
linceye kadar körfezde işlettı
rilmek üzere lstanbulda Akaf 
dan Kadıköyüne işliyeo vapaıt' 
lardan ikisinin körfez ve lirıı•' 
şirketi tarafından kiralanrıı•~ 
üzere olduğu da öğrenilmiştit• 

Kooperatif davası 
Kemalpaşanın Parsa kof' 

kooperatifi reisi Mehmetle it~ 
kadaşlarının ihtilas ve zimnıd, 
ten maznun olarak Ağırceıa -
muhakemelerin~ dün deell 
edilmiştir. 

Adapazarmda Ramazan adı~ 
da bir şahidin orada bulunıo', 
dığı bildirildiğinden mahke~ 
bu şahsın aranmasından ~ i' 
geçmiş ve kararın tefhimi ı~ 
muhakeme başka bir güne 
ra\nlmışhr. ,. 

Satılık ev 
Doktor Mustafa En~e~ 

caddesine çıkan VoroşılO 
Bulvarı üzerinde yeni bir e' 
satılıktır. 

Müracaat yeri Büyük ı<ır' 
dıçalı hanı 68 numara. 
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i IKI Ki 1 
--NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve S 

mizahi şıirleriyle matbuat alemimizde büyük bir a la ka : 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem· ~ 
şehrimiz Adana sulh hakimi Ali Hadi Okanın bu isil11 : 
altındaki şiir kitabı yakıoda intişar sabasına çıkacaktır. : 
Adanada Türk sözü matbaasında Lasılmakta olan bu : 
nefis kitabı şimdiden okuyucularımıza tavs"ye eder ve : 

-fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız vası· : 
tasiyle tedariki mümkün bulunduğunu da ilave eyleriz. S 
Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve içsel : 
şiirlerini, en inceo. nüktelerini, yurdumuzun tamnm~Ş : 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside ve medhı- : 
yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden birer tane : 
edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlüğümlize mü· : 
racaat etmelidirler. 2-8 (4.4) s.~ .. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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12 J' anunuoanı ı a,. \fENJ ASfR 
ti 

asta hiçb· a sn !) 
Fransız 
cevabı ı 

mahaf·li • • • om se ının 

Eğer Almanya 
kaçınacak 

kikat· 
ve ltalya 
olurlarsa ransa 

ha d. or • 
ı 

meselesinde kat'i bir ceva 
evam edecektir yardıma 

tan 

-------------------------------------------------------.. ------------------------------------------------------
Paris, 11 ( Ô.R ) - Fr nsız Alman toprakları üzerinde uç- Ve diğer milletlerden de, eğer yada kendi hükümeti şef<ille-

genel konsolosu tarafından tuğunu iddia ettikleri zaman hüsnü niyet sahibi iseler, ayni rine benzer bir faşizm kurma-
yapılan müracaate cevap oJa- yaptıkları gibi Almanlar şim- şekilde hareket etmelerini is- ğa çalıştıklarmı ispat etmiş 
rak ispanyanın Fas fevkalade di de bir vesile arasınlar. Fa- temektedir. olacaklardır. 
komiseri lspanyol Fasında knt umumi kanaat şudur ki bu Kontrol meselesine gelince, Paris, 11 (Ô.R) ___ ispanya-

kıt'a halinde hiçbir ecnebi da ademi müdahale siyasetinin 
kuvvetinin mevcut olmadığını müessir bir şekilde tatbiki için 
ve beklenmediğ\ni bildirmiştir. fogilterenin dün nlalrndar hü-
Fraosız mah filinin fikrince bu I lcümetler nezdinde, yani Paris 
cevap Fas lspanyol otoritele- , Ber!in, Mosirnva, Li.zbon ve 
rinin ecnebi kıt'alarının lspan- Romada y phğı teşebbüs Frnn· 
yol Fasına çıkmas:ndan doğa- ,,ız gazetc'cri tarafından ehcm-
bilecek vahim neticeleri anla- miyetle tt>fsir ediliyer. Hükü-
dıklarmı göstermektedir. Fakat metin buşındaki Sosyalist par-
" !kıt'a halinde " Alman kuv- tisinin fikirlerini. neşreden ''Po 
vetlerinin Fas topraklarında pulnire,, gazetesi, Fransamn 
mevcut olmadığını bildirmekle nasıl bir battı hareket takip 
lspanyol fevkalade komiseri edeceği sualine şu cevabı 
hakkında, Alman tebliğleri veriyor: 
gibi, vaziyeti gizlemeğe çalış· "Resmi bir nota Fransız hü-
makta ve sivil veya askeri kümelinin vaziyetini tespit et-
Alman memurlarının faaliye- miştir. Hükümet lngiliz teşebbü 
tinden bahsetmektedir. Fran· sünün esnslarmı bısvip etmekte 
sanın, lngilterenin müzaheretioe ve muvaffakıyetin' temine hazır 
dayanan şiddetli protestosu te- bulunmaktadır. Kabine bu yol-
sirini göstermiş ve asilere mu· dn girişebileceği taahhütlerin 
ayyen bir hududu geçtikleri Bureosda milli müdafaa saıayı latbikio~ mümkün kılmak için 

haberler kendini yalnız bulan ademi müd hııle komitesi bir 
takdirde en iddetli bir muka- Jiızımgelen tedbirleri almak sa-

Alman bükümetinin müşkül va- preje hazırlamıştır. Fakat In-
bele göreceklerini anlatmışhr. 1 d 1 Jahiyetini meclisten ıstiyeccktir. 

ziyelini gizlememege ve belli gi tere iğer dev etleri, eğer 
Almanycı Fransanın teşeb- d h Bununla beraber Almanya ve 

etmeden bir ric'at hareketi a a milessir bazı tedbirler 
büsü karşısmd kııgıohğını giı- ltalya ayni taahhüt albna gir-
Jememektedir. Alm n matbuatı yapmağa matuftur. düşünüyorlarsa, bunları bildir- mtdikçe Fransa da ispanyaya 
Fransayı dikkati kendi üze- Paris, 11 (Ö.R) --- lngilte· meğe davet etmektedir. Fran- gpnüllü gandermemeği kabul 
rinden başka tarafa çevirmeğe renin Çarşamba günü beklenen sanın bundıın istifade ederek etmiyecektir. Esasen bu yasak 
çalışmak ve F;ısm lspanyol teşebbüsünü hemen yapmış ispanya sahillerinin filolar va· kontrol meselesine bnğh ola-
işgali altındaki kısmını ele ge- olması ademi müdahale mes- sıtasıyle sıkı bir şekilde ablo· caktır. Eğer müessir bir kon-
çirmck maksadını taldbetmek- ele inde bir nn evvel kat'i ne· kasını teklif edeceği tahmin trol sistemi kabul ve tesis edil-
le itham ediyor. ticeye varmnk kararım göster- olunuyor. mezse bükümet ademi müda-

Yan resmi Alman ajansı D. mektedir. lngiltere ademi mü· Londra, 11 (Ö.R) - lngilir: hale taahhüdünün bir aldatmaca 
N. B. de şu haberleri vermek- dahaleyi kontrol meselesinde notası Alman hUkümetine dün pazan olmaması için hnreket 
ten çekinmiyor : yapılabilecek teklifleri tetkike akş m ve ltaly n bükümetine serbestisini muhafaza edecek-

1 - Fransanm cenubunda hazır olduğunu bildirmekle de busabnh verilmiştir. lngil· tir. Geçen Ağustosta yapılan 
.. üll" k • 1 tecrübe yeniden başlıyamaz ve 

bir Sovyet hükümeti teşekkül et- gönüllüler me ele inde tered- tere gon u ıt a arının lspan· yeniden başlamıyacainna kat'i-
miştir ve hükümet kuvveti res· dütlere mahal bırakmamakta- yaya geçmesini men mesele- o· 

1 · k dır. lngiliz notası ispanya}'& sinde biran evvd h rekete ge- yen eminiz.,. ıni daire erm elinden çı mışbr. Paris, 11 (Ô.R) _ "Huma- ' 
G "· h F gönüllü sevkiyahna nihayet çilmesini istemektedir. Diğer 

2 - uya sağ cena ransız nite,, komünist gazetesinde Gab· 
f vermek hususunda bütün meseleleri yine süratJe ademi f 

maha ilinden ahnan mevsuk ha- d d h 1 r1el Pery Fransanm sür'atle 
evletlerin mutabık olduğunu mü a a e komitesi halledebi-

berlere göre Fransız erkamhar- lecektı"r. hareket ederek Faşist ve Nazi müşahede ederek bunu temin 
biyesi lspanyol Fasını işgal ve d k 1 bükümetJerini mes'uliyetlerile 

e ece tedbirleri hangi tarihte ngiltere kendi hesabına 
ilhaka hazırlanmaktadır. 3 - tııtbı"ke hazır oJacak''arını sor- .... 11.. k karşılaııhrması lüzumu üzerinde 

t gonu u ayt ve hareketini ... 
Blum ikinci Vilhelmin 1911 de maktadır. Kendi hesabına bü- meneden tedbirleri almıştır. ısrar ediyor ve şunları yazıyor: 
Fasla Ağadir sularına biı: zırh- yük Britanya ecnebi ordulara Fransa bu hafta içinde alaca· lngilterenin hazırladığı plan ı 
1ı göndermekle yaptığı jesti Ingiliz'Jerin kaydolunmasını ğım bildirmiştir. Sovyct Rus- karşısında lngiJiz ve Fransız 
tekrara hazırlanınaktadır. meneden kanunu ispanya yanın ayni şekilde hareket hükümetleri demelidirler ki: 

