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I imtiyaz sahibi : ŞEVKET BfLGlN 
ı Baştiıubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 
1 HAKKI OCAKOGLU 
l ~~~~~~~~~~~~~~-
l A.. EIC>N'"E:: ŞE::Ft...A..İ'T:İ 

Devam mUddetl~Türkiye için,Hariç ıçio 1 

Se11e/ık • • . • • • . ~ 1300 2500 

l -::!11tı avlık . . . . . . ~ 700 l300 

il TELEFON 269.!__ 

il 
SO?(,~ 

TOi"klye-llalya mUzakereterl 
ı Londra, 25 (J-\.J\)- Observer gaze

tesinin dıı bakanlığı vasıtasiyle aldığı 
malumata göre Italya ve Türkiye Mil
letler cemiyeti toplantısı akabinde 

1 
müzakereye girişmeyi kararlaşbrmış
lardır. 

Flatl " s ,, kuruştur. 
&=== 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Es~ri>~in Bekçisi, Saba1ılart Çıkar Siyası Ga~etcdir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

aıı a 
07.l!!ZJ~ 2J!ZNZZ7 4'M W 1 

Sancak .. _ .. 
Işinde kat'i ... 

~nlaşmaya doğru 
mühim adımlar 

Türkiye ile Fransa arasında 
aylardanberi devam eden buh
ranlı vaziyet son yirmi dört 
saat içinde Cenevreden gelen 
haberlere nazaran oldukça ha
fiflemiş bulunuyor. 

Her zaman tebarüz ettirdi
ğimiz gibi Fransa ile aramızda 
tahaddns eyliyen.ihtillftan Tür• 
kiye çok mltteeuirdir. Sebebi 
de bili FraDJanan Tftrkiye 
Cumhuriyetini anhyamamış ol
masıdır. 

A"amızt\a me\'cud= eti i1en 
sürülen tanbl dostluklar iddi
alarına nğmen s yasi kombi· 
nezonlar sabaSJnda Türkiye ile 
bilvasıta dosttur. 

• 
ır a 
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• • • • • zmz , ezı ...... ızın 
n iz bir me ...... nuniy 

Vekiller heyeti toplanarak delegasyonumuza teferruata ait 

et
irdiler 

e muadil 
vardır .. 

• 
yenı talimat verdi 

·"The People,, yazıyor: "Türkiye "Altı Avrupa devleti,, içinde 
siyasi nüfuzunu en iyi hissettireni ve kullanmasını bilenidir,, 
llariciye Vekaleti vekili Şükrü Saracoğlu: Yirmi dört saatten beri davamız müspet 

bir yola girmiştir, diyor. Alınan en son haberlere göre Cenevre konuşmalarında 
Sancağa verilmesi kabul edilen geniş muhtariyet şekli tam bir istiklaldir 

Ankara, 25 (Yeni Asır 
muhabirinden)- Sancağın 
istiklali davasının müspet 
bir yola girmesi Ankarada 
derin akisler uyandırmıştır. 

Dün pazar oJmasına rağ
men Ve "ller Hey ti, Baş
vekil ismet "nönu nun rı
yasetinde ioplantlı. Bir 
saat süren bu toplantlya 
Büyük Erkanıharbiye baş
kanı Mareşal Fevzi Çak
mak ta iştirak etti. 

Yani Türkiyenin dosttan ve 
müttefikleri olan Küçük An
tant devletleri ile Sovyet Rus• 
ya Fransanın da docıt ve müt-

- Sonu iiri'tncii sav/ada - !WvtikSc/111 son se1'alıalleri11e aıt intibalar 
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tefiki olmasındandır. Gônül 
arzu ederdi ki banş sevgisinde, 
kollektif emniyet davalarında 
bir sınıfta birleşen Türkiye ile 
Fransa, aralarındaki pürüzleri 
samimiyetle temizlemiş bulun
sunlar ... Ve doğrudan doğruya 
dostluklarını ifade edecek im• 
kanları elde etmiş olsunlar. 
Eğer bu güzel neticeye var· 

makta geç kahnuaış ise bunun 
mes'ulü mutlak surette Fran· 
sadır. Türkiyenin çok açık olan 
banş siyasetini Fransanın an· 
lamakla bütün milletlerden geri 
kalmasıdır. 

On dört sene önce Antakya 
ve lskenderun üzerindeki hak
larımızı tanımış olan Fransarun 
bu baklan bu güne kadar tes· 
limde tereddüt göıtermesioe 
şaşmamak elden gelmezdi. 

Bizim bildiğimize göre dost• 
lok satılan ve satın alınan ma-
talardan değildir. Siyasi sa· 
hada dostluk mefhumu karşı-
Jıkla menfaat iştirakinden do· 
ğarsa yine karşılıklı haklara 
saygı göstermekle kuvvet bulur. 
Hakkın çiğnendiği yerde 

dostluk mevzuubabs olamaz. 
Binaenaleyh bize karşı sa· 

mimi dostluk hisleri besleyen 
mifletlerden herşeyden önce 
hakkımıza saygı göstermelerini 
İsteriz. 

Nitekim Cenevre görüşme• 
leriode Türkiyeyi iyi anlıyan 
ve Türkiyeye samimi dostluk 
hisleri ile bağlı bulunan millet
ler vazifelerillİ müdrik olarak 
çalışmaktan geri kalmamışlar• 
dır. Bu noktayı ehemmiyetle 
kaydeylemekten zevk duyu
yoruz. 

- Sonu 2 nd say/ada -
~akkı C>oakoAıu 

Görülmenıiş bir soğuk dalgası 

Dün gece lzmirde suhunet derecesi sıfıı·•n altında 
onbeşe in·di. Karn:ıen Silva vapuru karaya oturmuştur 

Tüccarlarımız fikirlerini söyliyorlar 

ihracatçılardan Taranto Standardizasyon 
hakkında düşüncelerini anlattı 

- Yazısı e ıncı sahifede -
........................................................................................ 

Dr. Aras - K.Ciano mülakatında 

Türkiye ile Italya arasın· 
da barış yapılacaktır .. 

Bu iş, Centilmen anlaşnıasıuın devamıdır 

Mıldnodan 

Ankara 25 ( A. A) - iyi 
maliimat alan mahfiller Dok· 
tor RUftü Aras ile Kont Cia· 
no arasındaki mülAkabn 3 Şu
batta MiJAnoda vukubulacaiını 

bir IJÔI İİnİİŞ 

zannetmektedirler. balyanın 
Montrö konferansına iltihakı 
iki devlet adamının bu milli· 
kat esnasında hiç filphaia te· 

- -Sonu 6 uta stllU/edl -.. 
• 
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&ah ile 2 

San a .. .. . 
işinde kat'i 
anlaşmaya doğru 
mühim adımlar 

- Baştatafı 1 ınd say/ada -
Türkiye empuyaliat emeller 

besleyen bir devlet değildir. 
Dileği üç yüz bin Türkün 

mukadderatını teblükeden kur· 
tarmak Ôolan istiklilJerine ka
vuşturmakb. istiklal mevzuunda 
pazarlığa girişilemiyeceğine gö
re tezimizde ısranmız gayet 
tabii idi. Dostluğumuzu Antak
ya ve Iskenderun mukabilinde 
pazara çıkarmadık. MiUetler 
cemiyetinden hak ve adalet 
mefhumlarına uygun bir karar 
istedik. Aceba Fransa neyi 
müdafaa etmek istiyordu? 

Hürriyetin vatanı sayılan, 

milliyetcilikte hassasiyeti marüf 
bulunan Fransanın Türk tezini 
herkesten daha iyi anlaması 
lazımgelmez miydi ? Maafes~f 
Fransa bunu anlamakta geç 
kaldı. 

Yalnız memnuniyeti mucip 
olan nokta şudur ki aon tek
liflere nazaran Fransa &11 an· 
1 yışı göıtermek yoluna gir
miştir. Hatay Türklerine tam 
bir bir istildile nıoadil sayıla
cak kadar geni~ bir idari is
tiklal verilmesini, bu bölgenin 
askerlikten tecridini, Antakya 
ve tskeoderon'un tamamiyetini 
Türkiye ile müştereken tekeffülü 
kabul etmiştir. Bu esaslar Türk 
tezine çok yakındır. Bugün üze
rinde konuşulabilecek teklifler 
ile k rşı karşıya bulunuyoruz. 
Bu ,itibarla buhranın had dev
rini atlatmış olmasından çok 
memnunuz. T eferrüabn tayi
ninde esaslı bir anlaşmamaz
lık çıkmazsa Hatay Türklerinin 
istiklallerini almasından müte
vellit sevinc;mize Türk - Fran
sız dostluğunun da mesud bir 
devreye girmesi sevinci katıl
mış olaca1'tır. 
~ak.kı <>cakoğıu.. 
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Sofra tuzu 
hazırlanıyor 

· ·-·····-· Çama]tı sofra Tuzu fabrikası 
istihsalabnı arttırmak için ge
celi ~ndüzlü mesai şarfet
mekte Ye anbarlnra milyonlarca 
yaram ve bir kiloluk sofra Tuzu 
paketleri stok etmektedir. ince 
sofra Tuz.unun yakında piya-
saya çıkanlacağı haber alın
mıştır. 

••••••••• 
Radyoları himaye için 

Motörlü vesaitle ve bilüumum 
motörJerdelri anti parazit a•et
lerin noksanlığı dolayısile şe
hirde rahat radyo dinlemenin 
mümkün olmadığını nazan dik· 
kate alan belediye alakadarlara 
teb!igatta buJunarak motör ve 
saire gibi makinelerine birer 
parazit a]c:ti koymalannı biJdir-
mişti, henüz bu Ieti koymıyan 
be~ motör sahibi belediyece 
tecziye edilmişlerdir. 

lllHll _.. 

inhisarlar idaresinin 
bir filmi 

inhisarlar idaresi "Türk in
kılabında terakki hamleleri" 
adını taşıyan mükemmel bir 
filim çektirmiştir. Bu filimle 
kurulmakta olan büyük endüst· 
rinin ulusa en canla bir şekilde 
göstermek gayesi güdülmüştür. 
Şehrimize gtiriJen bu endüstri 
filminde memleketimizdeki tuz 
sanayii çok cazip bir şekilde 
çekilmiştir. 
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Tayin 
Trabzon kültür direlctörO 

Sait Nazif lzmir erkek lisesi 
Fransızca öğretmenliğine tayin 
edilmiştir. 

Belediyenin başardığı işler 

C. Bayar bulvarı Bandır
ma parkesile döşeniyor 

Kanalizasyon işi bitmiş olan 
Celal Bayar bulYarınm Bandır
ma parke ta~ ile döşenmesine 
belediyece başlanmıştır. 

AJsancakta Fransız hastanesi 
yanındaki meydan ile oradan 
birinci kordona kadar olan 
cadde de parke taşı ile döşen· 
mektedir. Bugünlerde bu inşa
at ta ikmal edilecektir. 

Kantar karakolu önünden 
Gazi bulvarına kadar olan 
geniş caddenin parke taşı 

ile döşenmesi amclyesi bitmiş, 
Mısırlı caddesinin mühim bir 
kısmı tamir ve mütebaki kısmı 
da şosa olarak tamir ettirile
cektir. 

Salatinoğlu mahallesinin Sa
Jabiddin sokağında yolun mu
hafazası için bir istinat duvarı 

inşası belediyece tekarrur et· 
miştir. 

Bundan başka Dolaphkuyuda 
pek fena bir vaziyette bulunan 
Mumcu zade caddesinin teni .. 
yesi ve sokak ağızlarının dö
şenmesi işine belediy~ce ehem
miyetle devam edilmektedir. 

YUKARI MAHALLATTA 
Damlacık, Memişefendi so

kağı, Şabaniye, ikinci Sakarya 
çıkmazı, Namazgahta Suvari 
mahalJesinde Osman sokağı 
liğımlan inşaata ikmil adlimiş 
ve Çelikkaya, fjJibeli Salim, 
sokaklarında de lağım inşaa
hna devam edilmektedir. 

Paşa mezarlığının açık olan 
etrafanın duvarla ihata edil
mesi işi ikmal edilmiştir. Kok
luca mezarlığının da açık olan 
bir kısmının duvarla tahdidi 
işine başlanacaktır 

YENi ASIR 

cinayet old 
Gece yarısı Urla iskelesi yolun a 
arhoşluk yüzünden bir cinaye oldu 

Otomobil e 

Evvelki gece Urlada otomo- Beş arkadaş yolda gelirler- başlanmıştır. bir taraftan da 
bil !~i.nde bir cinayet olmuş ken Ali ile tütüncü Meh- lzmire müracaat edilerek ya-
ve dört arkadaştan ikisi bir met ağız kavgasına baş- rahnın hastaneye gönderilmesi 
hiç yüzünden kaYga ederek lamışlardır. Kavga büyü· için sıhhi imdat otomobili is-
biri diğerini öldürmüştür. Ci- müş ve otomobil şose üze- tenmiıtir. Fakat ne çareki za· 
nayet h kkında aldığımız taf- rinde süratle ilerlerken Ali, valh yaralı fazla kan zayi etti-
siJab yazıyora..r: tabanca kurşuniyle tütüncü ğinden eczahanede ölmüştür. 

Urlada tütüncü Mehmet, Ali Mebmedi yaralamıştır. Mehmet Urla hükümet doktoru hasta 
bulunduğu için İzmir adliye 

ve diğer üç arkadaşları evvelki yaralı olduğu halde bağırmağa tabibi istenmiş ve adliye dok-
gece hep birlikte rakı içerek ve istimdada başlamııtır. toru Urlaya gitmiştir. 
sarhoş olmuşlar ve gece yarı- Bu vaziyet karşısında oto- Katil tutularak adJiyeye tes-
sına doğru ani verdikleri bir • mobil tekrar Urlaya dönmüş lim edilmiştir. lşde bir kadın 
karar üzerine etomobille Urla ve yaralı Mehmet eczaneye kıskançlığı olduğu da söylan-
iskeleıine gitmek istemişlerdir. götürülerek ilk müdavatına mektedir. 
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26 Kanunu ani a es1 

iz mirin 
··- ,. 1 Beş yıfhk kültür p]aıı 

Vil yetimiz köyleri~d.e f~' 
Jacnk yeni mektepler ıçın fi' 
Uir direktörlüğünce haıuJct; 
makta olan beş yıllık ın~ rtJ 
inşaat proğramı yakında ık; 
edilecektir. Bu proğramda ,dl 
tiy ca göre muhtelif yıU~ de 
tercihan evvelô hongi köf e 
mektep inşa edilmesi JSıı~ 
leceği sıraya konmuştur. R•~ 
hazırlandıktan sonra te~; 
edilmek üzere Dahiliye ve k 
tür vekaletlerine göoderilece 
tir. 

işçilere yemek 
Halkapınard yün mensU~ 

Türk anonim şirketi şayak fa 
rikasmda tesis olunan Jok!ot~ 
da dünden itibaren HiJSlı '~ 
merin vücuda getirdiği teşk~ 
tarafından işçilere beşer kuJ 
mukabilintle birer kap ı 
yemek ve birer parça ekrııt 
verilmeğe başlanmışhr. . de 

Bu çok hayırlı ve yerıo 1' 
teşebbüsün diğe.r fabrikal• 
da nümunc olmasını dıleriı. ~ 
çiler 'bu vaziyetten çok ıııt 

nun olmuşlar ve gerek fabr~~ 
müdürlüğüne, gerek Kı:ıı ! 
kurumuna teşekkür etmişlerdi' 

Oda meclisi toplandı Yangın başlangıcı 
Hisar camii arkasına düşen Ecnebi vapurlar 

93 7 ı b •• t • t,... • Saman çarşısında tereyağ mü- Şimdiye kadar Derince ~ 

YJ J Ü çesı a.DZlDl teahbidi Kenana ait 14 numa- lzmit limanlarına uğrıyan et 

ı d 
rafı deponun yağ eritme ka- nebi vapurların Milli M:idaf,I 

ve k b •ı • t• d f Vekaleti ile genel kurmay~ e U e . ı mış ır zanı ocağın a yakılan azla kanhgw ından müsaade al01al•·· 
ateşin tesiriyle bitişiğindeki 

lazımgeliyordu. . 

Ticaret Odası, Fuar 
lira tahsisat 

• • 
ıçın b Tahir Fesciye ait 12 sayılı Vekiller Heyetinin kabul etl~ 

on in zeytinyağı deposunun duvarı bir kararname ile bu form•' 

Ticaret odası meclisi dün 
saat on beşte Hakkı Balc\oğ· 
luuun riyasetinde toplanarak 
odanın 937 yılı biltçesini tasdik 
ve 936 bilançosunu da tetkik 

ayırdı 
geçilmişlerdir. Yeni idare he
yetine de şu zevat seçilmişler
dir: 

Şerif Remzi, Şükrü Ce.va
hirci, Aşkı Eren, Kazım Kırk
ağaçhoğlu, Şerafettin Serbest-ve tasvip eylemiştir. 

Müteakıhen riyaset 
ve idare heyeti seçimi 

divanı oğlu. 
yapıl- Odanın yeni yıl bütçesi 54 

bin lira olarak kabul edilmiştir. 
mı~ ve riyaset divanı birinci 

Bu bütçeye enternasyonal iz. 
reisliğine Hakkt Balcıoğlu, mir fuarına iştirak için on bin 
ikinci reisliğe Şerif Remzi, bi- lira tahsisat konmuştur. Bu 
rinci reis vekilliğine Mazhar iz- mıktann yirmi bine çıkarılaca-
mirlioğlu, ikinci reis vekilliğine ğı haber ahnmışhr. 
Nuri Çolakoğlu, muamelat mü- Geçen seneki bütçe kırk seM 
fettişliğine Ziraat bankası mü- kiz bin lira idi. Bazı memur· 
dürü Aşkı Eren, hesabat mü- Jarın maaşlarına bazı zamlar 
fettişliğine Şükrü Cevahirci yapılmıştır. 

•••• 
Üzüm kongresi Sivrisinek mücadelesi 

Üzüm kongresine ıehrimiz Belediye önümüzdeki yaz 
ticaret odası namına umumi mevsiminde şehirdeki bataklık· 
katip Mehmet Alinin iştiraki ları kurutmak için yeniden bü-
tekarrilr ettiği haber alınmııtır. yük faaliyete geçecektir. Sivri-... ....-..... 

Maarifte sinek mücadelesinin esası ba· 
taklıklan kurutmak olacaktır. 

Menemenin Doğaköy mek· 
tebi öğr~tmeni Hakkının isti
fası Maarif vekiJetioce kabul 
edilmiştir. Urlanın Özbek köyü 
öğretmeni Haşime iki ay, Ba
yındır maarif memuru lbrahime 
altı ay, Tepeköy Kizımpaşa 
mektebi öğretmeni Nefiscye 
bir ay, Bornova Hilal öğret
meni irfana iki buçuk ay izin 
verilmiştir. 

Ruam mücadelesi 
Bu sene vilayetimizde yapı

lan Ruam mücadelesinden elde 
edilen neticeler hakkında Bay
tar müdürlüğünce bir rapor ve 
bir istatistik hazırlanmaktadır. 
Gerek rapor gerek istatistik 
Ziraat vekaletine gönderi!e· 
cektir. 

Bunun için belediye mücadele 
şeklini tespit eden geniş bir 
proğram hazırlamaktadır. 

Bir kaza 
Halkapınarda iplik fabrika

sında amele Ahmet kızı lsmiye 
hali faaliyette bulunan maki
neleri temizlerken sol kolunu 
makineye kaptırarak yaralan• 
mıştır. Yaralı Alsancak sıhhat 
yurduna kaldırılmıştır. 

Bu makinelere nezaret eden 
ustabaşı Emin kızı Sabriye 
tarafından çalışmakta oJan 
makinenin temizlenme işi ismi· 
yeye verilmiştir. Kaza hakkın
da tahkikata devam edilmek
tedir. 

içindeki ağaç dikme ve hatıl- teler azaltılmış ve mezkur ~ 
ları tutuşar"k birdenbire alev- manlara uğrıyacak olan ecııe 
lenmişse de: itfaiye tarafından vapurlarının yalnız lstanbJ 
derhal bastırılmıştır. deniz ticaret müdüriyetine rı>~ 

Zarar yirmi lirn kadardır. racaat etmelerine karar ver 
Her iki depo da sigortasızdır. miştir. ••' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c. " 

Beethoven'ln müziği çok 
modern mi imiş? 
Brdlıoven'in el/c1indcn çılanış kı}'

mdtar müzik müsveddeltıi bulundu. 
Bu saratnuş ı•apıak/cv iiztıinde te
sadüf edilen şapam !tapd drtrrede 
rok tasl11hle1 ölmez k<ınıpoztlö11m en 
kürük vaırasyo11laıa 11e kadar biiyıik 
hu dikkat ve himmet saı /ettığıni f!ÖS· 

ternuklrdır. Zannedildığine göıe Bed
lıol'tll Avusturı•ada dostu Puns Ni
eo/as Estohazy'nin şatosunu zırme
tinde bu en/es ese1/oi oıat!a u1111t
muştu. /(im bilir kaç sme soma iis
laduı kmdi elinden rıkan 110/alar an· 
tık.acıların elıne geçmiı;lir. 

Ba müsveddelere meıbut b11/wıan 
kiiçük bir nottan anlaşıhı•or ki. Puns 
dAhi konzpozitöıün müziğıni fazla 
modt>ın bulmuştu. /lafta Dcetlıove11c 
bir mektubunda bu hoşnutsuzluğunu 
izhar efmışti. Deeflıoven kendini t/11-
lamıyan dostunun seızrıtişkıindetı 
o kadar müteessir olmuştu ki bir da
lıa Estolıazy'nin şatosu11a aı•ak bas
mamıştı. 

1812 de neşudikn bu eser Puııs 

l(ıskype ilhaJ cdümiş bıılunuyoıd11. 

O f arihftnbtri bütiin dünpa klavye
kıinde r.aunan "Mcsse en Re., yt bu 
öln ez şalzeseu modemizm al/merek 
başka bir kimse pkmamıştır. 

Pipo ve diplomasi 
Fransız mebusan reisi Her

riot Liyon civarında Tütün ba
yilerinin kendi şerefine verdiği 
bir %iyafette şunları söyle
miştir : 

Şimali Roma 
lzvestia gazetesi 826 sene' 

sinde Novogorod vilayeti tıaf· 
kının " Otuzlar Meclisince ' 
intihap ed:len bir vali tarafı~' 
dan idare edilmek suretile b~' 
cumhuriyet teşkil ettikle~ 
muasır kronikçilerin " ŞiınW 
Roma ,, adını verdikleri b' 
cumhuriyetin 1475 senesiıı' 
kadar mesud ve müreffeh Y'' 
şadığını, ancak Üçüncü lva~ 
saltanatı zamawnda müdhiş v 
mücadeleden sonra imparat~ 
luğa ilhak edildiğini yazıY ' 
lzvestia gazetesi lvanın hale.f: 
leri olan çarların baştanbar 
gasıp bir hanedan teşkil etti~' 
leri neticesine varıyor. 1 Kitaplara nasıl seçerler 

Skandinavyalı bir meslekt•: 
şımız bu memleketlerde okur 
larm kitaplarını hangi tesid: 
tabi olarak seçtikleri bakkıt1 . 

tı' bir anket yapmış ve şu pe de 
ceye varmıştır: Karilerin ynı fi 
otuzu münekkitlerin yazdık!~11, edebi tenkitlere inanarak 011>, 

V•' yucakları kitapları seçerler. e' 
ğerleri ya kitabın taşıdığı ç ., 
kici isme, ya dostlarının tn"

91

1 
ye ferine, ya propagnnday~ 1 
. 1 h . . . ... ,ot• ılan ara, ya mu arrırın ısl .. 

1 
, 

. e e 
ya satıcı kitapçıların tavs•Y 

TA y RE s E s TELEFON sıst 

- Pipoyu diplomasi hayatı
na soktuğum için bana tariz 
edildiği olmuştur. Fakat bu ta
rizleri yapanlar haksızdırlar. 
Zira Pipo sinirleri geren dU
şüncelere sükünet ve itidal 
bahşeder. Tamir kabul etmiyen 
sözlerin önüne geçer. Pipo 
diplomatik hir unsurdur. Ona 
sulh çuhuğu diyebiliriz. ,, 

rine, ya kitabın kabına ve bıt 
rici görünüşüne kapılırinr .. • ••• ~ 

ı•' I 

······•••····················•····· : ' Fi lr kırıntlları : ~ 

A.N9 P'UR...A.'ııuı en son ve en büyük Hlıni 

ş G 
•• 

Her filminde güzel sesi, yüksek sanatı ile kalp.ter teshir eden K l P U Jl A hil
ha ahu Jiln1i ilkem al derecesini göstermiş diinyaya hir şaheser hediye etmiştir 

............................................................................................................................................................................ 
AYRICA : Paramunt " Dünya haberleri ,, Miki " yarı adamlar diyarında " 

Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de başlar. 

Malümdur ki şimali Ameri
kada vahşiler sulh alameti ma
kamında olarak hasımlarına 
çubuk gönderirlerdi. 
Şu halde bütün devlet ndam

larının pipo kullanmalarını te
menniden başka birşey kal
mıyor . 

Meşhur ar içil1 ~ 
bT siıı : Sen şöhretten kaça ı ır (:le ; 

Fakat o seni istemesen : 
takip edecektir. ) : 

( Pcrftaqat f• : 
Bir elbiseyi andıran şere • ~ 

k•>' • ler de vardır. Eskidikçe ! 
metten düşer. ) ! 

( Ap11ltt lı ! 
Kalp dilinin anlaşılıU~ .. i 

için kelimelere ihtiyacı Y~ı" ! 
tur. Onun söyledikleri go i 
]erde yRzı!ıdır. ıı·n ) ! 

( (..t> I •' ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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"Kesriadi,, li 
sosyalizm 

f'ENI A8111 

Her ileri meslek gibi .. Sos
yalizm"de ilgi çeker, batta say· 
gı değer bir içtimai mezheptir. 
Amma bizim ananevi dostu
muzun Sosyalist hilkümeti böyle 
değil ..• 

Teferruata ait noktalar bugün tan1amlanacak 

ilmi bir meslek bütünlüğüyle: 
mütalaa olunur. Dostumuzun 
sosyalizmi, kesirli sosyalist fır· 
kalarmın ittibadmdan doğan 
acaip bir teşekküldür. Birçok 
baıJan, yahut bir baş alhnda 
bir sürti elleri olan hint ma· 
butları gibi insam şaşuhyor 
karşısında ..• 

Hükürnet merkezimizde, tezimizin kabulüne mua
dil sayılan anlaşmadan ba~iz bir memnuniyet var .• 

••• 
içinde, yüzde yirmi sosyalizm 

var diye (cephe) ye alınan fır
kalar yüzde doksan (ekşilik ) 

•ar diye limonataya katılan 
sirke gibi mide bulandırayor 
doğrusu. 

••• 
Sosyalist, halkçı ve (hak) cı 

ananevi dostumuzun; hali şe· 
ker kamışı, fildişi, muz ve por
takalla esmer kadın J.azzetine 
doyamamış ağzında (sosyalizm) 
ıözü acı kekremsi bir tattır. 

' 
Müstemleke işlihasmı bozu-

yor amma.. Ne yapauın buna 
katlanmalı .• 

K. ErgUneş 
•••••••• 

Mussolini 
T rablusgarba gidecek 

Trablus, 24 (A.A)-Bir faşist 
toplantısında Trablusgarp valisi 
Mareşal Balbo Trables ile Bin
gazi arasında deniz boyunca 
giden bllyük yolun küşat res
mini yapmak üzue Mussolininin 
martta buraya geleceğini söy
lemiştir. 

Mekslkada grev 
Nevyork, 25 (A.A) - Atlan

tik ve Meksika sabilJeri liman
larındaki grevler nihayet bul

- Baştara/l 1 ıncı sahıfedc -
Toplantıda Cenevreden gelen 

haberler ve Sancak meselesi 
üzerinde elde edilen anlaşma 
esasları tetkik o!undu. 

Teferruata dair olmak üzere 
murabbularamıza yeni talimat 
gönderildi. 

Hükümet merkezinde tezi
mizin kabulüne muadil sayılan 
anlaşma etrafında bariz bir 
memnuniyet göze çarpmakta
dır. Bütün Avrupa davamızın 
ehemmiyetini ve isteklerimi:ıin 
verilmesinden baıka bir çare 
kalmadığını anlamıştır. 

Cenevrede son iki gün zar• 
fında cereyan eden görüşme
ler, dost devletlerin bizi 
der~nden derine meşgul eden 
davaya atfettikleri büyük a'a
ka bu kanaah en bariz bir şe
kilde takviye edecek mahiyet
tedır. 

Son anlaşma ile Sancağa 
verilen geniş mubtarivet şekli 
tam bir istiklaldir. Hatayh kar
deşlerimizin istikballeri emni
yet altına ahnmıştır. 

Vekiller heyetinin toplanh
sından sonra Hariciye vekaleti 
vekili Şükrü Saracoğlu etra
fını alan gazetecilere şu sözleri 
saylemiştir: 

-"'Yirmi dört saattanberi 
davamız müsbet bir yola gir
miştir. 

Cenevreı f 5 (Ö.R) - Türk 
ve Fransız murahhas beyetTeri 
arasmda tespit edilen esasla!a 
ait teferruat bugün kat'i şe
kilde halledilirse anlaşma met-

ni yarın MilJetler cemiyeti 
konseyine tevd\ o!unacaktır. 

Türk ve FranSJZ mu~ahhas
ları bugnn de mühim müzake
relerine devam etmişler
dir. Anlaşma Ankara hü
kümetinin tasvibine arzolun
muştur. 

Mamafih eksperlerin halline 
tevdi edilen fenni mahiyette 
daha bir çok noktalar vardır. 

Paris, 25 ( Ô.R) - Fransız 
devlet radyosu Cenevreden 
gelen aıağıdaki haberleri 
veriyor: 

Sabah Ankaradan geleo ha
berler Sancak meselesi hak
kmda puar günü Sandler'in 
riyasetindeki toplantıda basıl 

olan prensip anlaşmasma An
karamn muvafakatini bildirdi
ğinden Türkiye ve Fransa de
leğeleri busabah lsveç hariciye 
zızın Saı;dlerin riyaseti altında 

toplanmışlar ve prensip anlaş
masının kabulünü memnuni
yetle kaydetmişler. Bu sayede 
anlaşma bükümleri daha ya
kından ve daha tef errüatlı 
olarak tekrar ele ahnabiJ
mişitr. Bu gayret devam 
edecek ve ümid Edildiğine gö
re konsey yann veya Çaqan
ba günl hasıl olan mesut ne
ticeyi kaydedebilecektir. 

Cenevre, 25 (A.A)- Fransız 
matbuatı umumiyetle nikbindir. 
Baıı Paria gazeteleri meseleyi' 
tamamen bitmit gibi g&steri
yorlar. 

Burada Türkiye heyeti ma-

-hafil•nde öğrendiğime göre ba-
zı esaslarda itilaf görülme
mekte ise de: müzakere henüz 
devam ehne~tedir. Ancak sah 
g6nü netice bakkmda bir fikir 
edinmek mümkün olacaktır. 

- Cenevre, 25 (Ô.R)-bu sabah 
10,30 da Delbos Tevfik Rüştü 
Arasta görüştü. Eden ve Sand
Jer' de müzakerede hazır bulu
ndyorlardı. Prensip anlaşmasıoa 
mutazi olarak birçok tefer
rıiata ait meselelere verilecek 
bal ıekli jçin Sandler dün ve 
bugiio eksperlerle çalışmıştır. 
Böyle karışık bir meselede ta
bii olduğu üzere bazı müşkü-

lit bili varsa da Cumartesi 
akf8mı başgösteren nikbinlik 
hakidir. Eksperlerin kendileri
ne havale edilen Sancağın müs
takbel kanunu esa11i meselesini 
halle muvaffak olacaklarından 
şiipbe edilmiyor. 

Cenevre, 15 (Ö.R) - isken
derun Sancağı meselesi hak
kında cumartesi akşamı Tiırk 
ve Fran11z delegasyonları ara
sında basıl olan prensip anlaş· 
masından sonra teferruata ait 
\'Oktaların halli kalmıştır. Bun
ların da bugün halledileceği 
üait edilmektedir. Türk dele
ıasyonu bazı noktalarda itiraz
larda bulunduğundan iki taraf 
delegeleri ve raportör bütün 
(_ÜD bu noktalar üzerinde de 
tanr bn- aatabakat teminine 
çahtmıtlardır. Ôileden sonra 
kat'ı bir neticeye varılac.fı 
limit ediliyordu. 

lstanbul, 25 (Telefonla) -
Sancak meselesinde Cenevredc 
alınan netice muhtelif Avrupa 
merkezlerinde Türkiye için şe
refli bir netice olarak kabul 
ediliyor. lngiliz mahafili Tiir
kiyenin bu meseledeki mağru
rane hareketini iyi karşılamak
tadır. 

Fran11z matbuatı ekseriyetle 
çetin bir diplomasi faaliyetten 
sonra, d&nOş yapmadan elele 
vermek imkanını bulacaklarını 
ümit ediyorlar. Yugosla•1a, 
Romen ve Yunan matbuatı 

istihsal edilmek üzerere bulu
nan neticenin TOrkiye için 
milsait ıartlar taşıdığını teba
rüz ettiriyorlar. 

lstanbul, 25 (Telefonla ) -
Londradıt çıkan .. Tbe Peaple,, 
gazetesi Sancak meselesinin he
men ballolunmuş nazariyle baku 
labileceğini yazarak şunları 
ilave ediyor: 

- Arhk Türkiyeyi, kendi 
kadrosu içinde çalışan kijçük 
bir devlet farzetmek doğru 
olamaz. Türkiye Altı Avrupa 
devleti içinde siyasi nufuzunu 
en iyi hissettiren ve kullan
masını bilenidir. 

Cenevre, 25 (Ô.R) - Millet· 
ler cemiyeti konseyi saat 17de 
toplanmış iıe de ispanyaya 
gönderilen sıhat komisyonunun 
raporu ve takvimin ıslahı gibi 
ikinci de.-ede meselelerle meı· 
ıul olmaıtur. As.1 elıemmiyetli 
mOzakereleria gayri ream1 ola
rak celae hariciade yapılmaıma 
devam edilmittir. 