Fransız gazeteleri bu haher- dahili harbma karşı tat- edeceği muhakkaktır. Eğer "Biz bunu tatbike hazırız, fakai 
)eri ciddi saymıyorlar. Meğer ki bik mevkiine koymakla Ja- Almanya ve ltalya ayni şekil· herkes tarafından nyni suretle 
1914 bir Fransız tayyaresinin zımgelen '-~dbirler'i yapmıştır. de harele et etmezlerse lspan- hemen tatbik edilmesini ve bu 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: 2 

Şakır, şakır, şakır!.. Bir gü
rültü, bir hengame, bir kıya
met, dağm dibinde olanca deh
şetiyle koptu. Katırc.ıoğlu, Hay· 
daroğlu ve arkadaşlarından 
başka kin•se olmayan bu kafile 
gelenlerin Üzerlerine atalınca 

1 

Küçük çavuş paşamn adam-
larından bazıları vurularak dü
şüp, bnzıları korkarak atlarmı 
çevirip ~açarlarken paşanın: 

buldu, paşanın ve Katırcıoğlu-i 
nun adamlarından yuvarlanan· 
lar olmuştu. 

Birdenbire Katırcıoğlunun 
efeleri bu çarpışma arasında 
geri dönüp, alabildiğine atlarını 
teperek ko~turarak gerısın 

geri kaçmağa başladılar. Bu 
hali gören küçük çavuş paşa 
kuvvet atmıştı: 

dekileri ralayıp, kendilerinden 
kuvvetli müfrezeyi uzaklaştıra
rak d ğm yolunu buldular, taş, 
kaya, ağaç, çalı arasında ken
dilerini kaybedip geldikleri yere 
döndüler. 
. . . . . . 
Ark dan bütün bızlariyle efe

lerin üstüne atılanlar Küçük 
Çavuş paşanın bir nar sile dur
muştu: 

- Durun, takip etmeyin! 
Küçük Çavuş paşa devam 

etti: 

dağın eteğine çevirince küçük 
paşanın adamlarının gerisi ge

riye dönüp yerlerine yerleşmek 1 
üzere olduklarını gördü, hay
retle bir küfür sa vurup: 

- Uulan Haydaroğlu, herif İ 
kurnaz çıktı, arkamızı takip l 
etmedi, dedi. ( 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Bakalım onlar ne yapa-

ca ki 

- Onlar orda, biz burda 
bekleşecek miyiz? 

- Hayır! hele yerimize dö
nelim bakalım. 

iki arkadaş düşünceli dü
şünceli kızanlarının yanlanna 
varınca Katm::ıoğlu kendisini 
karşdıyan bir köylü gördü, 
kôylü : 

MrtnOac ... ~ahue s 

Ka utayın dünkü celsesinde 

v z 
n la a ul di m·ş 

Ankara, 11 (A.A) - Kamutay bugi1n Fil<ret Silaym başkan
hğı~d.a toplanarak B. M. Meclisinin, Riyaseticumhur, Başvekalet 
H .. arıcıye vekaleti binnl ranın inşaatı için 4/5 milyon liralık taah~ 
h_~datta bulunulması ve ıabıtai sıhhiyei h yv niye muayene 
rusumuna ait k nund ki terifenin değiştirilmesi hnkkmdaki ka
nunların ıkinci müzakere i yapılarak kabul edilmiştir. 

Yine bugünkii toplantıda askeri ve mülki tekaüt kanununun 
altmışın.cı nın~desinin birinci fıkrasının değiştirılme i ve Türkiye 
• Yu~anı _tan •!rnmet, ticaret ve seyrisefnhı muahedesine bağla 
B. lıstesındekı yapılacak tashihe ait kanunların da birinci müı -
kereleri yapılmıştır. 

Kamutay Çarşamba günü topJnııacaktır. 

Müthiş bir komplo hazırlanmış 
• 
ır e y ak 

e a 1 
Tokyo, 11 (A.A) - Domei Ajansı bildıriyor : 
Sansör 350 ki inin methaldar olduğu ihtilalci komployu 

şimdiye kad_nr -~izl.em~ştir. ~u memnuiyet kaldırılmış clduğundnn 
bazı gen~ !hhlnlcılerın ~ır genç zırantçılar birli~i kurarak 
ordııda bır ısyan hnrelretı hazırladıklarım ve büyük sehir!cr.i 
yakmnl· suretiyle harap ederek bütün memlekette anarşi t 
komunlar tesis etmek istedikleri aul.ısılnnşhr. 

Bu iı;de umumi nizamı ihlal suçundan dolayı 33 Jcisi yakalan
mıştır. Harel<et şefleri arasında me hur muharrirler vardır. 
·····~··:············································································· tatbılun herkes tarafında_n kon- nüllü harcketıni men için ala-
trol edilmesıri isteriz. Uç gün kadar dt:.\iletlerin hemen ted-
iç.inde cevap veriniz. Eğer üç bir nlmağa davet edilmiş ol-
gün zarfında bu teklifi kabul malRrı çok mühimdir. Zira bu 
etmezseniz dördüncü gün şa- teltlife verilecek cevaplar, ala.-
fakla beraber lngiliz ve Fran- k dar devletlerin lspanyol buh-
sıı donanmnlan ademi müda- ranını hal arzularının samimiyet 
halenin kontro1ünü bizzat ken- derecesini gösterecektir. 
di üzer!erine lncakl rdır." " Midi Socialiste ,, sunfarı 

Sulhu lrnrtarmak için daha ynzıyor : lnailiz notası, FraDsıı 
bir ihtima.J lrnlmı~tır, falcat bu Halk cephesi hükümetine ln-
ihtimnl de anca, bu bahayadır. giltere ve Rusyanm v~ bütün 

''Journal,. de Saint _ Brice lıür~iye~ dostlarım~ müznbereti-
Almnn ve ltalyan otoritelerinin le şımdı hareket ımkanını ver· 
bu teklife nasıl mukabele ede- mcktedir. 
celderi hRkkmda endi ededir. " Deily Herald ,, ın tabirile. 
ŞunJan yazıyor : Almanya \'e ltalyaya lspanyol 

"Daimi şekilde tesisi teklif asilerine )'aphkları hudutsuz 
edilen lrnntrol hududunun ne yardımın yalnız bir habaset 
olacağmı bilmek lazımdır. Al- değil, ayna zamanda büyük bir 
manya ltalya buna nasıl mu- delilik olduğunu anlatmak 
knbe!e edeceklerdir? Bu dev~ kafidir. 
letler konlro esasını kabul 
etmişler ve gönüllü sevkıyatı 
meselesini Hk defa geçirip 
kat'i bir şekilde halletmek 
istediklerini bildirmişlerdir. 

Bu bakımdan kontrol esası 
bertaraf etmemişlerdir. Fakat 
yapılacak anlaşmada dolayısiyle 
müdahalenin diğer unsurlarının 
bertaraf edilmemesi arzusunu 
da açıkça göstermişlerdir. Ya-
ni para _Yardı~ı ve propaganda 
meselesı aynı e as dahilinde 
muamele görmelidir, Şu haldf;!, 
ortaya ahlan plana münhasır 
kalmayan diplomatik hareketin 
lngillerenin bu arzuyu ne de-
receye kadar kabul ettiği so
rulabilir. Şimdiki teşebbüsün 
ve ademi müdahale meselesinin 
muvaffakıyeti buna bağlıdır 
Bir dişli çarhn parmak atarken 
herkesi ne dereceye kadar 
ta hhüt altına girdiğini bilme
lidir. 

Paris 11 "Ö.R) - "Temps,. 
gazetesine göre ispanyaya gö-

kurtardığın kızın akrabası kö
yündenim. 

- Yanan? 
Diy~ Katırcı uzun bir hayret 

nidası saldı, köylünün kolun· 
dan tutup: 

- Anlat bakalım neye gel
din? 

Efe, kıı. ölüyor! 
Deme! 
Çok harap! 
Çocuk ne oldu? 
Onu bir üt anaya 

d ·ı - 1 ı er, ag. 
ver-

--- Eyi amma kız neden 
ölüyor ? 

- Ne bileyim ben, fena has
talandı, yamk:Jn aB-ırlaşlı. 

- Ne demek? 
- Yani senin anlıyacağın 

" EcbarC'ur de l'E t ,, gar.e· 
tesi de Almanlarm lspanyol 
Fasına hulülleri müna ebetile 
bir erurivokıa tahammül edil-
mi} eceğinin Hıtlere anlahlnı sı 
snatinjn geldiğini kaydediyor. 
Alman ·a ltalyanın yardımı 
olmadan F asda bir hare-
kete girişmeği göze aldı-
ramaz.Halbuki ltalya için böyle 
bir harekete müzaharette biç 
bir menfaat yoktur. Bu müla-
har.a itimat vermektedir. ltaJya 
Habeşistanı fethetmiştir. Ak
denizde bir iş çıkarmak hiç 
işine gelmez. Zira Habeşistan· 
da yatışmış.. olan mukavemeti 
canlanclırmak için oraya bir 
mik<lar gönüllü göndermek 
kilfidir. Böyle bir hale sebe~ 
biyel ver:rse ltalya iki . iır.p • 
ratorluğo elden kaçırmış ola
cal tır. Bu tehlüke, ltalyanm 
uslu duracağı ümidini uyandır
mnkfadır. 

- Zararı yok, toyluktur. 
- Şimdi kız, ben .ölmeden 

Katırcıoğlunu görüp ellerinden 
öpmek, kusur bağışlatmak isti· 
yorum, haber yollayın, geliri 
Diye ınim, inim inleyor. 

- B ni mi i tiyor? 
- He! Efem, luz ölmeden 

onu göreceğim diyor. 
Katırcwğfu dönüp Haydaroğ

Juna baktı, liaydaroğlu sin i 
bir tebessiimle köylüyü dinle
yordu: 

- Haydaroğlu sen ne der-
sini dedi. 

- Git derim ! 
Katırcıo~lu köylüye döndü: 
- Sen beni götürmek ıçın 

mi geldin! 
- Eğer ki gi~ersen!.. 

- Bre korkaklar! Karşınız-, 
da ciğerleri beş pul etmez cş
kiyalar var, atılın üzerJerine! 

- Tal<ip edin! Kaçıyor1ar, 
yakalaym 1 

Diye haykırdı ... Efelerin bu 
kaçışı, paşanın adamlarına da 

Eşkıya kuruaı davram
yor, kaçışları yapmacıkhr. Bizi 
dağın sırtına sürükleyip, dar 
yollarda avlıyacaklar. Onlar 
dağın kurdudur. Yerimize dö· 
nelim, istirahat ettikten sonra 
bir çaresini düşünürüz. Hem 
onları mağlüp etmiş derneğiz, 
artık buralarda bir daha baş-

- Efemi Sen Katırcıoğlu 
Mehmet değil misin? 

- He! 

yanan yerleri kocaman koca· 
' man yara oldu, bağıra bağıra 
\ can çekişiyor. 
f - Peki l 

- Peki arkadaş l Hadi ahnt 
hazırla!, ben de hazırlanıp ge
leyim, hele gel n Haydaroğlu 
şöyJe bir görüşelim .. 

Narcsiyle gayret alıp onun 
öne geçliğini görerek gelen
lere karşı daha şiddetli atal
dılar, ortalık mahşere döndü. 
Çarpışma alabildii!ine hızını 

kuvvet vermişti. Hepsi efelerin 
arkasından koştular. Efeler, hem 
kaçarak, hem at sırtında geri dö
nüp önde gelenleri tepesi aş ğı 
birer kursunla vıkarak, ön-

knldıramazl r. 

Kahraoğlu dağın yoluna 
tepeden aşağı, baktı, gelen 
giden yoktu. Bir de gözünü 

- Sana bir emanet söz ge
• tirdiml 

1 
- Söyle kardeşim! Fakat 

sen nerelisin, hangi köydensin? 
• - Ben mi? Ben :vangmdan 

- ~ızı getiren efeden sizin 
admızı, s nınızı eyice işitip 

sana söylediği sözlere ve et
tiklerine pişman oldu. 

- Ha! Bana h k ark daş, 
koy kaç s at buraya! 

1 
Geriye dönüp atına do· ru 

ilerliyen köylü: 
•• S01m var -
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Gönüllüler ve ademi müdahale işi 

lngilte.re hiikümeti dün 
alakadar dört devlete 
eşebb ·· sünü bildirdi 

Paris, 11 ( Ö.R ) - 1ngiliz 
hükümetinin ispanyada ademi 
müdahaleyi kontrol ve gönül
li\ler meselesi hakkında bekle
nen mühim teşebbüsü dün ya
pılmıştır. Bu teşebbüsü geri 
bırakmamak için lngiliz hari
ciye nam Eden hafta tatili 
yapmamşıtır. Zira bu tekliflerle 
ademi müdahale siyasetinin 
tam zaferini temin etmek ve 
böylece beynelmilel havadaki 
gerginliği izale gayesi takip 
edilmektedir. 

lngiltere bu teşebbüsü Lon
dra ademi müdahale komitesi 
mesaisine riyaset eden devlet 
aıfatile yapmıştır. Bu teşebbü
sün bir Fransız - logiliz teşeb
büsü mahiyetini almayıp yalnız 
logiltere nam ve hesabma ya
pılmış olmasının sebebi bud:ır. 
Bu itibarla ingifü notası Berlio, 
Roma ve Lizbon gibi Moskova 
ve Parise de tebliğ edilmiştir. 

Fransa hariciye nezareti 
nezdindeld teşebbüs ln~iltere
nin Paris sefiri Sir George 
Clark tarafından yapılmıştır. 

Hariciye nazırı Delbos hada 
babasının yanında olduğundan 
ıefir hariciye müsteşarı Vienot 
tarafından kabul edilmiştir. 
Sefir müsteşara, diğer alaka
dar payitabtlara da aynı za
manda tebliğ edilen notayı 
tevdi etmiştir. Bunu takibeden 
muhavere esnasında Vienot 
sefire Jngiliz teşebbüsünün 
Fransanın kaygularına tama· 
miyle uygun olduğunu ve bu 
vesile ile Fransanın Londra 
sefiri Corbin tarafından Edene 
verilen teminatı yenilemekle 
memnun olduğunu, parlamen· 
tonun yeni içtima devresi açı
lır açılmaz, yani bu hafta içinde 
kabinenin ispanyada çarpışmak 
üzere gönüllü kayt ve sevkini 
meneden ve bu hususla tedbir 
almağa hükümeti salahiyettar 
kılan bir kanun layihası teklif 
edeceği, bu kanunun bütün 
Fransız arazisinde tatbik edi
leceğini bildirmiştir. 

lngiliz sefirlerine alakadar 
hükümetlere tebliğ edilmek 
üzere gönderilen talimatın esas 
noktaları şunlardır: 

1 - 24 ilk kanun tarihli 
notaya Alman, ltalyan, Porte· 
kiz ve Sovyet hükümetleri ta
rafından verilen cevapları göz
den geçirdikten sonra lngiliz 
hükümeti ispanya dahili har· 
bine karışacak göuüllü akınını 
menetmek için başlıca alakadar 
dev]etler arasında bir prensip 

mütabakah mevcut oldu~unu 

görmekle memnundur. Hatta 
bu hükümetlerden bir çokları 
kontrol komitesi teşekkülün
dün evvel bu sahada, herkes 
tarafından tatbik edilmek şar
tiyle, tedbir almağa ha:zır oJduk
larını bildirmişlerdir. Bunu mü
teakip dolayısiyle müdahaleye 
ait bütün meseleler ve müessir 
bir kontrol tesisi işi ayrıca tet· 
kik edilebilir. 

2- Kontrol tesisi meselesine 
gelince, alakadar hükiimetlerin 
malümu olduğu üzere Londra 
ademi müdahale komitesi bu 
hususta bir proje hazır
lamışlar • Ve Jspaoyanın de
nız ve kara hudutlarında 

tatbik edilecek kontrola a it 
olan bu proje şimdi ispanya
daki alakadar iki tarafa tebliğ 
edilmiş bulunmaktadır. lngiliz 
hükümetinin fikrince ispanya
nın kara ve deniz hudutların
dan harp malzemesi ve gönüllü 
geçmesine mani olmak üzere 

bu proje güçlüğe meydan ver
meden kabul ve tatbik edile
bilir. 

3 - lngiliz hükümeti böyle 
bir kontrol teşkilatı kurulma
sının, bütün bükümetler taah

hütlerini bulüs ile tatbik etmeği 
taahhüt ederlerse ademi mü
dahale siyasetinin tatbiki için 
teminat olacağı fikrindedir.Eğer 
alakadar hükümetlerden her 

hangi birisi hususi bir kontrol 
metodunu muvafık görmekte 
ise bunun ne oldu~unu öğren· 
mekle lngiliz hükümeti mecıut 
olacak ve yapılacak her teklifi 
tetkike hazır bulunacaktır. 

Bunu takibeden diğer üç 
madde de kontrol meselesinin 
tatbikatına aittir. 

7-24 ilk kanun tarihile gö
nüllüler balckında yapılan teb
liğe verdikleri cevaplarda Al
man, Italyan, Portekiz ve Rus 
lıükümetleri vaziyetin vaha
metini göz önünde tutarak bu 
en acil meselenin hallini kolay
laştıracak tedbirleri derhal al
makta umumi menfaat olduğu 
kanaati üzerinde yerleşmiş bu
lunmaktadırlar. 

Nota lngiliz hükiimetinin 
Londra ademi müdahale komi
tesinin işini kolaylaşhrrnak ve 
sıklaştırmak maksadile hareket 
ettiğini bildirerek nihayet bul· 
maktadır. 