ınuıtur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanyada şenlik yapıldı Radeki itham ediyorlar 
Radekle T roçki uzun zamandan 

beri muhabere ediyorlardı 
Bir şahit çok mühimsenen ifadelerde bulundu 

Moskova, 25 (A.A) - Tas 1 Jerden birinde bu diplo-
Ajansı bildiriyor: malik mümessilin kendim· 

Mahkeme dün akşam bir şa- den Troçkinin Sovyet biiü 
bidi dinlemiştir. Şahit, Radek'i kümetine tekliflerde bulu· 
1922 senesindeberi tanıdığını, nup bulunmac.hğını sorduğunu 
kendisiyle şahsi dostluk ve ve verdiği cevapta bundan ba-
müıterek siyasi menfa;.t)erle berdar olduğunu ve bu teklifleri 
bağlı bulunduğunu, daha evvel çok ciddi telakki ettiğini bil· 
muvakkaten terkettiği Troçkiı- dirdiğini söylemiştir. 
me Radekin tesiri altında Sokolnikof, bu görüşmeyi 
döndüğünü, 1913 te yabancı daha sonra Radek ile Piatakof 
memleketlerde Sedovla mülaki ve Troçkiye bildirmiştir. Radek 
olan Troçkinin Radeke ait bir ise daha evvel bu görüşmeyi 
mektubunu kendisinden aldı- Troçkioin bir mektubundan 
ğım ve bundan sonra Sovyet öğrenmiş bulunuyorau. 
matbuatı muhabirliği 11fatından Sokolnikof birleşme it mer· 
istifade ederek birkaç defa kezinin sağa mensup Buhar\D, 
Radekten Troçkiye ve Troçki- f 
den Radeke mektup taşıdığını Meksikada b11/a11an Tııı(kı şimdi Riko • Tomski ve Uglanof ile 
1933 te Pariste bizzat Trnçki bö}'/c sakal buakmıştrr. yaptığı müzakerelerden haber· 
ile görüşerek kendisinden Ra· kendine bir sual soracağını, dar olduğunu bildirmiş ve Pia-
deke bir mektup getirdiğini 1934 yılı başlarwnda Kamanef- takofun Osloya seyahatinden 
bildirmiştir. ten öğrendiğini, nisanda Dış- ve T roçki ile görüştüğünden 

Mahkeme bundan sonra suçlu işleri Komiser muavini iken bu malumatı bulunduğunu teyit et· 
Sokolnikofu isticvap etmiştir. mümessille yaphğı görüşme- miştir. 
Sokolnikof daha 1932-de ken- j •••••••••••• .... ••••••••••••••••• ..................................................... . 
disine birıe,miı bir Troçki - 1 jurnal gazetesı·ne go··re Zinovyef merkezinin mevcudi-
yetini Kame.neften öğrendiğini, 
ve 1914 sonbabarmda Ki- Anlaşma şekli Türk ile arap Suriye 
rofe karşı bir suikast mev-

cudiyetinden paberdar oldu- arasında anlaşmazlık mı intaç edecek 
ğunu söylemiştir. 

Bir yabancı devlet diploma- Paris, 25 (A.A) - Cenevrede lskenderun Sancağı hakkında 
tik mümessili ile yaphğı gö- hasıl olan aulaşmadadan bahseden Jurnal gazetesi bu hal tarzı· 
rüşmer hakkındaki ifadesinde nın mustakbel Suriye dev!eti içinde bir devlet tesis ettiğıni ve 
Sokolnikof, hu mümessilin Suriyenin Arap olmıyan diğer unsurlarımn mutalebelerine yol 
Troçkinin hariçte kendi adına açmakta olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 
mı müzakerelerde bulunduğu, uFransa bu sistemle nazari bir Suriye birliği ile fili bir ayrılık 
yoksa arkasında bir teşkilat ka•şılığıoı idame edecektir: Bu hal bir Türk tahakkümllnü ve 
aıı mevcut olduğu hakkında Türkiye ile Arap Suriye arasında anlasmaılıkları intaç edecektir. 

Milli birlik için çalışaıi
lara nişanlar verildi 

Kral mutat nutkunu söylemedi 
Bükreş 25 ( A . A ) - Dün 

bütün memlektte Romanyalıla
rın birleşme!İ şenlikleri yapıl
mıştır. Sabahleyin Bükreş Ka
todralinde hükümet azası ile 
milli biılik için mücadele eden 
bütün şall!ıiyetlere verilmiş 
olan F erdinand nişa01 hamille
rinin hazır bulunduğu bir iyin 

Mahmut Esat 
hakkında bir 

yapılmıf ve gündliz vatansever 
teşekkliller tarafından ıenlıkler 
tertip edilmiştir. 
Akşam üzeri kral F erdinand 

nişanı azasının mutat toplantı
sına riyaset etmittir. 

Veliaht Mişelio rahatsızlığı 

sebebiyle kral ananevi nutkunu 
söylememiştir. 

Bozkurt Hatay 
konferans verdi 

Ankara, 25 (Muhabirimizden telefonla)- Bugün saat 15.30 da 
mülkiye mektebinde lzmir saylavı Mahmut 'Esat Bozkurt tarafın· 
dan Hatay hakkmda bir konferans verilmiştir. 

Hatip beş yüz kişi tarafından dinlenmiş bulunuyordu. Şiddetli 
alkışlar arasmda konferansına devam ederek Hatay meselesini 
devletler arası tarihi ve ikhsadi bakımmdan tahlil etmiştir 

Kırtasiyecilikle dahiliye vekaletinde 
geniş mücadeleye başlandı 

lstanbul, 25 (Yeni Asır muhabirinden) - Dahiliye vekaletinde 
kırtasiyecilikle mücadele başlad~. Verilen kararlara göre hertürlü 
muamele yirmi dört saat içinde İntaç olunacaktır. 

Vatandaşlara ait muamelelerin daha fazla geri kalmasından 
büro şefleri mesul tutulacaklardır. Şefler bergiln memur masa
larını gözden geçirecekler, muamelatı kontrol edeceklerdir. 

lskendrun'da Türk şoförünü 
nasıl mahkum ettiler ? 

Ankara, 25 (Telefonla) - 4 Kinunsanide lskenderunda yapı
lan nümayişe iştirak ettiği için bir Türk şoförü altı aya mahkum 
edilmiıtir. Halbuki Araplar tarafıodan yapllao bu nümayişi bizzat 
müddeiumumi tertip etmiş ve sonra da Türk şoförünü nümayişe 
iştirik elti deye mahkemeye vererek mahkum etmiıtir. 

• Fieu 
.. ..... 

Trarnvayda iki kişi konuıu
yor: 

- Yeni Asırda son hafta 
.. Gilnaşm" Çlkan yazıları oku
yor musun? 

- Hangilerini ? 
- Deli, aklllı, akıllı deli, 

abdal başlıklı yazıları. 

- Ha!... Okudum. 
- Nasıl buldun? 
- Muharrir b~r tipin lcötü 

taraflarım sayarken iyi taraf· 
larmı da yazmağı ihmal etme· 
miı. 

- Neden? 
· - Neden olacak, tizerlerine 
alıp ta çatanlar olursa kendini 
müdafaa edecek bir tarafı bu
Jun~un diye .... 

- Böyle çatanlar var mı? 
- Ne diyorsun azizim, ada-

mm önüne çıkıp "İzmiri sana 
dar getireceğim" diyenler bile 
var. Bereket versin bu gibiler 
ekseriya ak ylirekli olduklan 
için insan bot görüyor.,, 

- Aklama gehniıken ıunu 
da sorayım. Dünyadaki bütün 
insanlar ya delidir, ya akıllıdır, 
ya aptaldır veyahut da akıllı 
delidir. Bu dört kadronun h.-
ricinde kalmış insan bulunma-'" 
dığma göre acaba bu fıkraları 
yazan hangisine dahildir. 

- Hiçbirine. 
- Neden? 
- Bu kadrolardan hariç imiı 

gibi konuşuyor da ... 
A. Murat Çınar 

• •• 
Sancak 
Meselesindeki 

· anlaşma 
---

Son müzakereler 
hakkında Ankaraya 
yeni malumat gelmedi 

Ankara, 25 (Gece yarıaından 
sonra telefonla) - Ceaevrede 
Sancak meeelesi hakkında 
Türk ve Fransız heyetleri ara· 
sında geçmekte olan milzake-
reler hakkında Ankaraya şu 
dakikaya kadar yeni malumat 
gelmemiştir. 

Sancak işi üzerinde Türlciye
Fransa arasında varılmış olan 
uzlaşma şeklinin yaran (Bugün) 
konseyde müzakere edilece
ğine göre meclisin önümüzdeki 
toplantısında Hariciye vekaleti 
vekıli Saracoğlu Şülcrü tara
fından varılan neticeye dair 
izahat verilmesi muhtemeldir. 

Bugün çıkan Ulus gazete
sinde Falih Rıfkı Atay Sancak 
meselesine hasrettiği makale
sinde vaziyetin son safhası 

halı:ında Ankara mahafilinin 
noktai nazarını bildiren dik
kate şayan mütalaalar' serdet
miştir. 

Falih Rıfkı Atay makalesin
de diyor ki: 

Dün Cenevreden aldığımız 
yeni haberler Türk - Fransız 

delegasyonlarının bir takım an
laşma esasları üzerinde konuş
tuklarını göstermektedir. Her 
şeyin hal ve tanzim edilmiş oldu-
ğunu ıöy:emek erken olur.San
cak Türklüğüniln bakkmı yerine 
ı!etiren ,onun hayat ve say em
niyetlerini temin eden inançla
rın hakik&ti ancak bu anlaşma 
esasları kiğıt üzerinde teshil 
edildiği ve onlarrn tatbik bü
kümleri vuzuhlandıAı vakit belli 
olacakhr. 

Makalesinin sonunda Falih 
Rlfkı Atay şöyle demektedir: 

Sancak hakkındaki uzlaşmayı 
tam addderek bundan umumi 
barış ve bilhassa Akdeniz ba
rışı namına sevinenler eğer 

anlaşma esasları yukarıda söy
lediğimiz şartlar dahilinde kat-
ileşecek olursa sulh yoluyle me
seleyi haUetmekten bizim ne 
kadar hoınutluk bissedeceji
mizi göreceklerdir. 
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Arttk sarahaten farkına varıldı ki insan hadiselerini bütünlüğüyle kavrıyabl'
mek için bu hadiseleri yaratan amillerin bütünlüğünü de hesaba katmak vardır 
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BüUin bu ve bunlara müma

sil tesadüfi müşaheder ve tec· 
rübevi tesadüflerin karşılaşbr
dığı hadiseler, insan aklını 
hayretJer içinde bırakmışlardır. 

Fakat bunlara mümasil ha
diselerin, ilim :zihniyetinin an• 
layış itiyatlarına " totalement " 
aykırı düşmesi, yani böyle ha
diseler karşısında anlayış iti
yatlarımızın rahatsızlanması ve 
sarsılmış olması da başlıbaşına 
büyük ve yeni bir hadise idi. 

Bu katagoriden hadiseler 
karşısında ilim zihniyetimizin 
bihuzur olması, birçok büyük 
mütefekkirlerin dikkatini kuv• 
veUe celbetmiş ve bu halin 
ilim zihniyetinin kuruluşunda, 
saklı bulunan bir kusurun icabı 
olmast lazımgeleceği düşüncesi 
zihinlere hakim olmuştur. 

Ve filhakika muaıSır zihniye· 
tin yani müsbet ilim zihniyeti
nin kuruluşunda esaslı bir na
kisenin mündemiç bulunduğu 
da sarahaten keşfedilmiştir. 
Yapılan tetkikler, bir milleti 

bir tek adamın kurtardığı gibi, 
bütün bir insanlık aleminin zih
nini bir tek adamın değiştire• 
bildiğini göstermiştir. 

Beşerin zihni tekimülünG 
tetkik etmek fırsatını bulma
mış insanlar için, bugün bizim · 
taşımakta olduğumuz tefekkür 
tarzı, insan aklınıu tabii bir 
hadisesi zannolunabilir. Hal· 
buki, "1642,, den evvel tefek· 
kür mekanizması, büsbütün 
başka bir yol takibetmekte idi. 

insanların ve bilhassa müs· 
bet ilim adamlarının bugün 
taşıdığı muhakeme tarzı, ancak 
üç asırlık yeni bir tefekkür 
itiyadıdır. 

Beşeriyetin bugünkü müfek
kere tarzı, ltalyan Galile ile 
Fransız ( Dekart ) ın yarattığı 
bir hadisedir. 

insan aklanın Öünyayı, kolo
sal kudretinin müthiş hamle
siyle seri bir surette altüst 
etmesi, ıamanları ve mesafe
l eri yok eden müthiş muhake
me ve tefekkfir nizamı sırf bu 
iki adamın insan aklında ya· 
rattıkları imkanlardan doğmuş 
olan bir kabiliyetin mahsulüdür. 

işte geçen senedenberi yaz· 
dığım hadiseler karşısında ne 
ıçın hayretlere düştüğümüzü 
bu yeni tefekkür tnrzının ku· 
ruluşunu takibederken anlamış 
bulunacağız. 

"17" nci asırda meşhur Ga
lile cisimlerin evsafını ikiye 
ayıran bir tasnif yapmışh. O 
vakit yapılan ve bidayett~ ba
sit birşey zannedifon bu tas
nifin bütün bir beşeriyetin zih
niyetini ve insan hayatının bü
tün gidişlerini altüst edeceği 
kimsenin batırma gelmemişti. 

Galile'oin yaptığı işi adım 
adım hep beraber takibedelim. 
Galile dünyada hiçbir cismin 
sıkletsiz ve hac~msiz olamıya

cağına, fakat mesela renksiz 
veya kokusuz olabileceğine 

dikkat etmişti. 
Hiçbir maddenin mahrum 

1 • b " • o amıyscagı u vezm., ve 
11hacım., gibi vasıflarına "Evsafı 
asliye,, olması veya olmaması 
mümkün olan vasıflarına da 
"Evsafı taliye,, ismini vererek 
bir tasnif yaptı. 

Bu tasnifin derakap pratik 
cihetten faydasını da gösterdi; 
çünkü vezin ve bacım gibi, 

YAZAN: Dr. ABDI MUHTAR 
tartıya ve ölçüye gelen evsa· 
fın hesaba sığdığını yani riyazi 
bir ifade kabul ettiklerini gös
terdi. 

Ecsamın riyazi bir ifade ka
bul eden müşterek cephesini 
bulduğu gibi, cisimlerin birbir· 
lerile olan münasebetlerinin de 
yine riyazi bir ifade kabul et
tiğini gösterdi. 

Cisimlerin tartı ve ölçü ka
bul eden cephesinin birbirlerile 
münasebetinde hesaba sığdı
ğmı yani riyazi bir formülle 
bu münasebetlerin ifadesi müm· 
kün olduğunu gösterdiği tarih· 
ten itibaren beşeriyetin hem 
bütün mukadderab hem de 
zihni tefekkür tarzı yepyeni 
bir istikametin mebdeine gir· 
miş oldu. 

Galilenin bu buluşu muazzam 
bir imkan yaratmıştı; çünki ri
yazi bir düstur, cisim münase
betlerinin bir ifadesi olduğu 
dakikadan itibaren, riyazi düs
turların kıymetlerine halel gel· 
meden alabileceği muhtelif şe
kiUer cisimlerin yekdiğerile olan 
muhtelif münasebet imkanları
nın habercisi oluyorlardı. Bir 
gün gelebilecek tesadüflerin 
öğreteceği imkanları, riyaıiye 

önceden haber veriyor ve riya
ziyenin masa başında ve ki
ğıtlar lherinde buldurduğu ih
timaller ve imkanlar derakap 
tecrübe ile aranılmağa ve ba
şarılmağa çalışılıy<'rdu. Ve her 
aranılan bulunuyor ve her bu
lunan yeni bir keşif oluyor ve 
her keşif yeni bir sanat, yeni 
bir teknik doğuruyordu. 

Bu suretle fen denilen bir 
mefbum dev adımlarile ilerli .. 
yor, büyüyor ve genişliyor, fi
zik, mekanik, kimya ve bun
ların yarattığı teknik dünyayı 
sarıyordu. Tekniğin yayılması 
da dünya hayatının eski niza
mını kökünden değiştiriyordu. 

insan kafasına Galilenin yer
leştirdiği bu imkan ile, Dekar· 
tın yedeştirdiği ( metod ) el ele 
vererek madde aleminde insan
lara hergün yeni ufuklar ve ye
ni fetihler verdi. Ve insanları 
hiç bir zaman ümitJerinde ve 
teşebbüslerinde aldatmadı da-
ima muvaffakiyet, daima müs
bet semereler verdi. 

işte bir taraftan Galilenin 
( evsafı asliye ) ve ( evsafı ta
liye ) düsturunu ve diğer taraf
tan ( Dekarbn ) ( metod ) düs· 
turunu vermelerile dünya bu· 
gün gördüğümüz diloya oldu. 
Ve insanlık, kendi nevinin en 
yüksek ve en seri tekamülünü 
bu iki adamın sayesinde tahak
kuk ettirdi. 

ilim ve fennin bir çığ yığını 
gibi bergün kabaran muvaffa
kıyetleri ve göz önüne yayılan 
maddi eserleri, bütün insanlar 
nazarında ilim ve fenne payan
sız bir " Prestij " kazandırdı. 
Artık fen zihniyeti, fenni mu• 
hakeme tarzı, sağlam bir mu
hal:eme enmuzeci olmak itiba
rım kazandı. F eoni tarzda ol
mayan muhakemeler vehmi ve 
indi, ve kıymetteıı tamamen 
ari boş düşilnceler derekesine 
inmiş oldu. 

insanlık tarihinde bu iki ada· 
mm müdahalesinden evvel na
mevcut olan bu zihniyet, bu 
adamların müdahalesinden son• 
ra gelen insaniyet tarihinde, 
insan aklının muhakeme ve te
fekkür tarzına mutlak surette 

hakim olmuştur. 
Dekart ve Galileden evvelki 

insan zihniyeti ile onlardan 
sonraki zihniyet kalite itibariyle 
tamame'll ayrılmışlardır. Bunla
rın yarattığı zihniyet sayeıiinde 
insanlar, tarihlerinin milyon· 
farca senesi içinde yapamadık
ları şeyleri, iki üç asır içinde 
başarmıya muvaffak oldular. 