Fransanm hariciye müsteşarı 
Vienot lngiliz sefirile görüştük
ten sonra Sovyet Rusya sefiri 

·······································~··············································· No: as Yazan : ADNAN BILGET 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seml-Han'ın luzı bUyUmUş ve Asya dafiıarında cesa-
ret ve güzelliğiyle bh- ylldız gibi parlamıya ba,ıamı,tt 

Bu hadiselerin cereyan et
mekte olduğu sıralarda Semi
Haoın küçük kızı .on dört ya
şma ayak bas\yordu. Güncer 
kmn himaye ve terbiyesine 
terkedilP.n Asyalı Türk kızı, 
Asyanm dağlık yerlerinde, ova 
ve bayırlarında avare bir şe
kilde büyümüştü. Hiç kimse
den korkusu yoktu. Yüreğine 
korkunun gölgesi bile sinmi~ 
değildi. Çok merd, doğru ko· 
nuşur, mücadeleci bir kızdı. 

Güncer kıza karşı sonsuz 
bir hürmet ve sevgisi vardı. 
Onun izni olmayınca çadırdan 

---- ___ _,, -----

ayrılmaz, günlerce çadırda ka
panıp kalırdı. Öte taraftan, 
Güııcer kızm da muvafal{atiy)e 
sessiz Asya ovalarında bir peri 
masalı kahramam gibi asude 
ve sessiz bir hayat geçirirdi. 
O, güzel vücuduyle atı üzerin

de Asyaııın kupkuru ovalarını 
aşarken, her karşılaştığını düş
man tammıya alışmıştı. Güncer 
kmn bütün ihtimam ve tenbihle· 
rİne rağmen, erkeğin korkulacak 
bir varlık, kaçınılacak bir insan 
olduğuna inanmıştı. Erkekle hiç 
bir şekilde samimi olunamıya~ 
cağına, ancak vaziyetin icabı 

YENi ASIR ~.2 1\anunusanı 
sı r 

ad id hesindek· hücum 
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gündenberi yapılan Yedi 
Madridiiı 

muharebeler 

Roma, 11 (Ô.R) - ispanya 
dahili harbı hakkında Nasyo· 
nalistler tarafından dün neşre
dilen tebliğdir: Madrid cephe
sinde Algora mıntakasmda hü
kümetçilerin yaptıkları hücum 
kendileri için ağır zayiatla 
reddedilmiştir. 

Dimitrof kıt' asına mensup 
ecnebi alayından birçok ölüler 
muharebe sahnesinde kalmıştır. 
Astürya cephesinde de hükü
metçilerin taarruzu şiddetle red 
edilmiştir. Burada da düşman 

ağır zayiata uğramıştır. Villa 
Nueva, ve Las Rosas cephe· 
sindeki hükümetçi taarruzları 
da püskürtülmüştür. 

· Madrid, 11 (A.A) - Havus 
Ajansı muhabirinden: 

Yedi gündenberi devam eden 
şiddetli muharebeler Madrid 

müdafaasını sarsmamıştır. Mad· 
rid ile Escuriel arasındaki yol 

nıüdafaasını sarsmamıştır. 

gerçi kesilmi~tir. Fakat başka 
Y Asikıin umumi kaıaıgahı olan Aila'dan bir göıOnüş 

bir yol daha uzun olmasına nefes alarak istikbale emniyetle Sevil, 11 (Ô.R) - General lerini ıöylemiıtir. .J 

rağmen Sierna de Guadarrama baktığı söylenilebilir. DeJano, Jngiliz sefarethanesi- Madrid, 11 (A.A) - Madr• 
da mevzi alan miJislerin iaşesi Madridin geçen perşembe nin bombardımanı ve tahribi valisi c;okaklara bir takım illO-
için kullanılmaktadır. Madridin günkü bombardımanı neticesin- neticesini veren tecavüzü, asi lar yapıştırmıştır. Bu ilanlar.d 
bir kere daha tehlükeden kur- de 5 kisi ölmüş ve 34 kişi ya· tayyarelere atfeden bükümet- yirmi yaşından yukarı olan ı 
tulmuş olduğu henüz iddia edi· ralanmıştır. Hükümet merkezi- çilerin, bu suretle lngiliz efkarı sanlar Cumhuriyet ordusu~ 
lemez ise de kükümet merke- nin on mıntakasındao yedisi umumiyesini asilere karşı çe- asker yazılmağa teşvik ed 
zinin bugün daha geniş bir büyük tahribata uğıam1ştır. virmt-k maksadını takibettik- mektedir. •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni ticaret anlaşmaları Fransa harbı daimi surette bir zarure 

Sovyetler 
müzakerat 

ile 
• • 
ıyı 

başlı yan 
safhada 

olarak telakki etmek kararında 
Paris, 11 (Ô.R) - BaşvekAlet müsteşarı François de Te••" 

dün söylediği bir nutukta demiştir ki: "ispanyada ademi müd,.. 

bale meselesinde Fransamn takip edeceği yolu başvekil 16 llkfı! 
nun tarihinde meb'usan meclisinde sl\ylediği nutu e11r-

Ankara, 11 (A.A) - Aldığımız malumata göre, mevcut tica- etmiıtir. HükDmet barbı bir zaruret olarak telakki etmeaı~~ 
ret müzakereleri berveçbiatidir: prensibini hiçbir vakit terketmiyecektir. Böyle bir zaruret 

Sovyet Rusya Cumhuriyetleri ittihadı ile müddeti 1 kanun çıkmaması için gayretin son haddine kadar gidecektir. Böyle bi 
1937 de biten muabedenin tecdit ve revizyonu için müzakere- musibetin önüne geçmek için herşey yapılacaktır. Fakat öylı 
ler Ankarada başlamıştır. vaziyetler olabilir ki Fransanın emniyetini tehdit eden teşebbü•" 

Japonya ile başlamış olan müzakereler tevakkuf halindedir. ler karşısında "burada durunuz! Daha ileriye geçmenize imki 
Bu memleketle ticaretimiz şimdilik bugünkü umumt mevzuab- göremeyiz!,, Derneğe mecbur olabiliriz. 
mıza tabidir. De Tessan nutkunu şu sözlerle bitirmiştir: Hürriyete bağh ola 

Holanda ile müzakerat başlamak üzeredir. Holanda heyetinin büyük memleketler ancak hürriyet içinde müzakereyi kabJ 

A d b 1 v ı ılmaı_tadır ederler ve me~'um bir tatbika boyun egv emezler. Onlar naJ yarın nkara a u unacagı an aş K • Y 

Avuı;tıa a hükümetioin mevcut anlaşmada karşılıklı bazı mun- diğer memleketlerin istiklaline hürmet ederlese kendi istiklil-: 
zam kola r.klar talebi müzakere edilmektedir. }erine de ayni suretle hürmet edilmesini diğerlerinden isterler.~ 

y ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••p•••t•••••k·~·~···d•••••k•••b•••ı•••••t· .. :·t·~····ı Paris 11 •{•A•••A••)•••••• .. R•·ı~v •• e.ra 1 tevdi eylemiştir Fransız bükü- 1 tarihten itibaren lspanyaY 
o em ım e a u e mış ır. . . • • . . - . . :. . .. .. .. . . . ~ 

Bu mülakat ~a _ ayn~ me~e)e sabıhnde ıstırabat etmekte olan meh lngıltere ~ukümetı~~ der- gonu.llu . ~t~esım ~enede~e 
üzerinde, yanı gonüllu sevkıya- Delbos bu sabah saat onda hal cevap vererek lngılız te- tedbırlerı ıttıhaz eylıyecektır. 
tının men'i etrafında cereyan buraya gelmiştir . şebbüsünün Fransız düşünce- Bu münasebetle yapılac• 
etmiştir. Bu fırsattan istifa~e Nazır hariciye nezaretine !erine tetabuk etmekte oldu· parlamento müzakerelerin~ 
ederek Fransız nazırı dolayısıle 'd k . d 1 1 l hb I · IİI 
müdahale işinin bu safhası g~ er~ mesaı arka aş arıy e ğunu ve bu teşebbüsü tasvip yapı an taa nt erın müeı 
hakltmda yapılan beynelmilel bır müddet konuştuktan sonra ettiği hususunu bildirmiştir. bir surette kontrolü sistem· ' 

gayretin neticelenmesi arzusu· Perpignana gitmiştir. Fransa bükümeti önümüzde- mümkün olduğu kadar çabo 

nu izhar etmiş ve Mo!lkova Paris, 11 (A.A) - logiltere ki hafta içinde parlamentodan bir surette tatbiki için ne gi 
bükümetinin Londra tarafın- büyük elçisi dün öğleden sonra lazım gelen salahiyetleri ahr tedbirler alınması lazımgelditi 
dan japılan teşebbüse i~tirak v· t' - "11"1 1 • almaz alakadar devletlerin üze- hakkındaki fikirlerini de i,,. 
edecegv i ümidini muhatabına h ıeknko da k~onul u·ı~r mese esı h . 1· k . 
b 'ld' · t' a ın a ı n~ı ız notasını rinde itilaf edecekleri her angı ey ıyece tır. ı ırmış ır. 

bir kaç çift lakırdı atılıverece
ğine inanırdı. 

Annesini çok ender gördüğil 
için ona karşı şu iki nokta 
üzerinde toplanıyordu: Annesini 
sevmiyor, fakat ona karşı derin 
bir saygı hissediyordu. Güncer 
kızla görüşmelerinde Semi .. 
Han'dan bir anne gibi bahset
mediği, onu miHi kahraman 
Semi - Han olarak tanımak is
tediği gözlere takılıp kalırdı. 