" ilim ve fen zihniyetinin " 
kuvvet ve kudreti önünde hür
metle eğilmiyen bir insan -kim 
olursa olsun - mutlaka ahmak
tır. 

ilmi zihniyete layık oldu2'u 
hürmet ve ihtiramı yaptıktan 
sonra madalyanın öteki yüzüne 
geçebiliriz. 

• •• 
Galilenin ve Dekartın bu da-

hiyane rehberliği sayesinde in· 
sanlar madde aleminde uçsuz 
bucaksız ufuklar ve imkanlar 
elde ederken, diğer bir alem 
gözlerimizin önünden yavaş ya
vaş siliniyordu. . 

Gerçi müspet ilim bakikatla, 
bir hakikatla uğrasıyordu ve 
bütün bir hakikat dünyasının 
gizli kanunlarını keşfetmeğe 

uğraşıyordu; fakat müspet il
min uğraştığı hakikat dünyası
nın yanında, müspet ilmin uğ
raşmadığı başka hakikatler de 
mevcut olmaktan hali değil· 
)erdi. 

Gerçi, bir çiçeğin bir hacmı 
ve bir vezni olduğu gibi inkar 
kabul etmez bir hakikatb; fa· 
kat bir çiçeğin bir rengi, bir 
kokusu olduğu da onun kadar 
itiraz kabul etmez bir haki
kattı. 

Bir insanın baskül üzerinde 
tartılan bir sıkleti, içinde kim· 
yevi muameleler geçen bir mi· 
desi, mihaniki enerjilerle çar
pan bir kalbi, fizik kanunlarla 

devreden bir kanı olduğu inkar 
kabul etmez bir hakikattı; fa. 
kat insanın kalbinde bir şef· 
kat, vicdanında bir merhamet, 
ruhunda bir sevgi, içinde bir 
elem taşımakta olduğu da onun 
kadar bir hakikattı. 
midesinde bir yara, ciğerinde 
bir verem taşıyan adamın duy• 
duğu, "ıstırap,, denilen bir ha· 
dise vardı. Ve bu ıstırap deni
len hadise yara ve verem deni
len maddi bir afetin mahsulii 
olduğu gibi, yavrusunu kaybe· 
den bir ananın duyduğu derin 
ve büyük acı gibi manevi bir 
teessürün mahsulü olduğa da 
bir hakikattı. 

inkarı mümkün olmıyan bu 
bakikatlar, terazide tartılma
dığı, endaze İlf~ ölçülemediği ve 
müasebetlerinde riyaziye dilinin 
formüllerine sıji'madığı ıçıo, 
müspet ilmin ölçü ile çalışan 

sahasında bir mevzu olmamış· 
lardı; Fakat hükmü veya kim· 
yevi veya mihaniki bir ölçüye 
mevzu olan hadiselerin haki
kat olması, onlara mevzu ol
mıyan hadiselerin haki~at ol· 
mamasını icap ettiremezdi. 

Bütün ilimler nihayet insan
lar içindi. insanlar ise fennin 
ölçtüğü ve tarttığı varlık kısım
larile beraber, ne tartı ne ölçü 
kabul etmiyen duyğulardan da 
mürekkepti. Ve insan denilen 
mahlukun yaptığı bütün teza· 
hürat yalnız vezin ve hacım 

kabul eden etlerinin ve kemik· 
lerinin değil, bilakis ve daha 
ziyade; bunları kabul etmiyen, 
teessürlerinin, infiallerinio, he-

ancak mü taki olaca tıı 

·• rk davasını tatmin edeb ·ıecek ve 
üzerinde konuşulabilecek esaslar •. 

• 
Fransızlar Sancağın tam bir istiklal derecesinde muhtariyetin• 

Fakat daha halledilecek noktalar 
vardır. Görüşmeler hararetle devam ediyor 

kabul ettiler.. 

Cenevre, 24 (A.A)-Anado- 2 - Sancağın teşkilatl lskenderun meselesinde eıll 
lu ajansı hususi muhabiri bil- e asiyesl bilhassa Mil- itibariyle bir anlaşmaya vırıl' 
diriyor : letler cemiyetinin kon- mışbr. lskenderun sanca~ 

Bu sabahki Jurnal dö Ge- trolü ve ekalllyetlerln Milletler cemiyetinin neıarelt 
nev gazetesi Iskenderun me- himayesi hakkındaki ah· altında idari bir muhtariyet ff' 
selesi hakkaoda şunları yazıyor: kim tanzim olunacakbr. rilmektedir. Hukuki teferr-' 

Dünkü cumartesi,, kon- 3 - Bir TUrk - Fransız hemen tespit olunacaktır. ~ 
sey içtia.a devresinin ANLAŞMA ESASLA 
beJki de en mühim günü Cenevre 24 ( A.A ) "" 
olmuştur. Müzakereler de iyi malumat alan mabafil' 
bir dönüm noktası teşkil de zannedildiğine göre ~ 
etmiştir. Sancak meselesi kenderun hakkında TOP 
hakiki bir terakki gös· ve Fransız heyetleri arastO' 
termi~tir.Türkler ve Fran· d ld d ı l ~ .,. a e e e i en an aşoıa . , 
sızlar dün gece 19 d..ı esasları ihtiva etmektedlf• 
mütekabil anJaşma pro· 1 - Sancak Milletle' 
jeleri teati eylemişlerdir. cemiyetinin garantisi altı" 
iki heyeti murahhasa da olarak dahili işlerini t~ 
sonra saat 21.30 da mez· bir istiklal ile idare elıtl~ 
kfır iki projeyi telif et- hakkına malik olacaktıt-
mek üzere Milletler ce· fakat siyaseten Suri~ 
miyeti genel 11ekreterli- devletinin kadrosuna daİİ 
ğinde bir toplantı yap· buluoacalıtır. ' 
mışlardır. 2 - Sancağın kell d 

ESAS ANLAŞMA: _parlamentosu ve hüküllldJ 
lsveç hariciye bakan. 1ev/ik Rüştü Aıas ve Sancaktan bir manzara olacaktır. Sancak kell 

Sandler ve logiliz hariciye ha- askeri anlaşması, San- teşkilatı esasiye kanunları~ 
kanı Edenin de hazır bulun.. cağa hariçten vukubu- bizzat kendisi tanı.im etıııe 
duğu bu toplantıda esas itiba- lacak bir taarruza kar•• hakkını haizdir. 
riyle bir anlaşma elde edil- teminat altında bulundu- 3 - Sancak 
miştir. racaktır. Bundan başka tecrid olunacak 

DELBOSUN VERDIGl Sancak askerllkten tec- kertik hizmetine 

askerlikte' 
ve halkı af' 
tabi tntuhıl~ 

METiNLER rld olunacaktu·. yacaktır. 
Delbos ile Vienot taraf10dan Fraos'ı 

tevdi olunan metinler Ankara BEYNELMiLEL MAHAFILIN 4 - Türkiye ile 
ALAKASI Sancag· ı her türlü teca~ils' hUkümetinin tasvibine arzedil- t• 

mek üzere bir anlaşma çerçe- Beynelmilel mahafilde Avru- karşı müştereken garanti e 
· k t ı ı panın teskininde kuvvetli bir mektedirler 

vesı yapaca sure te o muş ar· FRANSIZ 'MURAuHASLAıtl 
dır. Bu anlaşmanın esas hatları unsur teşkil eden bu anlaş- nLYONDl-
şunlardır : ma~an dolayı meQınuniyet be-

1 - lskenderun ve An- yan olunmaktadır. Cenevre, 24 (A.A)- Fra115' 
takya Sancağı Milletler Cenevre 24 ( A.A ) - D. hariciye bakanı ve müsteŞS~ 
cemiyetinin garantisi al· N. B. Ajansı bildiriyor: Başbakan Blum'a mülaki olOJ8 

llnda ve Suriye devletl- Türk ve Fransa mümessille· üzere Lyona gitmiştir. Akşıt,ıı 
nln kadrosu içinde ken· ri lsveç hariciye bakanı ve tekrar Cenevreye dönecekler 
dl dahlll lşlerlnl tama- konsey raportörü Sandler de dir. . 
mlyle mUstakll olarak hazır olduğu halde uzun bir Türk ve Fransız heyetlefl 
idare edecektir. müzakerede bulunmuşlardır. eksperleri elde edilen anlaşıı>~ 
•••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••• ••••••••• nın metnini tan?.im ile meŞg-'° 
yecanlanoın, sevgilerinin, nef- Halbuki aydmlanması mat- t 
retlerinin, ihtıraslanoın, haset· lüp olan şey hadisenin parçası olmaktadırlar. Çünkü haUi ic• 
lerinin, elemlerinin, kederleri· değil bütün kendisidir. eden daha birçok mühim pot 

talar vardır. nin, endişelerinin mahsulü idi. insan ne yalnız etle kemik- (}' 
Ve insanın hariçte deg·il biz- ten, ne de yalnız ruhi ve ma- MUKAVELENiN TEFERR o 

ATI HAZIRLANIYOr zat kendi içinde kendi vücu- nevi tahassüslerden yapılmış fi 
d d / • d d Cenevre 24 (A.A)- Türk , 

un a geçen hadiselerin hepsı eğil ir. Fransız ht!yeti murahhasalatl 
fizik ilminin, kimya ilminin me- insanı yalnız manevi cihetin- S•' 

nın eksperleri lskenderun ..ı 
kanik ilminin mevzuuna dahil den tetkik edenlerin tuttuğu t•"" 

cağı mukavelesinin teferrua u 
olan amillefle, onlann mevzuu• yolun tamamen yanlış olduğunu tanzim etmek üzere raport"" 
na hiç girmemiş olan amillerin iddia eden müspet ilim; insanı Sandlcrin riyaseti altmda tof 
müşterek ve beraber müdaha- yalnız maddi cephesiyle anla· lanmıslardır. it 
lelerile vuku bulmakta idiler. mağa çalışan kendi yolunun Sancak askerlikten tecf1 

Bir zehirin böbreklerimizi ayni derecede hatalı ve çıkmaz olunacaktır. ,. 
nasıl mahvettiği mekanizma- olduğunu anlamıştır. lskenderuna b:r Milletler'~, 
sıoın son teferruatına kadar ilmin kendi aczini keşfeden miyeti komiseri tayin olunac• 
malumumuz iken, bizi zehirle- bu idrakiyle yeni bir devre tır. .. o' 
yen ve mahveden manevi bir başlamı7 oluyor. Bir " Kül " Bir Fransız· Türk askerJ ~ ... 
ıstırabın, çürütücü mekanzma• olan insan bünyesinin "Kül!iy- misyonu Sancağın emniyet• 
ları nasıl ve ne yolda tahrik yetinden,, doğan hiidiseleri"cü· nezaret edecektir. e' 
ettiğini hiç bilemiyoruz. ziyetinin,, tetkikinden çıkan Sancağın muhtariyeti beOI el" 

insan hadiselerini ve hayat bilgi parçalariyle izaha çalış- hemen tam bir istiklal dere 
hadiselerini tetkik eden müs- manın kifayetsizliğini idrlk sinde olacaktır. b'' 
pet ilim adamları, tetkike alış· eden ilim zihniyeti kendini da- Suriye hüküm etinin yalntt -
tıklan amillerle, hiç tetkik et· ha müteali bir kavrayış siste· rici siyasd meselelerinde b8 
medikleri amillerin müşterek mine sokmağa koyulmuştur. salahiyetleri olacaktır. 

---·· ' 1 -5 rz72Z7.7.zz.7..T.LZ7..zzJ mahsulleri olan hadiselerin kar- r::::. .................................................................... •·: 
şısında (sürpriz) lerle karşılaş- 9 KI• KI• TA p 1.: 
mağa evvelden mahküm bu- ~ 
}unmuş oluyorlardı. Ve böyle • 
sürpriıler1e karşılaıma!arı de- NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve a 
ğil karşılaşmamış olmaları tıay- mizahi şiirleriyle matbuat alemimizde büyük bir alaka : 
rete şayan olurdu. • ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli he~- : 

Artık sarahaten farkına va- şehrimiz Adana sulb hakimi Ali Hadi Okanın bu isılJl : 
rıldı ki insan hadiselerini "bü- altındaki şiir kitabı yakında intişar sahasına çıkacaktır· a 
tünlüğüle,, kavrayabilmek için Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bl.I : 

nefis kitabı şimdiden okuyucularımıza tavs"ye eder "e : bu hadiseleri yaratan iimilleri 
bütünlüğünde hesaba katmak fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız va~ı- E 

tasiyle tedariki mürol<üo bulunduğunu da ilave eyl~rııj : 
zarureti vardır. Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve ıçse i 

Bu hadiseleri yaratan amil- şiirlerini, en inct". nüktelerini, yurdumuzun tanın~~~ i 
)erin bütünlüğü nazarı itibara yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside v.e uıed 'e i 
ahnmadığı müddetçe izah edi- yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden bırer ta~- : 
len şey hadisenin kendisi de- edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlüğümüze su4 : 

raca at etmelidirler. 4-8 ( 44) ••••• ; •• ~ ğil, hadisenin bizim bakış za- ................................................................ . 
viyemizden görünüşüdür. '-:nr~,wır:nurr!Q'7JIX'Gt~M~~ 
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Italya ve Alman yanın cevapları 
ltalya gönüllü işinde nl< üsait cevap verdi. Kontrol 
işinde de alınacak tedbirlere iştirake hazırdır ---KD 
Şu şartla ki diğer devletler de derhal buna karar vermeli .. 

-T\~ 'l 
1 . ~ 

Barlin 25 ( Ö.R ) - iyi ha· 
her alan kaynaklardan öğre
nildiğine göre ispanyaya gö· 
nüllü gönderilmemesi hakkında• 
ki son lngiliz notasına Alman· 
yanın cevabı bu sabah lngilte· 
ı enin Berlin sefirine verilmiş· 
tir. ltalya bükümetile mutabık 
olarak hazırlanan bu cevabın 
metni Salı j(Ünü neşredile
cektir. 

Roma 25 ( Ö.R ) - 9 Son 
kinun tarihli Ingiliz notasına 
ltalyan cevabı bu eabah saat 
1 l de lngiltere sefirine veril
mistir. 

Paris 25 ( Ö.R ) - Nazır
.ar meclisi bugün öğleden son

ra toplanarak ltnlyan ve Al
man cevaplarının metinleri üze
rinde tetkikatta bulunacaktır. 

Roma, 25 (Ô.R) - Almanya 
ve ltalya?ispanya yagönüllü sev· 
kiyatının kesilmesi hakkındaki 
lngiliz notasına cevap vermiş
ierdir. ikinci cevap, Beılin ve 
Roma arasında sıkı bir temas 
neticesinde karar1aştmldığından 
birbirine benzemektedir.ltalyan 
noktasının başlıca noktaları 
şunlardır: 

Umumiyeti itibariyle ltalya, 
lngiliz hükümetinden, 7 son 
tarihindeki ltalyan notasının 
esaslaslarmı gözönüne almasını 
istemektedir. ltalyan hükümeti 
ispanya için ltalyada gönüllü 
yazılması ve gönüllülerin ispan
yaya hareketini menedecek 
tedbirleri almağa hazırdır. Fa· 
kat ancak diğer bükümcller 
de buna benzer tedbirleri ka
bul edince bunları tatbik ede
cektir. Bütün alakadar mem
leketlerin bu hususta kabul ....,._ 

f(umsomol So ııyd gemısimn Jspanyol 
edecekleri teşr!j tedbirlerin 1 

tatbiki tarihi Londra komitesi 1 
tarafından tesbit edilecektir. 