Güncer kız ona Serui - Haoı 
" Annen ,, diye tamttığı gün 
birçok ağlayıp sızlamış ve Gün
cer kıza düşündürücü sözler 
söylemişti. Semi • Han ise kı
zının bu müthiş karakterini, 
değişmek bilmez ruh metane· 
tini gördükçe içten içe üzülür 
dururdu. 

Semi - Han çocuğunun, öz 
kızının kendisine karşı göster
diği bu his uzaklığını derin bir 
heyecan içinde takip ediyordu. 
Acaba o bir az daha ya lan
dığı zaman da annesine karşı 
ayni his uzakhiında ısrar ede-

cek miydi? Hakikaten bu da 
olursa Semi - Han çok ilzüle
cek; karlı bir gecede onu ya
şatmak için çektiği ısbrapları 
affetmiyecekti. 

Asyanın güzel kızı, artık her 
gün atı üzerinde ovalara çıkar
ken Güncer kızın yanına gidi· 
yor: 

- Müsaade eder misin an
ne, diyor. Bir az dolaşmıya çı
kacağım .• 

Güncer kız hergün olduğu 

gibi Semi • Han'ın kızını öper
ken; 

- Bir daha ağzından bana 
anne diye hitap etliğini işit· 
miyeyim. Senin annen Semi
Han' dır, diye cevap veriyordu. 

Semi-Han'ın kızı da annesi 
gibi muhitte derin bir sevgi 
toplamıştı. Herkes bu yaramaz 
ve afacan Türk kızının cesa

retine ve güzelliğine meclüptu. 1 
Ve herkes şuna kanidi ki, kü-
çük, annesini cesaret ve şecaat 

itibariyle geride bırakacaktı. 1 
Küçük kız yurduna karıı da 

derin bir sevgi besliyordu. Da
ha çocuk yaşında milJi düşman 
olarak Çinli tipini tanımıştı. 

Çinliye ıelam vermezdi. Çinli 
çocukları gördüğü yerde başını 
çevirirdi. Annesini, Çinlilere 
karşı harp ettiği ve zaferler 
kazandığı için severdi. 

Güzel kız bir sabah Güncer 
kız'a babasının kim olduğunu sor
muştu. Vefalı ihtiyar kız buna 
doğrudan doğruya cevap ver
memiş ve: 

- Bunu sana annen atlatsm, 

demişti. 
işte bu istifham küçük Se

mi - Han'm kalbinde bir ukde 
olarak kalıyordu. Yiue bir gün 
Güocer kız, Asya dağlarının 
munis kııına annesinin o gün 
geleceğini haber veriyordu. Kü· 
çük kız ilk defa olarak anne
sinin gelişine sevinmiş ve en 
yeni elbisesini giyinmişti. O, 
annesini kar.şılamak için Güo
cer kızdan müsaade isteyince, 
gözleri sulanan GUncer kız: 

-Annene benim de selamla-

nmı getir, demişti. 
ilk defa olarak ana kız bit 

Asya ovasında, yaloızca k•rt' 
karşıya geliyorlardı. Semi-H 
kızını görmek için dört 
dört gecelik bir yoldan g 
yordu. Uykusuzdu, fakat kı 
görmek arzusu onu yorJI 
düşürmemişti. Tozu duaıao• 
katarak ufuklarda görünen S 
mi-Han, bir anda kızının bO" 
lunduğu yere geliyordu. 

Küçük kızda annesine k• 
bir ulanma vardı. Hemen atı"' 
dan inerek annesini selalPI• 
ve üzengilerine yaslandı. 

küçük kızın annesine karşı b 
metini ifade eden bir hareke 
Ancak Semi-Han bunu böY • 
ce kabul etmedi. Derin 
heyecan içinde: 

- Bırak kızım, dedi. AnO 
henüz o kadar ihtiyarlamad•· 

Genç kız da bu cevap 
alınmıştı. Kendisini okşa01 
öpmek için iierliyen anne 
yalnız elini uzatmakla i1' 
etti. Semi-Han: 

- Bıtmedi -
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YAZI' ADI 
General Veygand'ın bir yazısı 

Akdenizde elverişli bir 
askeri •• us • • 

ıçın 

Fransa Iskenderundan ziyade 
Trablusşam limanına muhtaçtır 

Frarzsanın sabık genel kurmay baş
kanı eeneral Vevgand'ın Fransanın 
şlllki Akderıizde yopabi/euği en el
vtıişli bir askeri üs için lskentk
ıundan ziyade Trablusşama muh
taç olduğu lıakkında bir makale 
neşıettiğmi evvela }'azmıştılt. Sa
ıivede çıkmakla olan L •o,;ent J!D
zetesinifl J-J-937 taıihli nüshasının 
bilind sahifesuıde intişar eden bu 
malta/mm tam metnini e/ummiye· 
ti11e bmaen aynen tcrcllme eilir;owz: 

"Son aylar zarfında mühim 
siyasi hadistler büyük devlet
lerin dikkatini şarki Akdenize 
çekti!er. Eskidenberi lngiltere
nin geniş müstemleke arazisi 
ile muvasala yolunu teşkil et
mekte olan Akdeniz, Etyopya
nın ltalya tarafından istilasın
dan sonra Italya için de aynı 
şekilde bir imparatorluk yolu 
mabiy~tini almış bulunuyor. 
logiltere, Mattaya ve Cebelüt
tarıka sağlam bir surette yer
leşmiş olmayı arbk klfi görmi
yor. Kıbnsta Famagoatada da 
eyi bir tesisata istinat etmeyi 
lüzumlu addediyor. 

ltalya iıe kendiainio bir Ak
deniz devleti olması hasebiyle 
haiz bulunduğa ehemmiyeti 
daima takdir etmiştir: Italyayı 

oniki adalara sürüklemiş olan 
uzağı görürlük onu, menfaatleri 
icabettirdikçe Şarka doğru sevk 
etmekten geri kalmamış, Trab
lustan Bingaı.iye, sonra Etyop
yaya götürmüş ve prkt Ak
den' zde, Rodosta, kendisine 
kuvvetli bir istinat noktası te
min etmesine yardım eylemiıtir. 
Avrupada Alman kontrolünün 
geniılemesiyle onun da kat'i 
bir surette Avusturya - Adr
yatik, veya Tuna - Karadeniz 
yolu ile Akdenize ineceğinin 
muhakkak olduğunu gözden 
kaçıramayız. 

Şu balde istikbali doğru bir 
görüşle tahmin etmekle o!an 
büyük devletlerin pasifik Ok
yanusu ile alakadar olmaktan 

hiç bir zaman vazgeçmemekle 
beraber Akdeniz meselelerini 
de meşguliyetlerinin birinci 
planına koymakta devam et
tiklerini söy:iyebiliriz. 
, Fransanın Akdenizde çok 

mühim menfaatlere sahip bu
lunduğunu söylemeğe bile lü
zum yoktur; ve berşeyden ev
vel F ransanın ~imali Afrika ile 
olan muvasa!a yolJarını dikkate 
almak fazımgelir. 

Fakat bütün dikkatinin yal
nıı. Akdeniz.in doğu kısmına 
inhisar etmesi doğru olamaz. 
Akdeniz, Fransa için olduğu 
gibi lngiltere için de Hindi 
Çini müıtemlekeıi ve Okya
nustaki arazisi için en kısa bir 
yoldur. Bunrlan başka berharıgi 
bir Avrupa ıhtilifının zuhurun
da Alidenizin, merkezi ve 
şarl<i Av upadaki müttefikler 
jJe, ~i!çük antant ve Po'onya 
ile faydalı bir muvasa'a yolu 
temin eder. 

On scl<.z senedenberi bu 
Polıtıkayı takip etmekle o'an 
Fransanın herhangi bir ihtilaf 
zuhurunda Şarki Akdeııizde bir 
istinat noktası teşkil edecek 
ve bu suretle deniz lrnvvetle
rini ortada tutabilmesini müm
kün kı'makla beraber mütte-

fiklerinin Fransadan talep et
mekte haklı olacaklara yardı
mı da yapabilmesine yaraya
cak yer teminini düıünmemiı 
olması karşısında haklı bir 
suretle hayret edilse yeridir. 

Suriyede 1919 senesinden 
beri Mandater devlet stfatiyle 
yerleşmiş olan Fransanın bu
gün oralarda n;zam ve intiza
mın tesisi ve idamesi emniyet 
ve adaletin yerleşmesi için in
sanca ve paraca yapmış oldu
ğu fedakarlıklar mukabilinde 
kendine biç bir şey temin et
meden ve devamh bir fayda 
beklemeden oraları terlcetmek 
6zere bulunduğu düşünlilürse 
ba hayretin ne kadar yerinde 
olduğu bir kat daha tebarüz 
eder; burada Fransız l<filtnr 
ve lisanına karşı olan bağlılığı 
ve yurdumuza karşı gösterilen 
muhabbeti mevzuu bahsetmek 
istemiyoruz, şünkü bunlar man
da idgresinden çok daha evvel 
muallimlerimiz. misyonerlerimiz 
sayesinde temin edilmiştir. 

Fransız mandasının ne şekil
de nihayet bulacağını tespit 
etmekte olan anlaşmalann im
zası ve Türkiyenin bu vaziyet 
karşısında ortaya çakarmış ol
duğu lskendenm Sar.cağı mes
elesi, bu mütaliafara daha bü
yük bir aktüalite vern:ektedir. 
Bu münasebetle lakenderunun 
Suriye sahilJerinin en iyi deniz 
üssü olduğu söylenildi. 