Kontrol meselesine gelince 
ltalya hüklimeti Londra komi
tesi tarafından hazırlanan kon
trol projesine ıtla kesbetmiıtir. 
Bunu kifayetsız bulmakla be
raber bazı fikirl~r telkin etme· 
muvafık buluyor. Bunu da 
Londra komitesindeki müme-s· 
sili vası~asiyle yapacaktır. Fa
şist hükümeti ispanya hudnt
laranda karadan, denizden ve 
havadan kontrolu kabul etmek
tedir. Fakat ispanyada geçen 
Ağustostaki vaziyeti iade için 
bütün yabancı muharip veya 

propagandacıların bu memle
ket topraklarından uzaklaştı
rılması arzusn kararını hatır

latır. 
Diğer taraftan Valansiya 

hükfimetinin milis saflarında 
çarpışmakta olan ecnebi gö· 
nüllülerine lspanyol tabiiyetini 
vermek niyetinde oluğu hak
kında yabancı memleketlerde 
dolaşan rivayetleri de Italya 
sükütla geçemez.Böyle bir ted· 
bir keyfi ve bakikt ademi mü
dahaleye muhalif olacağından 
ltalya buna kat'iyyen itiraz 

eder. 
Bütün bu mülahazaları Lon

dra hükümetine bildirmekle 
beraber ltalya bükümeti lspan
yol milletinin, sulhun t e me
deniyetin menfaatine olarak 
tam ve mükemmel bir kontrol 
ile hakiki bir ademi müdaha
leye riayet etmek azmini teyit 

eder. 
Madrid, 24 (A.A) - Bugün 

sabık kral 13 üocb Alfonsun 

Tok Dil Tefrika Na: sa 

Anladın mı? Bunlar senin ke· 
pazeliklerin , Hadi şimdi bizi 
arada bul!. Zaten ne anadan, 
ne kandan bana lcoku verme· 
din .. Tuub! Senin yüzüne!. 

Diye bağıra bağara M~nek
şenin sürüklediği kapıya doğru 

yürüdü .. 
Menekşe kızla Mahmut yan 

kapıdan fırladılar, çaktılar. Yan 
oda karanlıktı. Burasının açık 
bir kapası, sarayın dolap kub
besi denilen genişçe bir deh
Jize çıkıyordu. Eskiden harem 
kadnılarmın elbiseleri ve met
rukatı için kullanılan bu dolap 
kubbesinde birçok büyük elbist! 
dolapları sırava ri dizilmişti . 
Menekşe kızla. Mahmut yan 

odanın bu dehlize açılan kapı· 
sını açmıılar ve dehlize inen 
merdivenlere atılmışlardı amma, 
odalarınm kap111 da kmlmış 
ve açllmııb •. 

İçeriye birdenbire giren Kö
sem sultan odada kimseyi gö
remeyince şaşırmış, etrafına 
bakınmıştı, kimse yoktu. Orta-

da ancak Menekşe kızın üs
tünden attığı bir iki kuşakla 
bir lahur şal ve mintan bir kö
şe minderinde perişan duru· 
yordu. Kırık ılarap sürahisi ka
pı yanında. şarap kasesi de 
bir masa iistünde yıkılmıştı. 
Meze diye getirdikleri halis 
portakallar, kaçamak gelen 
külbastı artakl~rı yerlerde sü-

lımanlanm zıvaıctindcn bır ıntıba 

ısım günü olması dolayısile 

Madrid şehri muhasamatın 
bidayetinden beri görillmemit 
bir tiddetle bombardıman edil
miştir. 

Londra, 24 (A.A) - Ekıe· 
riyetle şimalden gelen yeni bir 
lngiliz gönülJO kafileıi hDktı
met kuvvetleri yanında bar• 
betmek için ispanyaya gitmek 
üzere Falkestondan hareket 
etmiştir. Bunlar liman polisinin 
ihtarına rağmen Parise git
mekte ve yolculuk iç.inde hafta 
tatili münasebetiyle gidipgeJme 
bileti almaktadırlar. 

Madrid, 25 (A.A) - Madri
din dün öğleden sonraki bom
bardımanı neticesinde 9 lf işi 
ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. 

Pariı, 25 (Ö.R) - logiltere
nio l O son Ktnuo tarihinde 
ispanyaya gönüllü ve askeri 
müfreze sevkiyahnı menedecek 
tedbirlerin alınmasa için alika
dar devletler nezdinde yaptığı 

teşebbüse nihayet Almanya ve 
ltalya da cevap vermiş bulu
nuyorlar. Malum olduğu üzere 
Fransa 13 Sonkinunda bu te
şebbüse müspet cevap vermişti. 
Sovyet Rusyada ayın 15 şinde 
ayni suretle müspet bir cevap 
verdi. On beş günden beri 
beklenen ltalyan ve Alman ce· 
vapları da, pek sarih olmamakla 
beraber, esas itibariyle müsaittir. 
iki bükümet topraklarında Is· 
panya için gönüllü yazılmasını ve 
bu maksatla ispanyaya kimsenin 
gitmesini menedecek tedbirleri 
almağa haz.ır olduklarını bildir· 
mektedirler. Alman notasının 

esas noktaları şunlardır: 
Alman hükümeti, ispanyaya 

rünüyordu. Oda bu perişan- 1 

lıkla kimsesiz ve ıssızdı. 
Kösem sultan arkasına dön

dü, beraberinde gelen cellid 
Kara Alinin yüzüne bakh. On· 
lar da odanın içinde kimse bu· 
lamadıklarına hayret edip, kor· 
kulu nazarlarla birbirlerine ba-
kışıyorlardı. 

Kösem sultan: 
- Bunlara ne oldu? 
Dedi. Hepsi de omuz silkti· 

ler, içeride ce!lat kara Ali, ya· 
mağı hamal Ali ve yardımcı 
iki uşak, barem cariyesi, ba
rem ağası birkaç harem oda· 
ası odanm içerisinde dimdızlak 
birbirlerine bakıprak kalaba· 
lık yapıyorlar, hiç birisi de 
sadra ıifa verecek bir cevap 
veremiyorlardı. Hemen bir iki 
dakika böyle kaldılar, etrafa 
göz gezdirdiler, bu sıra Kö· 
sem sultana onlara haber ve
ren haremi has kadını ilerledi. 
ilerideki st>dirin altına eğildi, 
baktı. Bir şey yok! Döndü, 
guya minderin altında imişler 

gibi minderlerin üstüne birer 
tekme attı, basını tepeye kal-

g&uullit ~vkiyatma mini olmak 
için hemen tedbirler almak lü· 
zumu üzerinde baıhca alaka
dar devletlerin mutabık oJduk
lannın an1aııldığını ve bu ted· 
birlerin ayni zamanda tatbiki 
ve mOessir bir kontrol tesisi 
husnsunda da mutabakat 
teıahllr ettiğini bildiren ln
giliz hükümetinin 10 son
klnun tarihli notasını mem
nuniyetle telakki etmiştir. Bu 
suretle 7 son l<anun tarihinde 
Almanyanın kontrol tedbirlerini 
tatbik için ileri sürdilğü şartlar 
yerine gelmiı olacaktır. Alman
ya ispanyaya gönilllil olarak 
hareketi ve bu maksatla yaııl
mağı cezai tedbirler müeyyide
siyle menedecek bir kanun la
yihası bazır)amaktadır. Ademi 
mOdabafe komitesi bUtDn a14-
kıdar devletlerin alınacak belli 
başla tedbirler llzerinde mutaba
kati müşahede ederek bunların 
hep birden tatbiki tarihi tes
bit ve kontrol esaslarını tayin 
edince Almanya hükümeti de 
kendi hesabına alacağı tedbir· 
ler için icabına tevessül ede
cektir. 

ltalyan cevabı da aynı ma
hiyettedir. Italya fazla o!arak 
hava yoliyle kontrol için baıı 
teklıfler yapacağmı bildirmek
tedir 

B6ylece Londra ademi mü· 
dahale komitesi bütün alaka
dar devletlerin de müşterek 
tedbirler almağa hazır olduk-
larını pek yakında müşa-
hede edecek ve bunların 
tatbiki tarihini tespit eyliyr.
cektir. Bununla beraber Jtal
yan ve Alman notalarının her 

= 
dırdı tavanda aradı. Tavana 
yakın bir pencerenin kenar
la!1na baktı, yok la yok .. O 
boyle aranırken ceJlit Ali yan 
kapının perdesine atıldı, hız.la 
çekip aşağı aldı , perde tunç 
koroeı.nden, tunç halkalarmı 
kopararak yere düştü, fakat 
perdenin arkasındaki kapının 
açık olduğunu da farketti ve 
bağırdı: 

- Buradan kaçmışlar! 
Cellat kara Ali palasını elin

~e ~akıca tutarak açık kapıdan 
JÇ«'!rı dalarken: 

- Beni takip edin! · 
Dedi. ll<i nefer ellerindeki 

onar mumlu şamdanlarla yol 
gösterirken yan odaya hepsi 
birden daldılar, aydınlanan bu 
odada kimseyi bulamadılar. 
Kara Ali sağda yine bir perde 
bulup aralıyara!:, perdenin ar
kasındaki merdivene açık ka
pıya doğruldu. 

Hepsi de onu takip ediyor
lardı, bütü,n kafile merdiven
Jerden nşağı doğıu indiler .. . . . . . 

. . . . . . . 
Mahmutla Menekşe kız çok-

Yugoslav - Bulgar mukavelesi 

Belgradda samimi bir 
• törenle ımza edildi 

Yeni muahede 
bir dostluğun 

samimi ve bozulmaz.r, 
esaslarını kur " .. :.uşturı 

l Uf!D laı1J'O /Jn~ı·fki/i Slo)'adınovır Ru/[!ar bo, v !.ılı / b<;c JıoanoJ/a ~Jıüşuıor 

Belgr~d •. ~4 (A .A) - A jans ı Bulgaristan namına da Köse 
Avala bıldmyo:-: lvanof tarafından imzalanmıştır. 
. Bulgar Başb~.ka?ı ve Hari lmıayı müteakip Köse lva· 

cıye bakanı Koseıvanof busa- nof iki Slav milletinin yeni 
bah saat 9 da buraya gelmit tarihinde · b" t 'h· -. yenı ır arı ı gun 
ve ıstasyonda Başbakan Sto- olan bu m h d · kd" d . . .. ua e enın a ın ~n 

yadınovıç, bulün bl\kllmet er· dola · t " • b 
k 

. yı mmemnunıye ını eyan 
Anı, dıpltJmatlır ve kesif bir et · t" mış ır. 

halk kntıe~i tarfından lcarşı- Bel rad 24 (A A) _ , _ 
lanmıştır. g ' • · mıa 

B 1 B b k 
lanan Yugos,av • Bulgar dost-

u gar :ış a anma askeri . . . 
merasim yapılmıştır. luk mukavelesı ıkı maddeden 

Yolları dolduran balk Bul- ibarettir. Birinci madde Yugos-
gar ve Yugoslav bükümet re- lavya ve Bulgar krallıkları ara-

islerini geçerk~n şiddetle alkış- sındn samimi ve bozulmaz tam 
lamışlardır. bir dostluk hüküm süreceğini 

Belgrad, 24 (A.A)- Yugos- mübeyyindir. 
lavya - Bulgar dostluk muabe- ikinci maddede! bu muahedenin 
desi bugün saat 11 de Yugos- tasdik tarihinden itibaren m~ri-
lavya namına Stoyadinoviç ve yete gireceği hakkındadır. 

...••.•.•.........•...•.•...•...•....•..•..••..........•.•.. , .......•. ,............. . 
birisinin komitenin kontrol ana- kabulü lazımgelecek bir şa;t 
hatları hakkında da alakadar- halinde ileri sürülmemiştir. 
Jarın . mütabakatını müpbede Salahiyettar mahafit Jtalyan 
etmcsı lüzumu ileri aürülmek- ve Alman cevaplarından sonra 
t~dir: ~u cümle, bazı kim;~le- ispanyaya gönüllü gönderiJme-
rm fıkrınce, Almanya ve ltal- mesi ınesclesinin yakında emri 
yaya komitede müşkilat çıkar- vaki olacağını ve :ıdemi mü-
mak !çin vesile verecekse de dahale siyasetinin böyl~ce kat-
salihıyettar mahafil bu iki hü· iyet kesbedeceğini ümit ede-

kümetin .b~ suretle hareket rck bunun bütün Avrupada 
edeceklerını zannetmiyorlar. Zi- vaıiyeti yatıştaracak ehemmi-
ra Londra komitesi çoktanberi yelli bir adım olacağını kay-
umumun az çok mutabık kaldı- dediyorlar. 
ğı bir kontrol sistemi hazarla- Paris 25 (Ö.R)- lspao; ada 
mııtır ve nsktada güçlük çık- mühim asketi hareketler olma-
mıyacağı tahmin ediliyor. m.ştır. Madrid müdafaa komi-

Almanya ve ltalya kontrolun lesinin öğleyin neşredilen teb-
tefe~rüatı~a ai~ . bazı n.oktaları liğine göre Madrid cephesinde 
tetkık ettıklerını ve hır takım ve şehrin yakıninde hiçbir ba-
tekliflerde b~~unacaklarını. ha- reket olmamıştır. Cumhuriyet 
hrlatmakta, dıger tataftan ltai- topçuları Koronya yolu üzerin-
ya geçen Akustosbmberi Is- de düşman mevzilerini bombar-
panyaya akın etmiç olan dıman etmişlerdir. Aranhuezin 
gönüllülerin bu memleket- cenubunda asilerin zırhlı oto· 
ten çıkarılmasını temenni mobillerin hımayesinde yaptık-
etmcktedir . Fakat bu mü- ları hücum defcdilmiştir. Diğer 
labazaların hiçbirisi hemen cephelerde birşey olmamıştır. 

tan dolap lrnbbesinin allana gel
mişlerdi. Menekşe kız Mahmu· 
dun boynuna sarılıp: 

- Şimdi Mahmut! işte can 
tehlükesl var, ben kaçar kur
tulurum, sen de kaç! 

Mahmut - Nereden? Bera
ber lrnçmıyacak mıyız? dedi. 

Evet amma! izimizi kayb
cdel:m hele! ben dolaplardan 
birisinde gizli ve daracık bir 
kapı oldu~unu biliyorum, fakat 
sağlam değil, belki yanılırım, 
onun ıçin seni burada bıraka
mam, c:ğer ben bu dolabı bu
lursam o kapıdan çıkar, sara
yın avlusuna \ ıırarım, sana ge-
lince: Sen benımle gelirsen, 
ben yolu bulamayınca belki 
sem de, beni de yakalarlar, 
beP canımı sana feda ediyo· 
rum. lrndın olduğum için senin 
gibi yapamam, ben sana omuz 
vereyim fırla! bak şu dolabın 

üstüne, karanlıkta g örünmiyor 
amma orada bir pencere var, 
kır onu aşağısı biraz uçurum-
dur, ne yap yap atla aşağı! 

Kız Menekşe evveli seu 
çık canını kurtar! Sonra ben 
bunlarla başa çıkarım. 

-· O lmaz! Başa çıkamazsın, 
bir kışi nerede 40 kişi nerede? 
Hele içll!rinde cellat kara Ali
nin sesini de duydum, eğe-r 

o da varsa ... Aman! dışarısı Sa-
ray avlusu .. . 

- Sözle valcıt geçirmiyeliml 
Hadi sen omuzuma atla! 

- Olmaz Mahmut, sen de
diğimi tut! çabuk omuz.uma 
atla! ondan sonra ben dolabı 
ararım. .. Avluda birleşir iz hadi 
fazla söz söyleme .. Al sana bir 
öpücük daha! 

Diye Menekşe kıt eğilip 
Mahmudu öptükten sonra ona 
karanlıkta omuz verdi, bu sı· 
rada ileriden gürültliler belirdi. 
Mahmul can havliyle kızın omu· 
zuna atlayap uzun dolaplardan 
birisinin iist kenarına elini tut
turduktan sonra kendir.i çeke· 
re!. çılctı, hakikaten orada bir 
pencere vardı, zorlamak ister· 
ken pencere kendiliğindeı 
açıldı , Mahmut: 

-· Sonu var -



::sanue 6 

DU bahisleri: 
•••••••••••••••••••••••• 

Dil er 
IUm llglsl ile bir adla 

irca e ilebilir mi ? 

- 22 -
Yazan: Avni Ulusüy 

insanın şuur ve iradesi; ses 
cihazı ile beşeri dımağ .arasın

daki fiziyo-pisikoloj\k ilgi ve 
icaplar bu bolluk içinde hedef 
ve gaye vahdetini teoıin eder. 
lzan ve zeka melekelerinin 
yardımı He de natıkanın te-

• kevvünü ve böylece koca koca 
milletler arasında dil birliğinin 

tahsili kabil olur .. 
Bundan üç yıl önce yazdı

ğım öz türkçe bir şiirde şöyle 
demiştim: 

"'Söz, sözdt.n üstündür. göklere değin, 
"DU, ulu denizdir .. engin mi engill!. 
"Burada; korkusuz gezmek isfeısen, 
"Doğ1Uyu, dosdoğ1U sezmek iste1sen; 
"ôz dilinle konuş .. Öz dılinle yaz! .. 
Bu dddil: gönliinü yeşelfecek yaz ... ,, 

ÖZDIL NE DEMEKTiR? 
ilmi görürn ile özdile bir 

tarif yapmak istesek: "Özdil, 
bir milletin yabancı diIJerden 
söz ve tutum almıyarak, kendi 
öz varlığı ile yaşaması demek
tir!" Diye ortaya bir fikir at
makla kanaat edemeyiz. Çünkü 
bir dilde yabancı sözlerin han
gileri olduğunu, dilin - konuşan 

millete raci - öz varhğının ne· 
den ibaret bulunduğunu tayin 
etmek bir meseledir. 