Biz ise teknik noktai nazar
dan birçok defalar bunun tama
miyle aksini işittik; ve denizciler 
bu körfeze girebilmenin engin
lerden gelen rüzgirhtrdan zjyade 
karadan esen kuvvetli rüzgar
lar yüzünden son derece teb
lükeli olduğunu birçok defalar 
söylemiş bulunuyorlar. Esasen 
sahilin çok dar bir şerit halin
de olması Iskenderunun inki
şafına mani bulunmaktadır, ve 
az bir mesafe bıraktıktan son .. 
ra birdenbire sarp bir şekilde 
yükselen bir mani teşkil eden 
Amamus, memleket dahili ile 
yapılacak münakalatın yol ve 
demiryolu yardımı ile yapıla
bilmesini müşkül kılmaktadır. 

Demek oluyor ki, Fransa ile 
Türkiye arasındaki müıakere
Jerin ortaya koyduğu mesele
lerden hiç birisine temas et
meksiı.io, lskenderunun bir de· 
niz üssü olarak seçilebilmesi
nin hiçbir suretle yerinde bir 
it olmıyacağını söyliyebiliriz. 

Halbuki Trablusşama gelince İt 
değitmektedir; Suriye sahilinin 
orta yerinde, uzak şark ile olan 
muvasala yolumuzun üstünde 
ve Homs'a karşı l:iulunan, Lüb
nan ve Ensariye tepeleri ara
sında deniz ile Suriyenin kalb
S?'iihı ve Musulun petrol Pipe -
Line'nin Fransız Branşının ni-
hayet noktası arasında biricik 
tabii muvasala yolunu temin 
eden Trablusşam .. 

Liman geniş ve muhafazah
dır: Su vaz:yet!eri ve inmiye 
müsait arazi miikemmel bir 
hava istasyonu kurulmasını 
mümkün kılarlar; civardaki 
arazi orada yapılacak tesislerin 
iokişafma müsaittir. 

T rablussam, Sar ki Akdeniz-
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Altay, Altınordu ve 
gümeye şimdiden 

Göztepe milli 
namzettirler 

Altınordu demirspora altı gol attı. K. S. 
lzmirsporu güzel bir oyunla mağlup etti 

K. 

Lik maçlarına Pazar günü 
devam edilmiştir. Hava da so· 
ğukça olduğundan saba ka'-ı
balık değildi. Bu haftaki maç
larla K.S.K tan sonra lzmirspor 
takımmın da - mağlup olma
sıyle- milli gümeye giremiye
ceği sureti kat'iyede anlaşılmış 
oldu. 

ALTAY- BUCA 
Sabah saat 9 da ilk maçı 

yaptılar. Buca takımının be
tinci golü olduktan sonra oyun 
durdu. Bucalılar hakemin takım
lanndan fazla oyuncuyu saha 
harici etmesinden sahayı 
terkettiler •e oyun bu suretle 
S - O Altayın galebesile bitti. 

GÖZTEPE - BURNAVA 
Burnavahlar iyi dayandılar. 

Ve 4 - 2 gibi iyi Mr netice 
ile mağfüp oldular. Göztepe
den daha iyi bir nefo:e bek
leniyordu. 
AL TIN ORDU - DEMIRSPOR 

Bu maç gilnlln alakalı lıar
şılaşmalanndan biri sayılıyordu. 
K.S.K. takımını mağl6p eden 
Demiraporun Albnorduya bir 
sürpriz yapmak ihtimalinden 
bahsedenler vardı. Fakat Al
tınordu iti ciddt tottu, esasen 
Milli güme meselesi birinci sı
nıf takımlanmızın oyunu Oze
rinde buıene fark edilir bir 
değiıiklik yapmıştır. Tam kad
ro ile çıkmak oyunda da daima 
ayni tempo iizerinde bulunmak 
gibi de buna K. S. K.'ın De
mirspora mağlubiyeti de iyi bir 
ders teıkil etmiıtir. 

Altınordu birinci devre son
larında 4 - O galip bir vazi
yette iken Demirsporlular do
kuz kiti ile oynıyorlardı Hakem 
iki oyuncularını kırıcı oynamak 
ve itirax ettiğind~n dııan çı

karmıfb. Devre S - O bitti. 
ikinci devrede Altınordo 

oyuncuları çekioken oynamak 
düşüncesinden olacak işi gev· 
şettiler. Ve bu devrede ancak 
bir gol yaparak oyunu 6 - O 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
de kurulacak bir Fransız üssil 
için lazım olan bütün ,art-

ları mükemmel surette haiz 
bulunmaktadır. Politikamızın 

tradüsyonlarma uygun ve hu 
suretle hakikaten faydah olan 

bu fikrin tatbik sahasına ko· 
nulması Lübnan ve Suriye mil-

l~tlerinin iktısadi hayatını ko• 
laylaıtıracak ve istiklale ka-
vuıturulmuş olan bu iki mem· 
leket arasında devamlı bir an-

laşma buaulünü mümkün kıla
caktır. 

Bunun için Trablusşam'da, 
Suriyenin ötedenberi istemekte 
olduğu sahil mahrecini temin 
eriecek şekilde bir serbest 
liman yapılması da icap etmek
tedir. 

Bu vaziyette Lübnanda bir 
arazi parçası ayrılıyorsa da - ki, 
Lübnan çok mükemmel bir li· 
man olan Beyruta malik bu
lunmaktadır - bu memleketin 
müslüman ve hrastiyan abalisı 
arasında da güzel bir müvaze
ne temin edilmiş oluyor ve bu 
suretle de bunun tatbiki çok 
bayırlı bir netice vermiş oluyor. 

Bu, münakaşaya arzedi:en 
bir düşünüş tarzından ibaret
tir; fakat bu düşünüş tarzının 
esası Akdenizde Fransız dev
leti için o derece hayali lüzum
lara istinat ediyor ki burada 
arzet:neyi yerinde bir hareket 
telakki eyledim. " 

General Veygand 

gibi iyi bir farkla galip bitir
diler. 

K.S.K - IZMIRSPOR 
Gilnün en son ve en heye

canla maçını yaptılar. Bugün 
lımirsporun maR-IQbiyeti takdi
rinde her iki takım da yukanda 
işaret ettiğimiz gibl busene 
için milli kümeye girememek 
vaziyetine düşmüı olacaklardı. 
Netekim de öyle oldu. Çetin 
bir ç~tışmadan sonra lzmirspor 
4-3 mağlup olmuş ve her ikisi 
birinci ve ikinci olmaktan limit
lerini kesmişlerdir. lzmirspor 
bu maçta yeni ve genç takı

miyle oynamasına rağmen ek· 
seriya bakım ve daha düzgün 
oynadı. 2 - O mağlüp vaziyette 
penaltıyı kaçırması mağliibiyet
lerine yol açmıştır. 

K.S.K. lılar fırsatlardan isti
fade etmesini bilerek galebeyi 
hak ettiler. 

Oyun başhyalı henüz altı 

dakika olmuştu ki K.S.K. 0-2 
r"lip vaziyete geçmişti. Bu 
arada bmirspor da muhakkak 
bir gol kaçırmış ve şanssız.lığı 
devam ederek az sonra lehle
rine verilen penaltıdan da isti
fade edemiyerek devreyi bu 

..netice ile mağlfıp bitirmiştir. 
ikinci devrede oyun <iaha 

güzel ve hararetli geçti. K.S.K. 
bir gol daha yaparak 3·0 gibi 
galibiyeti garantileştirmiş sayı
lırken lzmirspor arka arkaya 
iki gol atarak vaziyet 3-2 gibi 
şüpheli ve meraklı bir mecra 
almıştır. Fakat az sonra K.S.K. 
dlSrdilncü golil yaparak lzmir
ıpor takımının kazanmak ihti
malini hemen hemen yok et
.miştir. Netekim bir gol daha 
yapabilen lımirspor beraber
liği bile temin edemeden oyun 
K. S. K. ın 4.3 galebesi ile 
bitmittir. 

Şimdi her iki takımın da 
milli kümeye girmesi beklenen 
Alhnordu, Altay ve Göztepe 

takımlarının puvanlannı kıra
rak şampiyonada rol oynama
ları beklenebilir. 

Yukarıki üç takımdan en 
müsait vaziyette Altaydır. Çün-

kU her ikisiyle de maçlarını 
yapmış bulunmaktadtr. Alhn
ordu K.S.K takımını savmış, 
Göztepe ise henüz hiçbir mü
him karşılaşma yapmamıştır. 

Takımlar şöyle çıkmıştı: 

K.S K Mehmet, Hakkı, Kim
ran, Hakkı, Melih, Süleyman, 

~ikmet, lbrahim, Mehmet. 
Asım, Enver. 

lzmiupor: lbrahim, Adnan, 
Şeref, Etem, Nurullah. Ihsan, 
Yusuf, Osman, Bürhan, Ali, 
Enverdir. 
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Istanbul radyosu 
Saat 

12.30 -14 aruında p1ikla Türk 

musiki, havadisler, muh· 
telif plak neşriyatı 

18.30 PJilda dans musikisi 

19.30 Doktor Fahrettin Kerim 

tarafından konferans 
20 Vedia Rıza ve arkadaş-

ları tarafından musiki 
20.30 Arapça havadisler 

20.45 Cemal Kamil ve arka

daşları tarafından musiki 

21.15 Şehir tiyatrosu operet 

kısmından bir temsil 

22 Ajans ve borsa haberleri, 

musiki 

• 

- Hatta Navarm da şevket
meapl çünkü herkes amcaza
dem Şarl'ın mağlup olmaz bir 
top oyuncusu olduğunu bilir ... 
dedi. 
Dokuıuncu Şarl latif bir ta

vırla Hanriye teşekkür ederek: 
- A:niral ben de rilyadaki 

mağlubiyetimin acısını çıkara
cağım, geliniz dedi. 

- Fakat şevketmeap. zatı
haemetpenahileri, benim öm
rümde elime Raket almadığımı 
bilirler ... 

- Ne ise! ben de sizi mağ
lup etmeği düşünüyorum! 

O vakıt Telini: 
- Şevketmeap, eğer mü

saade buyurursanız, bu fırsat
tan istifade ile pederim de
meğe !ıakkım olan amirala ve
kalet ederek size meydan oku
yacağım, dedi. 

- İşkencede ben de mev
cut bulunmakhğım şartiyle .• 

Bunun üzerine Katerin iba
det odasına girdi. Ve birkaç 
dakika sonra da Morever Luvr 
sarayından çıkta, 

Bu dakikalarda teneffüs 
odasında görü~mekte olan Ko
liniye ihtiyar general Lagard: 

- Yüksek amiral, eğer sö
züme itimadınız varsa, son 
tedarikihnızı tacil ediniz .. Size 
karşı muharebe ettim.. Jar
nakta, Monkonturda elimden 
geldiği kadar çalıştım. Ben 
katolik ve siz ise protestan

stnız .• Fakat ııizin gibi namdar 
bir kumandana fevkalade hür
metim vardır. 

Israr etmekliğime müsaade 
buyurunuz.. Aıam'i olarak bir 
ay zarfında sefore başlamalı
sınız .• Diyordu. 

- Bir ay mı dediniz?. Hayır 
on gün deyiniz ki sözünüz doğ
ru olsun. 

- Ab ı Ne ala ı 
iki kumandan birbirlerinin 

elJerini sıkarak ayrıldılar. La
gard Kralın lop oyununu seyir 
etmeğe inmiş Kolini ise plan
larını alarak sarayı terkctmişti. 

••• 
Saraydan ayrılan Morever 

Sen ]ermen Lükserruva Ma
nashrma gelmişti. Manastırın 
dıvarı dibinde, zemin katı pen
çereleri kafesli basık bir eve 
girdi. 

Rahip Vilmor bu evde oturu
yordu. Fakat, üç gündenberi 
rahip zahiren evi terketmişti. 
Kendisini tanıyanlar merkumun 
Pikardıyada bulunan akraba
ları nezdine gitmiş olduğunu 
biliyorlardı. 

Rahip Vilmor, bir ay evvel 
hizmetçi karısını da savmış ol
duğundan ev bomboştu. 

Morever, içerden g izli bir 
elin açtığı; küçük bir kapıdan 
içeriye girerek ı.emin katın
da bulunan yemek odasına 
dalmıştı. 

O vakıt kapıyı açan ve ken
disine refakat eden adama: 

- Yakıt geldi! dedi. Bu 
adam Rahip Vilmordu. 

Rahip sad~c'-: 

a~ka. cihetine nazır bir avluya 
gırdı. Avlu oldukça yüksek du
varla ~evrilmişti. Buradan yal" 
nıı bir kapı vaııtasiyJe çıkılı· 
yordu. Vilmor bu kapıyı açıp 
ıssız. bir patika yolu gösterdi. 
Bu yol Sen nehrine çıkarak 
nihayet buluyordu. 

- Buradan kaçacalisınız. iş
te kaçmanız için de ... 

Diyerek parmağıyle; dizgi
ninden bir halkaya bağlanan 
eğerli bir at gösterdi. 

Rahip aözilne devamla: 
- Kararınızı bu suretle tahh 

emniyete alan M.:>osenyör Hanri 
de Gizdir. Bu at kendi ahınn
da~ çıkmıştır. Bu Patikayı 
takıp ederek sola dönecek 
ve Sen nehri boyunca gide· 
ceksiniz. Sent Antuvan kapı
sından geçmenize müsaade edi
lecektir. Evvela, Suva Sonnaye 
gideceksiniz. Sonra, sağa dö
nerek Raymese vasıl olacak 
ve orada bekliyeceksiniz. 

Morever alaylı bir gülümse
me ile : 

- Pekafa ama, firar etmek
liğim icap edec~ğine kani olu
yor musunuz? dedi. 

- Hayatınızın tehlükede bu
lunacAğını ıannederim ... 

Kat'ıyyen firar etmemeğe 
karar veren Morever: 

- Öyle ıse kaçacağım ... 
Dedi. 

Bunun üzerine her ikisi de 
yemek salonuna döndüler. Ra
hip Vilmor, bir köş~de duran 
dolu bir Arkiboz tüfeğini ala
rak Morevere verdi. Morever 
tüfengi iyice muayeneden sonra: 

- iyi r dedi. 
Kafesli pencerenin yanında 

duran Vilmor biraz balecanlı 
olarak: 

- işte diye bağırdı. 
Morever pencereye koştu. 
Rahip, cereyan edecek şey-

Jerı gözden kaçırmayacak bir 
şekilde geri çekildi. 

Morever tüfengin ucunu pen
cerenin kafesine dayamıştı. Beş 
altı Jaotiyom'un önünde ve 
sol tarafında Navar Kralının 
maiyetinde bulunan Klermon 
Kont dö Pil olduğu halde 
amiral Kolini konuşa konuşa 
yürüyordu. 

Morever vakıt kaybetmek i
zıo ateş etti. 

- .Sou '' Var -

Mısırda 
Milli müelafaaya 

para veriliyor 
Kahire, 11 (Ô.Rl-lngiltere· 

den tayyare ve silah satın alın
ması açın milli müdafaaya 
yapıjan iane mikdarı bir milyon 
lngiliz lirasını J{eçmiştir. Mem
leketin bertarafında toplanan 
paralar merkeze gelmektedir. 
Bütün memurlar, bir maaş
larını Milli müdafaaya terkf't
miştir. lanenin iki milyon 
lirayı bulacakları umulmaktadır. 

Prüsya başvekili 
BerJin, 11 (Ô.R) - Prüs) a - Biliyorum geliniz! ceva

bını verdi. 
Morever ev sabibiaıi 

ederek üç oda~an geçip 
takjp 
evin 1 

ba~veklli bir müddet istirahat 
tçm yakında ltalyaya gid -
cektir. 

·- ' .... ' İl - • ~ ' ...... 

Yılbaşı münasebetiyle 

HAMZA Ros·rEM 
Fotogrc:.t atölyesi ve fotograf malzemesinde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tenzilat yapılacaktır. 
.. 

FIRSATTAN İSTiF ADE EDiNiZ 
BAŞDlJRAK • EMiRLER ÇARŞISI No. 28 



A§açlanma ameliyesi 
KDltlrparkın tur yollarına 

dikiJmekt._e olan beş sıra ağaç
ların dikme ameliyesi bu hafta 

içinde sona erecektir. 

Gerek Kiiltürpaı k, gerek yol

!arda 'Ye diğer parklarda ağaç 
dikme ve çukur açma faaliyeti 

artarılmıthr. 

Belediye lzmiri yeşillendirme 

huıusuadaki programına bu se• 
ne daha kuvvetli ve daha mü
tezayit bir ıekilde devam et
mektr.dir. 

ilan 
Kadı oğlu Ahmede ezgayri 

teslimat 177 lira ve masarife 

borçlu ldecikten Savran Meh
met oğlu ölü Koca Hasan ve-

reıeıi karıları Emine, ve Zeli
b" ve kızları Hatice ve Fatma, 
ve torunları Hüseyin ve Mah
mut ve Halilin teşrinisani 9.36 
tarih 'Ye 2S numara!ı tapu se
nedile ve ittirik halinde ta
ıarruf etmekte oldukfarı kepir 
alanı mevkiinde vaki şarkan 
çay, ve l..ısmen biraderi Ham
za garben Yusuf oğlu Mustafa 
AJi veresesi ve Yusuf Ali ve
reseleri ıimaJen Kara Hüseyin 
Mehmet Ali cenuben çay, ve 

kısmen Hamza hizmetkarı Muı
tafa Ali bağlarile mahdut bir 
hektar ve 8380 metre murab
baı ve 800 lira muhammen 
kıymetli çekirdeksiz aşı üzüm 
bağı satılmak üzere müzayede
ye verilmiştir. 

11 - 2 • 937 Perşembe günü 
aaat 11 den 12 ye kadar Ke· 
malpaıa icra dairesinde yapı
lacak birinci artırmada teklif 
edilecek bedel muhamm~n kıy
metin yüzde yetmiı beti huJ
duğu takdirde ihale edilecek
tir. Noktan bir bedel teklifi 
halinde mOtterinin mülzemiyeti 
baki kalmak prtiyle arhrma 
15 gün uzatılır. 