Böyle olunca : Özdil anla
mını vazıh ve sarih şekli ile 
verecek bir tarif bulmcımız 
lazımgelecek... Bu tarifi tayin 
için biraz izaha ihtiyaç var: 

Dil varhğımn; insan şuur ve 
iradesi ile, ses cihazı ve beşeri 
dimağ aras1ndaki fiziyo-pisiko
lojik ilgi ve icaplar üzerine 
doğdu~unu ve yaşadığını söy· 
lemiştik.. Bu ilgi ve icaplar 
başka başka şartlar, ayn ayrı 
muhitler ve zaman fasılaları 
ile değişir. Doğuşunda hangi 
şartların hangi muhit ve zaman
ların ve ne gibi atavimin tesiri 
ile ilgili bulunursa, doğan 
dilde o tesirlere müzaf bir hu
susilik bulunur. işte bu hususi-
lik diiin özvarhğıdır. Bu öz 
varlığa uygun olan sözler ken · 
di malıdır. Olmayanları yaban
cıdır. 

Bu izah üzerine, yukarıdaki 
tarifi biraz daha nurlandırmış 
oluyoruz. Bununla beraber me
selede aradığımız vazih ve 
sarih anlamı elde etmiş oldu
ğumuzu iddia edemeyiz. Çün
kü, dil varlıkları gerek doğu
şunda gerek yaşayışında basit 
değildir. Dil varlığını, bir in
sanın hayatı gibi mütalaa ede
meyiz; bir insanın vücudu gibi 
teşrih edemeyiz. Çünkü dille
rin hayatı istihaleler geçiren 
bir bayattır. Bu varlığı ipek 
böceğinin geçirdiği istihalelere 
benzetebiliriz. 

İnsan, doğuşundan ölümüne 
kadar, şeklini, mahiyetini de-
ğiştirmiyerek, büyür ve ancak 
f er'i değişmeler gösterir. Hal-
buki, bir ipek böceği, asli de· 
ğişmelerle, şekil ve mahiyet 
gayriliklcri de gösterir. 

Bir yumurtanın mahsulü iken, 
önce sürfe, sonra kurt olur; 
dnha sonra kozasına girer ve 
orada naim bir kriznlit haline 
geçer.. Daha sonra da, kanatlı 
bir kelebek olarak, kozasından 
çıknr .. 

- Somc l'ar -
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ransızca 

Husuoi ders almak 
isti yenlere 

Fransızca tedris usulü çok 
mükemmel ve tecrübeli bir 
zat hususi ders vermektedir. 
Çocuklarına mütahassıs ve 
ciddi bir muallimden ders 
aldırmak istiyen babaların 

. nazarıdikkatlerini celbederiz. 
Yeni Asır'da ( Yakup Ke

nan ) adresioe müracaat edil-
melidir. 3-8 (133) S-6 
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Tüccar arımız fikir erini söyliyorlar 
•• 

a -
e 

I racatçılardan 

hakkında 

Taranto Standardizasyon 
düsüncelerini anlattı 

~ 

Üzüm ko:ıgresi anketimize üzerinde bulunan ''üzüm kor.-
dün de mubarririmiz devam 
etmiştir. M. ve J. Tranto tica
rethanesinde TrantO ile gö
rüşmüştür. 

- Üzüm kongresinde neler 
mevzuubas olmalıdır? 

- Bence üzüm kongresinde 
görüşülmesi lazımgclen mese
lelerin başında gelenler şun
lardır : 

Evvela tabiatile istandardi· 
zasyon işi... Ondan sonra yine 
mühim bir mesele de rençperin 
elinden tüccarın mağazasına 

kadar üz.ümlerin kuru olarak 
gelebilmesidir. Bazı kötü dü
şünceli mutavassıtlar tarafın
dan üzümlerin ıslatılmasına 

sureti kat'iyede mani olun
malıdır. Bu böyle olmakla be
raber üzümlerin taş ve top· 
rak gibi mevaddı ecnebiye
den de ari bulundurulması 

için tedbir almak çok faydalı 
olur. Bunun çaresi bizim köy
lünün ötedenberi alıştığı top
rak sergiler üzerioe üzüm se~ 

rip kurutmakta~ kurtulması ve 
sergilerde karton kağıt ve ten
te kullanmağa alışmasıdır.Çün
kü yaş, taşlı topraklı gelen 
üzümler tabii Avrupaya bu ha
liyle sevkedilemez. Tutulan ka
dınlar vasıtasiyle ayıklathrılır 
ve ıslak olarak geldiğinden 
rengini kaybettiği için makine 
vasıtasiyle renk vermek mec
buriyeti hasal olur, bütün bun
lar para ile yapıldığı için üzü
mün maliyet fiatını arttırmağa 

sebep oluyor. Bu ise tabiidir ki 
memleketimiz için hoş görüle
cek birşey değildir. Bırakın ki 
ne kadar renk verilirse verilsin 
tabii renk gibi olamaz. Onun 
için istandardizasyon işi ile bir
likte bütün cihetler kongre 
tarafından kat'i surette halle
dilmelidir. 

- Üzüm kongresi Ankarada 
mı yoksa lzmirde mi yapılma
lıdır ? 

- Kanaatıma göre ismi de 

gresi,, üzüm mıntakast olan 
Jzmirde yapılırsa daha faydalı 
olur. Kongre Ankarada top· 
Jandığı takdirde buradan an
cak beş on alakadar gidebile
cektir. Fakat burada olur.sa ge• 
rek tüccar ve gerekse müstahsil 
bütün alakadarlar iştirak 
edecektir. 

Her halde bu işi on kişinin 
konuşması ile yüz kişinin bu 
husustaki bilgi ve tecrübelerini 
ortaya atması bir olmıyacaktır, 
tekrare-n söyliyeyim ki kongre• 
nin burada olması çok daha 
faydalı olur. 

- lzmir üzümleri Standar
dize edilebilir mi? 

- Yalnız bir yerin üzümün· 
den bir tip yapmak mümkün 
değildir. Çünkü mesela Manisa 
üzümü biraz incedir. Kasabanın 
üzümlP.ri bundan daha iri tane
lidir. Bütün böyle evsafta olan
lar birbiriyle paçal edilerek 
istenilen tipler vücuda getirilir. 
Yalnız tek bir yerin üzümü 
başlı başına bir tip yapamaz. 
Yaparsa çok zor olur. 

- Kontrol işi nasıl yapıl
malıdır? 

- Kontrol meselesinin ih
racatı müşkülata uğratmaması 

için bizce şatlarda değil ma
ğazalarda yapılmalıdır. Çünkü 
şatta yapılacak olan bir kont
rol sırasında mal matluba mu· 
vafık bulunmadığı takdirde va· 
ziyet ne olocakhr. 

Tabii sevkiyat geri kalmıya
cak, taahhüt zamanında yapı-

lamıyacak ..• Vapur bizim tekrar 
paçal yapıp mutlak muvafık 
şekilde ibzaratta bulunmamızı 
beklemez .. ~u halde uzun müd
det vapura intizar etmek icap 
edecektir. Acaba hükümet 
bunlara meyden bırakmamak 
için nasıl faydalı tedbirler ala
caktır. işte bunların da üzüm 
kongresinde - müzakere edile
rek sağlam kararlar& bağlan-

ması hem lazımdır hem de çok 
faydalı olacaktır. Sanırım. 

······o;: .. A;;~·:·K:·ci~~~··~ü··~k~ı;~J·~······ 
Türkiye ile Italya arasın· 
da barış yapılacaktır .. 

Bu iş, Centilmen an]aşmasının devamıdır 
- Baştma/ı ı ind sayfada - lacak mülakat dolayısile şun• 

mas edecekleri mühim mese- ları yazıyor: 
lelerden birini teşkil etmek- Milano 1928 de Mussolini 
tedir. ile Atatürkün mümessili ata-

Roma 25 (A.A) - Burada sanda mühim müzakerelere 
mevcut olan kanaete göre ltal- sahne oldu. O vakit iki dev-
yanın yeni Akdeniz siyaseti letin münasebetlerini tayin et-
lngiltere ile akdettiği anlaşma mek ve aralarında siyasi ve 
ile başlamışbr. Bu anlaşmayı ekonomik bir iş birliğine esas 
Türkiye ile barış takip etmek- hazırlamak lazımdı. Ehemmi-
tedir. Bunu da Yunanistan ile yeti hemen tezahür eden bu 
münasebetin ıslahı ve Yugos- müzakereler Türkiye ve Italya 
lavya ile c!e tam bir teşriki arasında dostluk bağlarını 
mesai takip edecektir. takviye ettiği gibi Türkiye ve 

Berlin, 25 (Ö.R) - Türkiye Yunanistan arasında yaklaşma 
ve ltalya arasında yeni başlı- amili oldu. 
yan müzakeratı mevzuu hah- Mussolini ve Tevfik Rüştü 
seden Korespondans Diploma- Aras 1933 Teromnzunda tek-
tik gazetesi, Akdeniz havza- rar görüştüler. 
sında alakadar bulunan iki Atatürk Türkiyesi şarkta 
memleket görüşmelerinin bü- hususi bir faaliyet sarfeden bir"' 
yük ehemmiyeti olduğunu ya- devlettir. Italya bunda hiçbir 
zıyor. Akdenizde ticaret ve mahzur görmez. Sulh ve refah 
seyrUsefain bakımından ala~ a- kadrosu içinde iki devlet ara-
dar olan Almanya, bu konuş· sında bir işbirliği esası buluna-
maların muvaffakıyetle netice- bilir. 
Jenmesini temenni ediyor. Roma, 25 (Ô.R) - Tevfik 

Roma, 15 (ÖR)- "Corriera Rüştü Aras - Ciano mülakatı 
Della Sera,, gazetesi yakında haberi Belgrad mahafilinde 
Milanoda kont Ciano ile Tev- l>üyük memnuniyetle karıılan-
fik Rüştü Arns arasında yapı- mışbr. 

FUTBOL YILDIZLARI: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iz 
1 

• • 
ır n 
zı 

en 
ltın 

şen 

d 1 
ut bol 

Sporu kendisine ideal yapan Said, 
futhoJün on bir kişi I le oynanan 

bir spo · olduğunu anlıyan 

nıahdut oyuncular arasındadır 
lzmirde ili{defa Kırmızı - La

civert forma altında sabaya 
çıkan Saidi ben talebe çayırın
da meşin topun arkasından ko
şarken görmüştüm. Onun İstan-

bul da daha evvel de fut bol oy
nadığı söyleniyordu. Galiba 
Karantina takımının yaptığı 

hususi bir maçta sağ müdafi 
oynuyordu. 

O gün düzgün vuruşlariyle 
temayüz eden Saidin futbolda 

yerini bulamadığı, bununla be
raber enerjisiyle kendisini sev
dirdiği pek barizdi. Bu oyun
dan sonra Saidi Altınordu ku
lübü saflarında görüyoruz. 

Eğer yanılmıyorsam ilk defa 
olarak Saide aağ iç oynamasını 
teklif eden Mamako Saimdir. 
Izmir futbolunda ve bilhassa • 
Altınordu kulübünün oluşunda 
kıymeti inkar edilmiyen Saimin 
bu kıymetli görüşü Altınordu 

takımı için müstakbel bir bel 
kemiğini ortaya koyuyordu. 

Saidi A ltmordu ikinci takı
mının Altayla yapacağı şampi
yonluk maçında .. galiba 929 
yılında - görüyoruz. Said, orta 
muhacim oynıyan merhum Mu
hiddinin yanında şaşırtma pas
ları, girişleri ve bekletmeden 
çektiği şutlariyle temayüz edi
yor ve takımını bir galibiyete 
doğru sürüklüyordu. 

Izmir futbolü içinde Sait ka
dar çabuk sivrilen ve üçüncü 
ikinci takımlarda kalmadan bi
rinci takımda yeralan bir oyun
cuya rastlamak güçtür. O fut
bolda müptedilik devresini ge
çirmeden olgunlaşmış ve mev
k iini yadırgamıştır. Her maçta 
biraz daha kendisini göstere
cek hareketleriyle mevkiini 
sağlıyor ve takımı hesabına iyi 
fırsatlar hazırlıyordu. 

Biz Saidi 931-932 futbol lik 
mevsimi içinde, zaif Altınordu 
kadrosunu ve bilhassa muha
cim hattmı yürütürken görü
yoruz. Onun iyi bir ıpor ter
biyesine uygun ahlakı, futbol
cunun yalnız tribün için oyun 
oynamayacağını bir iddia ha
Jinde ortaya koyuyordu. Hare
ketlerinde tribünlük ve alkışlık 
bir nokta yoktu. 

Futbolun cem'i bir spor oyu
nu olduğunu ve on bir kiıiyle 
oynandığını daima göz önünde 
tutuyordu. O bütün hasımlarını 
geçerek kale önüne geldiği 
halde daima kendisinden daha 
müsait vaziyette olan arkada
şını ararken, hazan bu teva
züünün kurbanı bile oluyordu. 

Saidin başka bir meziyeti de 
arkasına geçirdiği kırmızı-laci
vert formayı bir şeref meselesi 
yapması ve arkasına geçirdik-

... ten sonra onu çıkarmayışıdır. 

Alhnordu kulübü, onu kendi 
safları için kıskanç bir samimi
yetle üzerinde dururken, onun 
spor ahlakı Albnordu kulübün· 
den ayrılmasına daima mani 
teşkil etmiştir. 

Saidi 933 senesinden itiba
ren Altınordu kulübünün futbol 
sahasındaki bir direği olarak 
görüyoruz. Sait hazan yalnız 
başına çalışarak, müdafaadan 
kapbğı topu rakip kaleye ka
dar sürüklemiş ve takımını ga
libiyete kadar çıkararak tek 
başına Altınorduyu şampiyon 

yapmıştır. 

Bu tarihte lzmir muhtelit 
takım kadrosunda yer alan Sait 
daima muvaffak olmuş ve Va
habın yanında tehlükeli bir mu
hacim rolünü oynamıştır. lzmir 
muhtelitinden sonra milli takım 
saflarında doldurduğu sağ açık, 
ondan sonra da sağ iç mev
kiinde cidden değerli roller 
oynamışbr. 

Futbol ve spor Said'de bir 
ideal halinde yükselmiştir. iki 
defa Rusya seyahatine, muh
telif turnelere iştirak etmiş, üç 
defa enternasyonal olmuştur. 
( Rusya maçlarında doldurduğu 
yer Halkevleri takımiyle oldu
ğu için bu bakımdan yaptığı 

milli maçlar yekununa ilave 
etmedim.) 

Sait en güzel oyununu First 
Viennaya, hmirde Sovyetlere 
karşı çıkarmıştır. Sait İzmirde 
en fazla gol çıkaran muhacim 
olarak tan1nmışbr. 

Sait iki ayağını da kullanan 
ve sağ şütleriyle temayüz eden 
bir futbolcudur. Müdafaaya yar
dımıyle tanınmışbr. Müdafaa
dan söktüğü topu hücum hat
tına getirmesi kendisi için bü
yük maçlarda bazen bir zaaf 
telakki edilmiştir. Sait de Fuat 
gibi kendi muhiti içinde de
ğerli ve mütevazi bir futbol 
yıldızı olarak sivrilebilmiştir. 

Semih Nazım 
••• 

Atillanın mezarını 
arıyorlar 

Hünler kralı Atillanın efsa
nevi mezarını aramak işini fi
nanse etmek maksadile Bel· 
gradda bir şirket teeasüı et
miştir. 

Banat'da Tanis çayı havali
sinde bir müddet evvel köylü
ler tarla sürerken Atillanın 

herp hazioesine ait olduğu söy
lenilen birtakım altın paralar 
bulmuşlardı. Bu sebepten me· 
zarın buralarda olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Diğer taraftan Çekoslavak
yada dn mühendis Stepan'ın 
iual'esi altında bir heyet Tipt 

Hadrak mevkiinde AtiUamn 
meıarını aramakla meşguldür. 
Mühendis Stepan Atillanın üç 
katlı altından bir tabut içinde 
medfun olduğunu tahmin et
mektedir. 

• 
Mücevherat h1rs1zı 
Bandırmanın Edincik nahiye· 

sinde Ahmet isminde zengin 
bir adamın bin lira değerinde 
mücevheratını çalan terzi Saim 
adında birinin şehrimizde ya
kalandığını yazmıştık. Saim, 
hakkındaki tevkif kararı ve 
evrakile Müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. Muhakeme edilmek 
ilzere bugün Bandırmaya gön
derilecektir • 

lnebolu'ya vapur 
uğr!yamıyor 

lnebolu, 25 (A.A) - Dli~ 
gündür fasılasız ve şiddetli bll 
surete fırtına devam etınekte 
ve kar yağmaktadır. Kara yol· 
lan kapandığı gibi deniz Plii' 
nah:alatı da durmuştur. Vapur
lar gelememiştir. 

50 Milyon 
lsterUnllk Fransız ıstıkraıt 

Londra 24 ( A.A ) - Mali 
mahfiller elli milyon SterJipge 
baliğ olan Fransız ietikra.zıoııı 
aktedilmek üzere olduğuPll 
bildirmektedirler. 

istikraz Fransa tarafından 
değil. Fransız demiryolları ida
resi namına yapılacaktır. Iogil• 
tere maliye nezareti bu husıW 
taki müsaadeyi vermiştir. Ba: 
kanlar ile Fransız mümessillerl 
arasında müzakereler cereyaıı 
etmektedir. 

Patinaj rekoru 
Oslo, 25 (A.A) - PatioajdP 

Cumartesi günü iki kere dün
ya kadınlık sürat rekorunu kı
ran Norveçli Laila Schouniel
sen dün 3000 metrelik bir ıne-
safeye 5 dakika 48 saniye s/10 
da katetmiştir. 

Foks Filim 
stüdyosu yandı 

Hollyvood, 25 (A.A) - f 01' 

filim firmasının yirminci asır 

ismindeki meşhur stüdyosu 
yangından kısmen harap ol
muştur. 

Zarar ve ziyanın 200 bio 
doları bulduğu tahmin edil" 
mektedir. 

(BORSA] 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
293 O Kurumu 13 
186 F Solari 13 

54 A R Üzümcül3 50 
46 Y 1 Talat 16 50 
25 M J Taranto 14 75 
21 H Alyoti 15 
18 Beşikçi oğlu 17 
13 T Debas 11 75 
4 P Klark 18 
660 Yekun 

397619 Eski yeku:ı 
398279 Umumi yekün 

incir 
Fiat 

20 75 
17 50 
15 25 
19 
14 75 
16 
17 
11 75 
18 

Çu. Alıcı 

239 J Taranto M 
200 K Taner 
144 A Lafont 

5 13 so 
4 625 4 62~ 
5 5 

583 Yekun 
176925 Eski yekun 
177508 Umumi yekfın 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
130 Buğday 7 50 7 50 

50 Susam 18 25 18 50 
62 ton P. çekir 3 25 3 25 

386 ba. Pamuk 46 50 50 
446 ke. Palam. 270 455 

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

lstanbul radyosu 
Saat 
13.30 - 14 Musiki 
18 Dans 
19 Konferans Halkevi tiyat'" 

rosuna mensup grup ta
rafından 

20 Bayan Vedia tarafındaO 
konferans 

20.30 Ömer Riza tarafındaO 
Arapça konferans 

21.15 Şehir tiyatrosu tarafındsD 
temsil 

22 Ajans haberleri 

MUesslf bir kaza 
Alsancakta Şehitler cadde'" 

sinde Alaeddin oğlu beş Y8
'" 

şında Sabaheddin • mangalda 
ısınırken atkısı tutuşmuş ve ıa
valh yavrucuk vücudunun °'e 
yüzünün muhtelif yerlerindeJJ 

t•'" yanmıştır. Yaralı çocuk bas 
neye kaldırılarak tedavi aıtııı• 
alınmııtır. 
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lzm r Belediye inden: 
1 - Hava gazı fabrikasında 

mevcut muhtelif kuturda eski 

Göztepe, mağlup e ti 

ı or 
, 

a 
özte 

Lik maçlnrınıo altıncı haf ta 
programına bu Pazar günü de
vam edilmiştir. Bu haftaki maç
larla artık şampiyonanın en me• 
raklı safhasına girmiş bulunu· 
yoruz. gerçi milli kümeye gire
cek takımları bu haftaki maç
lardan sonra bile tayin etmek 
mümkün değHse de Göztepenin 
Altınorduyu yenmesi ile vazi
yet bir kat daha enlresan bir 
mecra almıştır. Düşünmeli ki 
üç namzet olarak gözüken 
Altınordu, Altay ve • Göztepe 
takımlarmdan ilk ikisinin te
fevvuku kabul ediliyor ve Göz
tepeye hafif bir ihtimal bırakı
hyordu. Şimdi vaziyet değişir 
gibi oldu. Göztepe, kazandığı 
galibiyetle her ne kadar Milli 
kümeye girmek işinde ışı 
garantiye bağlamamış ise de 
bu maçı.~azanmakla hem kuv
vetini ispat ve hem de en kuv
vetJi rakiplerden birisini berta· 
raf etmiş oldu. 

DEMIRSPOR-BORNOVA 
Günün ilk karşılaşmasını sa• 

bah saat dokuzda yaptılar.Maç 
hayli çetin oldu. Neticede De• 
mirspor Bornovayı 1-2 yenerek 
ikinci plandaki takımların en 
kuvvetlisi olduğunu bir kerre 
daha ispat etmiş oldu. 

ALTAY-EGESPOR 
Bu maçtn Altay zaif rakibine 

tam bir blikimiyetten sonra bir 
gole karşı yedi gol ile moka· 
bele ederek galip gelmiştir. 

K.S.K-BUCA 
K. S. K tam kadrosunda 

olmamakla beraber raki
bine bilhassa ikinci devrede 
çok bakim oynamıştır. Ancak 
hu hakim oyun neticesi oyun• 
culann hepsinin de Buca kalesi 
onünde toplanması yüzünden 
birtürlü ikinci bir gol atama
mış ve üstelik arasıra Bucalı
ların yaptıkları ani akınlardan 
da tehlükeler atlatmıştır. Neti
cede K.S.K 0-1 netice ile oyu· 
nu galip bitirmiştir. 

GÔZTEPE-ALTINORDU 
Haftanın merakla beklenen 

karşılaşmasını yapblar. Bu 
maç milli kümeye namzet 
iki takım arasında yapılıyordu 
ve netice tamamen meçhuldü. 

Hakem Alaeddinin idaresinde 
oyuna başlandığı zaman takım
ıarı şöyle gördük: 

Altınordu: 
Hüseyin, Ziya, Hüsnü, Cemil, 

Adil, Vedat, Mustafa, Sait, 
Kemal, Mazhar, Süleyman 

Göztepe: 
Ma'hmut, lsmail, Abdullah, 

irfan, Hakkı, Selim, Mehmet, 
Abbas, Halit, Fuat, Lütfi 

Maça her iki tarafça verilen 
ehemmiyet daha başlangıçta 
keııdisini göstermişti. Oyun o 
kadar seri başladı ki lzmirde 
iki senedir bu derece seri bir 
çatışmanın vukuunu hatırhya· 
mıyoruz . Dahn başlangıçta 
başlıyan Altınordu hakimiyeti 
üç beş dakika müddet 
bunaltıçı bir baskı halinde 
devam etti. Göztepenin sarfet .. 
tiği müthiş enerji ancak oyu
nun beş"nci dakikasından sonra 
bu baskıdan kurtulmakla keu· 
disini hissettirmiş ve arhk oyun 
karşılılch hücumlar sırasına gir· 
m"ştir. 

Meç bu esnada iki tarafın 
tribünde birer küme teşkil et· 
tilcleri taraftarlarmın bağırtıları 
arasında ci,lden heyecanlı saf
halnr arzcderek devam ediyor
du. Mılli küme meselesinin iz. 
mir tiklerinde bu derece enerji 
yaratacağı ve maçların geçen 
senelere nazaran daha çok çe· 
tin olacağı zaten belli idi. 

ilk golü on dördüncü daki· 
kada Göztepcnin soldan in! i-

y 

Oöztepe takımı 
şaf eden bir akınında Fuat rimli bir oyun çıkaramamış 
müdafii atlatarak kaleye yan olmakla beraber oyunu 

t kazanabilecek vaziyete gel-
taraftan inmiş ve topu şu miştir. E~er Vedat lüzumsuz 
vaziyetinde ve yerden kaleye yere lcasdi favul yapmamış ve 
göndermişti. Kaleci bu hava- sabadan çıkarılmamış olsaydı 
lenin gol olmasına mani olmuş muhakkak ki iki gol avantajı 
ise de top avuta çıkmadan kaçıran Göztepenin eksik kad-
Halit yetişerek takımının ilk rosu en iyi netice olarak be

rabere kalabilirdi. Çünkü Sa-
sayısım ynpmışhr. itsiz ve bir eksiğine oynıyan 

Golün verdiği hız ile oynı- Altınorduya tam yarım saat 
yan Göztepeliler tam yirmi üçüncü bir gol atamnmıştır. 
birinci dakikada yine soldan işte Altınordunun mağlubi-
yaphklan bir akından sonra vetini ifade eden bu mütalaada 
sağa geçirdikleri topu sağaçık Göztepenin oyununu ve gali-
Mebmet güzel bir sol ile ağ· biyet amillerini de kaydetmiş 
]ara takmış ve Altınorduyu oluyoruz. 
2-0 mağlup vaziyete düşür.. Hakem Alaeddin; lüzumsuz 
müştür. yere hazan düdük çahşlariyle 

Az sonra boş kalan Altın- ve kesişleriyle oyunun zevkini 
ordu kalesine Lütfü birtürlü kaçırmakta ısrar etmiş ve bariz 

ofsayt golü görememekle be-
topu atamaması yüzünden Al· raber bitaraf lığı ve oyunun 
bnorduyu üçüncü bir gol ye- çığrından çıkmasına mani ol-
mekten kurtarmıştır. ması itibariyle muvaffak olmuş 

Bu esnada Sait de boş ka- sayılabilir. 
M. All Oral Jan Göztepe kalesine topu ata

mıyrak mühim bir fırsat ka
çırmakla Altınordunun bu maç
taki akıbetini kolaylaştırmıştır. 
Çünkü bu sırada olacak olan 
1 - 2 v&ziyetten Altmordunun 
istifade etmesi pek mümkündü. 
Göztepenin şanssızlığı ise da
ha büyük idi. Çünkü devre bi· 
tinceye kadar daha iki muak
lrnk golü yapamadılar. Bir de
fasında Fuadın çektiği sıkı bir 
şut direğe çarparak hedrol
muştu. işte devre bu suretle 
O - 2 Göztepenin galebesiyle 
bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Maç ba ladığı zaman Altı

nordu için vaziyet kaybedilmiş 
sayılmazdı. Netekim daha ikin
ci dakika olmamıştı ki Sait 
topu Göztepe ağlarına taktı. 
Bu gol pek bariz bir ofsayt 
idi. Fakat hakem uzakta idi. 
Göremedi ve yan hakemi de 
kendisini ikaz etmedi. 

Hakem bu golü muteber ad
detmekte vaziyet Göztepe için 
aleyhte bir mecra alır gibi 
olmuştur. Çünki az sonra ha
},em kasti ayak salladı diye 
Abbnsı oyundan çıkarmakla 
takcmın oyunu üzerinde menfi 
bir tesir yaratmıştır. Fakat 
Altın ordıı için bugün mağlü
biyet mukadder imiş ki ~u 
avantajdan istifade edememış
Jer, Sonra bu kafi değilmiş 
gibi az sonra hakem. Vedadı 
saba dışarı etmekle tarafeyn 
yine müsavi kuvvete düşmüş

lerdir. 
Bundan onra oyun bambaş

ka bir mecraya dökülmüş ve 
ortada oyun namınrla sür'ot ve 
enerjiden başka birşey gözük
mez olmuştur. Oyuncu1ar 
formlarının tam k~mal~n~e 
oldukları için bu mütbış sur at 
ve çatışma oyun sonlarına. k~
dnr eksilmeden devam etmıştır. 
Fakat Snidin ayağına kramp 
girmekle Altınordu dokuz kişi 
oynnmak mecburiyetinde k~
larak beraberliği olsun teının 

edemeden oyun bitmiştir. 
NASIL OYNADILAR? 

Altu.ordu tam manasivle ve-

Yurd Şrapla 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
ede~. 
Yapım yeri: Yol bedesten 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 
vursunlar. 

H3 8-13 (85) 
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büyük 
Deve güreşleri 
31/ Kdnunusoni/ 937 Pazar 

günü Salihlide mevsimin en 
heyecanlı deve güreşi yapı· 

· lacaktır. Başa 45, ortaya 20, 
ayağa 10 lira ikramiye: ve 
güreşten iki gün evvel Sa
lihli' de bulunncak develere 
masraf karşılığı olarak ikişer 
Lira vtrilecektir. 

S.7 4-6 (117) 
~~:zz;zz.-zz;r.ızzzı:zJrzzzzzzzzzz;z; 

zz:ıccı::rz.;ı'ZZ).7ZJ 

Mübadil ve gayri mübadil 
bonolorı bilumum banka ve 
şirket hisse st:netleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hncı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77l S.7 h.3 
-azzzz;ro ~ 

üzeltme 
Gazetemizin 21 Birincikanun 

937 tnribli ve 9454 No.lu nus
hası 9 uncu snbif esi 3 ve 4 
sütunlarında intişar eden lzmir 
Mılli Emlalc müdürlijğü ilanının 
birinci satırındaki ibar nin ''Al· 
sancnk Mes'udiye EurntJva 
caddesinde 82eski 84taj No.lu,, 
deneceği yerde sehven yalnız 
Alsancak Mesudiye caddesi 82 
csld 8 ı taj No.lu olarak çıl tığı 
görülmüştür. işbu sehv tashih 
olunur. 25 

maden borular, dinamo, elek .. 

trik motörleri, kristal şişe ve 

karpuzlar, tunç ve metal par
çaları başkatiplikteki şartname 

veçhile 29- 1 - 937 cuma günü 
saat on alhda açık artırma ile 

ihale edilecektir. Hepsinin be
de!i mtıbnrnmeni bin ilçyüz elli 

liradır. işhıak için yüz iki li 
ralık muvakkat teminat mak-

buzu veya banka teminat mek

tubu ile söylenen gün ve saat
te encilmcne gelinir. 

2 - 49 sayılı adanın 720 
metre murabbaındaki 1/1 sayılı 
arsası beher metre murabbaı 
on Jiro.dan yedi bin iki yüz lira 
muhammen bedelle ba~katip

likteki şartname veçhile 29-1-
937 cuma günü saat on altıda 
kapalı zarflı artırma ile ihale 

edilecektir. İştirak için beşyüz 
kırk liralık muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu• 

nun tarifi dairesinde hazırlan

mış tekliflerle ihale günü saat 

on beşe kadar encfimen reis
liğine verilir. 

3 - 11 sayılı adanın 228,00 
metre murabbaındaki 16 ve 17 
sayılı arsalan beher metre mu· 
rabbaı altı yüz kuruştan bin üç 

yüz altmış sekiz lira bedeli 
mubammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 29-1-937 cu· 
ma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz ilç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

4 - 16 sayılı adanın 255,30 
metre murabbaındaki 29 sayılı 
arsası beher metre murabbaı 
albyüz kuruştan bin beşyüz 
otuz bir lira seksen kuruş nıu
bedeli muhammenle başkiitip
Jiktek; şartname veçbile 29-1-
937 cuma gUnü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. lşt\riik için yüz onbeç 
Jirahk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen giln ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - lkiçeşmelik caddesinde 
Bayramyerinde 3/1 sayılı bina
ların enkazı müteahhide ait 

olmak üzere yıkılması işi baş
katiplikteki şartname veçbile 

29-1-937 cuma günü saat on 
altıda açık artırme ile ihale 

edilecektir. Bedeli keşfi yirmi 
altı liradır. lştirllk için üç lira-

lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelfoir. 

14, 19, 22, 26 118 (65) 
1 - Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruştan yedi yüz elli 
lira bedeli mubammenle 62 
sayılı adanın 500,00 metro mu
rabbnındaki 14 sayılı arsası 
başkatiplipteki şartname veç
hile 2 - 2 - 937 Salı günü saat 
16 d açık artırma ile ihale 
cdil~cektir. iştirak için elli ye
di liralık muvaklcat teminat 
makbuzu ile söyfenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
y~di yüz elli kuruştan iki bin 

fiç yüz on lira bedeli muham
menle 13 sayılı adanın 308,00 
metre rnurabbaındaki 26 ve 27 
sayılı arsalnı ı başkatiplik teki 
şartname veçhile 2 • 2 - 937 
Salı günü uat 16 dn açık 
artıma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz. yetmiş dört 
liralık muval(kat teminat mak· 
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve 
saatte encUmene gelinir. 

(180) 19-22-26-29 
- Hava gazı fabrikası ocak· 

ları için başkfitiplikteki şart
namesine bağlı listede cins ve 
-:ı • ..:ıorı vazıh kornü, ateş tuğ-
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işkence odası 
Yukarıda zikrettiğimiz bn

dise Lüvr rayında cereyan 
ederken; Tampel zindanının 
bir odasmdn ot bır · minder 
üzerinde iki Pnrdayan mahkü
miyetlerinin son gecesi olan 
bu geceyi koyun koyuna ola
rak geçiriyorlardı. 

Zira ağustosun yirmi üçüncü 
cumartesi sabahı olan ertesi 
sal.ah her ikisi de işkence 
edileceklerdi. Bu suretle ölil
me mahkOmiyet çok feci idi. 
Kemikler ezilir, etler kıza) de
recei hararete getirilen kerpe
tenlt>rle koparılır, bacaklar 
müthi mengenelerde s1kıhr 

ve bu suretle damarlardan kan 
fışkırtılırdı. 

işte bu iki bedbaht dn bu 
suretle ölüme mahkum edile
ceklerdi. 