26 • 2 - 937 Cuma günll ayni 
ıaatte yapılacak ikinci artır· 
mada en ıon ve en fazla tek
lif edilecek bedel mukabilinde 
ihale edilecektir. Almak isti
yeolerin ihale vakitlerinde kıy
mete g6re vnz~e yedi buçuk 
nispetinde teminatt akçesile ic· 
ra dairesinde hazır bulunmala· 
ıı ve fazla izahat istiyen1erin 
bugünden itibaren açık bulu
nan şartnameyi g6r6p tetkik 
etmeleri ve bu mülk üzerinde 
bir güna bak ve alacak id~ia
aında bu!unanlar olduğu tak
dirde 20 giin içinde daireye 
müracaat etmeleri aksi halde 
tapuda müseccel olmıyan bu 
gibi bak ve alacak sahiplerinin 
paylaşmadan .-hariç tutulacağı 
ilin olunur. Dosya numarası 
35-172 82 ( 50 ) 

Camları lnrm .. 
Eşref paşa caddesinde Ya kup 

oğlu Ahmet ıarhot ulduğu 

halde Mustafa oğlu Ramazanın 
dükkinının camlanna kırdığın· 
dan yakalanmıttu". 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 32 sayılı adanın 1418,00 

metro murabbamdaki 7,8,9,10, 
11 25,26,27,28 ve 29 sayılı ar· 

saları beher metro murabbaı 

dört yüz elJi kuruştan altı bin 

üç yüz seksen bir lira bedeli 
muhammenle bAş kitiplikteki 

ıartname veçhile 22-1-1937 cu· 
ma günü saat on albda kapalı 

zarflı arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için dört yfiz 

yetmiı sekiz lira elli sekiz ku
ruıluk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler ihale günü saat on 
beşe kadar encümen reisliğine 
verilir. 

2 - 51 sayılı adanın 506,00 
metro murabbaındaki 4 sayıh 
arsası beher metro murabbaı 

iki yüz yirmi beş kuruştan bin 
yüz otuz sekiz lira elJi kuruş 
bedeli muhammenle başka· 
tiplikteki şartname veçhile 
22-1-1937 cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ite ihale 
edileceldir. lştirik için seksen 
altı lirahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

7-12-15-20 48 (27) 
Zabıtai belediye memuru alı

nacaktır. Taliplerin 35 yaşın· 
dan yukarı olmamak orta mek
fep tahsili göı düğüne dair 
şabadetnamesi olmak ve asker• 
)iğini yapmıt bulunmak şartile 
14-1-937 tarihinde imtihan için 
baımemurluğa müracatleri ilin 
olunur. 9-12 73 (41) 

17 sayılı adan n 727,64 met· 
re murabbaandaki 33,33/1, 34, 

35 aayılı arsaları beher metre 
murabbaı 600 kuruştan dört 

bin ilç yüz altıfuş beş lira aek

M!o d6rt kuruı bedeli aıubam· 

menle ve yine aJoı adanın 

447,34 metre murabbaındaki 

25 • 1, 26, 27 sayıla arsaları 

beher metre murabbaı üç yüz 

elli kuruştan bin beş yüz altmış 

bet lira altmrş dokuz kuruş 

bedeli muhamuıenle başkitip

likh:ki ıarname veçhile 15 • 1 -
37 Cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için dört yüz 
kırk beş lirahk muvakkat te
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

31-S-8-12 1647 (3443) 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numarala fener Daimon markala ve iki p:llidir. 120 

metre mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve 
ayarla fenerlerin en küçüğüdür, kulJanat itibarile çok iyi ve 
çok sağlamdır. Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her 
yerde arayınız. Daimon marka olmasına dikkat ediniz. .. 

lzmir liman işletme ınüdürlüğiinden: 
ltbalit gümrüğü binasında yapılacak 1054 Jira 57 kuruş be

deli keıifü yazıhane on gün müadetle açık eksiltmeye konul

muıtur. isteklilerin ihale günü olan 19/1/937 Safı güntl saat on 
beıe kadar Levazım dairesine müracaatla mühendisi
mizden ehliyet vesika.. almaları ve bunları teminat mektuplariyle 
birlikte encümen kAtipliğ~ne tevdi ederek eksiltmeye iştirAk 
temeleri ilin emur. 12-15 83 (S2) 

'fall AlllR 

1 LAN 

Göz Hekimi 1 ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden : 
Sıklet Kıymet Cinıi etv-• . 

MITAT OREL Adedi 
1 

Kapların 

Nevi 
s 

Markası 

H F 
No. 

2040-1 
Kilo G. L. K. 
1r.s 41 

T. Sahi 
No 

Demir makiı .a aksamı 399 
Demir logiliz anahtarı 399 Adres - Beyler Numan 

zade ıokağı Ahenk mat· 
baası yananda. 

.. 

adet 
ç 

330 1 
5924 25 Adi boı demir varil 634 
112 50 Tabii çiğ kahve 401 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

66 
3 
1 s CPC 4509 121 300 Yün menıucat 501 

RIRS 

ssw 1 
1 " CK 14409 109 

181 
30 
25 

Pamuk çorap 545 
Demir makina aksamı 525 D KMN Aydın Sulh hukuk hikimli· 

ğinden: 
Köprülü ·M. den Osman kızı 

Havvannı ayni mahallede otuw 
ran Ankaralı Şehriban aleyhine 
açtığı alacak davasının 22-12-
936 tarihine muayyen mahke
meye gelmemit ve vekil de g3n
dermemiş ve davacı davasını 
ispattan izharı aczederek icrayı 
imbat maksadile elli lira faiz 
olarak almadığına ve biri 48 
ve biri 50 lira olmak üzere iki 
defa para almadığına davacı 
tarafından yemin teklif edilmit 
ve bu suretle gıyap karan ve
rilerek muhakeme 21-1-937 

3 s SD 1260-62 653 350 Keçi kıh ve pamuktan 555 
mamul mensucat GZAM 

10 Kafes BLS 48857-66 1232 200 110 
Gemici fener limba ti· 632 
ıesi 

1 E ON 

1 s HYMA 960 380 300 ipliği boyalı pamuk 584 
CZAN mensucat 

4 
" 

FTHM 1353-1355 385 30 Adi demir çivi 664 
1358-9 

1 " 
CCP 1438 64 500 40 Pamuk ıerit 657 

EB 
1 

" 
CPC 1437 68 soo 50 Pamuk Şerit 658 
MMM 

9415 330 
Perşembe S. 9 za bırakılmıı 
olduğundan mezkôr gün •~ 
saatte ya bizzat veya bilvekAle 
gelm"esi ve yemini eda etmeıi 
ve aktti takdirde muhakemenin 
gıyabında devamla bildirileceği 

Yukanda yazılı etya lS-:-20-22 - 1 - 937 günlerine rutlıyan gOnde saat 14 te açık arttı 
ıuretiyle dahile satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek Ozere aatala 
ğından işine gelenlerin lthalAt gümrüğü satış komisyonuna mOracaatlan iJln olunur. 

ilin olunur. 81 (51) 

Daima sabit 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju
v:mtio saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini babıeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ·~ ıiyah olarak iki tab~i ren~ 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak teman edı
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli IDarkadır. ı 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk bet mevadı gıdaiyeyi ba;z 
kabuğu çıkarılmı, pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Ökliz başı ) markalı Turan mamulitı 
küspe yedirerek onlann ıayanı hayret derecede ıemiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ıiltün fazla 
mıkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulAh lımir ve civan umam acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemıiye mliracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

3-12 17 (11) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı Karataşta Turgutlu soka"' 

da kain 51 sayılı ev tarihi ilindan itibaren 21 gün mndde 

müzayedeye çıkarılmııtır. Müzayede ıartlarını öğrenmek ve 
lamak isteyenlerin defterdarlık tabsilAt kalemine müracaatları. 

25-.31-6-12 1579 (3411) 

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

~ SIHHAT BALIKYAGI i 
• • 
i Norveçya balıkyağlarının en haliıidir. Şerbet gibi ~ 

içilir. iki defa ıllztUmOttllr. : 

Hamdi Nüzhet Çançar j 
Sıhhat Eczanesi ~ 

1 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karıısıncb 

• • • : • • • • • .................... , ................................................ . 

Menemen Belediye Reisliğinden: 
Belediye nilmune fidanlığında mevcut fidanlar aşağıda ya 

fiatlerle satılığa çıkarıldığından talip olanların belediyemize 
racaatleri ilin olunur: 

Fidanın ismi 
Akasya 

" 
Sofura 

" Tesbih 

" 
Gladiça 
lsfandan 
Katalpa 
Dut 
Badem 
Kayısı 

Zerdali 
Palm;ye 
Ligüstürllm 
Dallı servi 
Gül ibrişimi 
Turunç 
Trabzon hurmAıı 

-· 

6 aylık 

6 " 
6 " 
6 " 
6 " 
6 ., 

Yatı 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Atıh Aıısız 

" 
" 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tze lzmlr 

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

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığında 
lssııının vergi borcundan dolayı Tepecik mahaUeainde S 

ıokağında kAin 60 sayılı ev tarihi ilindan itibaren 21 gln 
detle mllıayedeye çıkanlmııhr. MOzayede ıartlannı öğre 
ve anlamak iatiyenlerin Defterdarlık T ahailit kalemine mir 
atları. · 25-31-6-12 1577 (3409) 