Şovaliye, Allahın kaynatıl
dığı manastır önünde yakalan· 
dığı gündenberi babasının ya
nında bulunuyordu. Dışarıdan 
hiçbir havadis alamamışlardı. 
Montlük de bu defa kendisini 
görmeğe gelmemişti. ihtimal 
ki, bu sarhoş bunları unutmuş 
idi. Hatta okadar ki, zindan
cıyı bile göremiyorlardı. Ek· 
mekleri ve suları kapıdan açı· 
lan çok ufak bir delikten veri
liyordu. işittikleri yeğine ses 
nöbetçinin mermer taşların 
üzerinde dolaştığı esnada çı-
kardığı ayak sesleri veyahut 
baıı defa yere konulan bir 
tüfenk dipçiğinin taşa vurma-
sından mütahassıl bir sada idi. 

İlk üç gün, babasının sözle
rine rağmen; şövalye bir fi
rar çaresi aramıştı. 

Dıvarlan yokladı, kalınlıkla .. 
rına bakh; bu dıvarlnrı delmek 
ıçın en az bir sene müddet 
lazımdı. Velev davan delmek 
imkam bulunsa bile ne olncak-

' tı? Çıkılacak yer, yine böyle 
bir oda değil miydi? 

Üç gün süren bu beyhude 
uğraşmadan sonra şövalye fik-
rini değiştirdi. Bir hileye baş
vurmnğı düşündü. Bir gece 
yüzüstü yere yatarak, başını 
kapının altındaki deliğe dayadı 
nöbetçiyi çağırdı. Mareşal 
Monmornnsinin istediği kadar 
parayı vereceğine şüphe etmiye
rek, kendsine dışarı çıkmak için 
yardım ederse, beşyüz altın 
ekü vereceğini söyledi. 

Nöbetçi: 
Müdür Montlüğün pek emni

yetsiz bir adam oldugunu ken
dileri gibi en mühim mahpus-

Dok 

ARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü , npur iskelesi 
Berat aparlımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lası, kontrol kutusu, ateş top
rağı alınacaktır. Heyeti umu
miyesının muhammen bedeli 
yedi bin üç yuz .)tuz bir lira 
yetmiş beş kuıuqtur. 26-1-1937 
taribinden itibaren kırk beş 
gün müddetle lrnpn!ı zarflı 
el~siltmeyc lrnnulmuştur. Eksilt· 
me \?Ünii 12· 3· 937 Cuma günü 
saat on a tıdndır. lştirnk için 
beş yüz ellı Jiralık muvakkat 
tcminnt mal buıu veya bnnka 
teminat mektubu ile 2490 sa
yılı Jrnnunun tar.fi dniresindc 
hnzırlanmış teldifler ihale günil 
saat on be~e kadar encümen 
reisliğine verilir. 

26 ·30-S-20 263 053) 

Iarın bulunduğu odaların anah
tarlarım yanında taşıdığına 
söyledi vclevki anahtarlar ken
di yanında olmuş olsa bile ns
lter olduğu için dünyanın altın
larını vermiş olsa kapıyı açmı
yacağını ve zenginlikten ziyade 
hayatını düşündüğünü ve eğer 
bir daha bö~le bir teklifte bu
lunursa hemen müdüre gidip 
haber vereceğini söyledi. 

Babası: 

- Görüyor mııııın? Bu gibi 
teşebbüslere Jrnlkmandan ye
gane kazanacağımız şey bizim, 
hirbirimizden ayrılmamızdan 
başka birşey değildir. Madem 
ki daha iki, üç gün yaşayaca
ğız, biç olmazsa bu son günle
rimizi beraber geçirelim. 

Şövalye babasının sö1ünü din· 
Jemiş faide vermiyecek hatta 
başlarına daha büyük felaket
ler getirebilecek teşebbüslerin
den vazgeçmişti. 

Nihayet çok sür'atle geçen 
müddet dolmuş, vakıt saat yak
laşmıştı. Divanhanede birçok 
ayak sesleri işidildi. Her iki 
pardayan ayağa kafütılar ses
sizce birbirlerine sarıldılar. Her 
ikisi de hiçbirşey söylemiyor 
veya söyleyemiyordu. Ağızla· 
rından bir söz çıkmış olaydı 
behemehal ağlıyacnklardı. 
Kapı açılarak Montlük gö

ründü. Yanında yirmi kadar 
müsellah asker vardı. 

lki mahpus birbirlerine öyle 
sarılmışlardı ki, bunları birbir
lerinden ayırmak pek müşküldü. 

Montlüğün verdiği bir işaret 
üzerine askerler mahpusların 

etrafını sardılar. Baba ile oğul, 
son zamanlarına kadar beraber 
bulunacaklarını anladıkları için 
sevindiler. 
Yürümeğe başlanıldı. Şoval

ye, divanhanenin, nihayetinde 
diğer askerlerin bulunduklarını 
fnrketti. Tampelin bütün mu
bafııları vazife almışlardı. 
Taş bir merdivenden inildi 

eski zmdanrn iç hıraflarma gi
rildi. Buradnn mermer döşemeli 
geniş bir odaya geçildi ki: bu
rası işkence od sı idi. 

Cellad burada kendilerine 
intizar ediyordu. Celladın yanın-

da bir &dam daha vardı. Şoval
ye, meşalelerin ziyası arasında 

bunun Morever olduğunu ta
nıdı. Ve başım babasına çevi
rerek gülüm edi. 

Morever kalbinde galeyana 
gelen kin ve garez ile tir, tir, 

titriyordu. Otuz arkibozla mü• 
sellah asker, basık kubbeli 

odanın etrafına dizildiler. Her 
n.tı oefcrden birinde bir meş'a

le vardı. Pardayanlar ilk na· 
:ıarda şunları görmüşlerdi. iş-

kence sehpası; ipler, ağaç lrn
malar, tokn:ak, demirlerin ve 

kerpetenlerin kızdınldıkları, 
bunlar lıaynl gibi bir saniye 

zarfında gözlerinden gcçmi~ti. 
Montlük: 

- Hangisinden başlıyahm ? 
diye sordu. 

Şövalye bir adım ilerliyercl : 
- Mösyö!.. Dedi. 

Btınun, son bir suikastta bu
lunacağını s. nan muhafızlar 
Pardayanın üzerine hücum et
tiler ve Pnrdayanı kıskıvr.ık 
bağladılar. 

Montlük : 
- Ne istiyorsun? Diye ho

murdandı. 

Şövalye; esini metanetlell· 
diren!k : 

- Bir lütuf.. Dedi. 
- Söyle 1 
- Emredin de ilkevvel iş· 

kenceyi bana yapsınlar. 
ihtiyar Pardayan : 

- Rılmedi -



~ahdea 

Yalnız 5 7 kuruş 
masrafla 100 kilometroya 7 
kişiyi rahat rahat götüren 

mazotlu 
MERCEDES - BENZ 

tenezzüh otomobilleri geldi. 
Lüks· Konfor - Sürat. (Tak-
sim Bahçesi karşıst No. 25 
lstanbul) Telgraf adresi: Di-
zel-Istanbul, Telefon: 40.835. 
Adresinizi yazınız, kataloğ 
gonderelim. Yedek parça ser
gimizi ziyaret ediniz. " ., 
Bı:rgama mahkeme başka-

tipliğinden : 

Bergama Posta ve telgraf 
idaresi namına müdürü tara· 

fından sabık Dikili Posta mü
dürü Eşref ve Dikilide mukim 

Hasan Avni aleyhlerinde açılıp 
asliye hukuk mahkemesinde 

davacının huzuruyle ve muma
ileyh Eşref ile Hasanın gıyap· 

ları da yapılan mahkeme so· 
nunda: 

Davanın h!nnetice subut bu
lunduğu ve Hasan Avni tara-

fına hükmün tebliğ ile anın 

hakkında kat'iyet kesbetmiş 

ve Eşrefin gösterilen ikamet

gahını değiştirerek yeri yurdu 

belirsiz kalmış olduğundan müt

tehaz 17-9-936 tarih ve esas 

270 sayılı işbu kararda bermu
cibi iddia 1122 lira 31 kuruş-

tan 816 liranın mütegayyip 

Eş:eften ve 306 lira 31 kuru

şun da Eşref ile arkadaşı Ha

san Avniden müteselsilen tah

'iline ayrıca 3026 kuruş mah

keme harç ve masrafının dahi 

beriki müddeialeyhe yükletilme• 
sine yazılı bulunmuş ve tarihi 

tebliğden itibaren on beş gün 
zarfında alelusul ilam sureti 

olarak temyiz yoluna müracaat 
edilmediği takdirde hükmü 

mezkurun mumaileyh Eşref 

hakkmda dahi kat'ileşeceği 

tebliğ ı makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 249 (149) _[ _____ .... __ 

KINAKOL Kına Kma 
cevheridir. lştihasız!ıkta, za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

Reg~na - Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondülasyon makine· 
sidir. Kullanan ve müşte ri için 
kati yen tehlikesizdir. Tüı kçe 
katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 
Hüsnü İdemen, ikinci · Kor-

d?n 55/3 lzmir. . 
3 - 10 (59) 

lzmlr ikinci noterllilne 
Muhatap: İzmirde ŞükrüKaya 

bulvarında kutucular kahvesi 
sahibi müteahhit lsmail oğlu 
Niyazi. 

1 - Muhatap, 
tarihli ve cilt 2 ve 3 numaralı 
ta~u senedi mucibince eski 
ismet kaptan mahallesi yemi 
Şükrü Kaya bulva;ında eski 
35, 3512, 35/ 1, 50 ve 36 kapı 
nurrıaralı halen 9 ve 13 numa
ralı ve 1025 numaralı ada da
hilinde 1 parselde 1064,50 met
re arsanın sahibi idi. 

Bu arsadan, yüz dört buçuk 
metresi kendi uhdesinde bırak
mak şartiyle dokuz yüz altmış 
metreden ibaret kısmını beher 
metresi iki buçuk lira bedel 
mukabilinde bana şatmıştı. 

2 - Arsanın bana satılan 
kısmı ile kendisine kalan kıs
mının tesciJ muamelesinin yapıl 
ması için müşterek istida ile 
İzmir ikinci sicil muhafızlığına 
müracaat etmiş ve bu hususta 
kadastroca da ifraz muame1esi 
yapılmış ve muamelenin ifası 

için çalışılmakta bu:unulmuş 
idi. 

3 - Arsanın bana satışı 
keyfiyeti iki taraf arasıuda su
reli katiyede takarrur etmiş 
olduğundan bu arsa üzerine 
muhatabın '2in ve icazeti, rıza 
ve muvafakatiyle sekiz bin lira 
para sarfiyle 0 Ümit kereste ve 
kutu fabrikasi., namiyle muha
tabın gözü önünde bir fabrika 
inşa etmiş idim. 

4 - Bu arada hastalandım. 
Tapu ve kadastro muamelesi
nin yürütülmesi gecikti. Muha
tabın da izin ve icazeti, rıza ve 
muvafakatiyle ve tam bir hüs
nüniyetle yapmış olduğum ve 
bugün için sekiz bin Jira kıy· 
metinde olan fabrikamın mül-
kiyetini benim hastalığımdan 
ye işimi bizzat takip edecek 
kudrette olmadığımdan ve saf· 
vetimden bilistifade muhatabın 
uhdesine geçirttiğini ve kendi 
namına tapu istihsal ettiğini 
şimdi bana haber verdiler. 

5 - Elan fabrikamın işleriyle 
meşgul olan ve kendisiyle se
n e!erdenberi dostluk münase
betim bulunan muhatap Niyaıi
nin böyle birşey yapacağını 
hiçbir suretle ::an ve tahmin 
etmediğim için verilen haberin 
doğru veya iğti olduğunu ra
hatsızhğım dolayısiyJe henüz 
tahkik fırsatım bu!mamış ol
makla beraber her ihtimale 
karşı hakkımın zıyaa uğrama

sına meydan kalmamak üzere 
işbu ihtarname ile atideki hu-
susatın muhataba ve alakada
rın ıHılaına arzedilmek üzere 
ihtarına lüzum ve mecburiyet 
hissettim. Bu itibarla; 

işbu ihtarnamenin kendisine 
tebliği tarihinden itibaren bana 
sattığı ve muamelesi derdest 
bulunan 960 metreden ibaret 
arsanın ferağ bedeli olan iki 
bin dört yüz lirayı derhal ve 

. muamele ifası esnasında sicil 
memuru huzurunda tediye ve 
tuviyeye hazır olduğumu ve 
binaenaleyh; knk sekiz saat zar-
fında takrir muamelesini takip 
ederek resmi muameleyi intaç 
ve arsanın tescili muamelesini 
yaptırmağa muhatabı davet 
ederim. Şayet, fabrikamı bana 
haber verdikleri gibi hakika
ten doğru olmıyan yollardan 
giderek kendi namına tesçil 
suretile büyük bir haksızlık 

yapmışsa o tcsçili de bozdu
rarak fabrikanın da arsa ile 
birlikte namıma tesçili iç~n icap 
eden muamrleyi yaptırmasını 

ister ve bu hususa keza ken
disini biiyülc bir samimiyet ve 
hüsnü n'yetle davet ederim. 

Aksi takdirde kanu yollarına 
müracaatla bu husustan · müte
vellıt masraflar ve ücretler 
kendisine ait olmak üzere hak
lcımı arayacağımı bildiririm. 
Beni azap ve üzüntü içinde 
bırakmamasını ve hüsnü niyet 
ite:; başladığımız bu işi yine 
hüsnü niyetle bitirmesini ken-

-
IZM iR 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarım havi herr.evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fa;ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgrat adresi : Bayrak lzmir 

1 

Dalama köy muhtarlığından: 
Karahayıt nahiye Merkezi olan Dalama çarşısının · haritası 

yaptmlacağından bu hususta Nafia Vekaletince ihtisası olanların 
Dalama Köy odasına müracaatları ilan olunur. 

22-24-26-28 219 (126) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
20 - 1 • 937 tarihinde ihalesi mukarrer bulunan Ragıp namı

diğer Sığlar d:ılyanmda avlanmak hakkının müzayedesi 27 - 1 • 
937 tarihine müsadif Çarşamba gününe bırakılmıştır. Taliplerin 
müzayede gününde saat on beşte Defterdarlıkta müreşekkil 
Komisyona müracaatları ilan olunur. 243 (147) 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıda cins miktar ve eb'adı yazılı garnitür malzemesi sart

namesine tevfikan 5-2-937 Cuma günü saat 16 da lzmir AJsan
cakta 8 inci işletme binasında işletme komisyonunda açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. İsteklilerin 19510 kuruş muvak
kat teminet vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta 
komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan pa

rasız alınır. 
Ticaret odasınca thmmin 

edilen fiat 
Beheri Miktarı 

Adet 
500 

Cinsi, evsaf ve eb'adı Krş. 
Yekfın 

Krş. 
300,00 Tampon ·gressör garnitürü lokmotif içiio 60 

240X200 m/m 
300 Aynişey tender için 240Xl70 m/m 51 153,00 

5000 Ayni şey vagon " 200X120 39 1950,00 
200 Tampon gressör T.34 160X120 25 50,00 
70 avni şey ıooxıoo 121/2 8,75 
50 ayni şey 200X150 49 24,50 

200 Tampon gressör vagon için 57 112 115,00 

N. 2 kenar dokumaları hariç 200Xl70 2601,00 
kenar dokumaları dahil 220X210. 3010 tablo. 

26-1 227 (152) 

sinden rica ederim. 
Muhatap Niyazi, fabrikamı 

namına geçirmiş ise hakkımın 
izharına kadar belki başkası 
uhtesine tesçil veya ipotek et
mek gibi bir ml!ameleye de 
tevessül ihtimali karşısında da 
kalabileceğimi nazara alarak 
muhatabın bu gibi hakkın ne:ı'i
ne veya iptaline veya sürünce
mede kalmasına badi olabile
cek olan muamelelere girişecek 
ve hakiki ve hükmi üçüncü 
şahısların zarar görmelerine ve 
hüsnü niyet iddialarında bu
lunmalarına mahal ve imkan 
bahşetmeğe çalışacak olursa 
bunların da önüne geçebilmeği 
temin için inşa edildiği mahal 
yukarda yazılı olan Ümit ke
reste fabrikası ismini taşıyan 
fabrikanın sahibi bulunduğumu, 
başkası namına mevcut haydın 
yukarda arzettiğim veçhile ha
berim olmadan yapılmış olduğu· 
nu her suretle ispata amade 
bulunduR"umdan vaziyetten ha
berdar o!malarıoı teminen işbu 
ihtarnamelerden bir nüshasının 
bir muamele yapılmasına baş· 

)anacak o!ursa muamele yapan· 
)arı vaziyetten haberdar eyle
meleri ricasil& ve bu husustaki 
sidl dosyasında bulunmak üzre 
ikinci mmtaka tapu sicil mu
hafızlığıyla lzmir kadastro mü-
durlüğü sayın makamlarına be
rayi ittıla tebliğ edilmesini ve 
aynı :ıamanda Yeni Asır ve 
Aııadolu gazete~riyle ilan edil .. 
:Oesirıe dela!et etmenizi rica 
eder ve bu şekilde harekete 
ne gibi illet ve sebepler tah
tında mecbur kaldığımı muha-
tap Niyazi pek ala bildiği için 
bu hareketimden dolayı beni 
şimdiden mazur görmesini de 
ayrıca bildiririm saygılarımla. :. 

lzmirde Gazi bulvarında Ta
t ari apartmanında birinci 
kattta mukim ve Ümit . ke• 

rests fabrikaSI sahibi "" 
Arif o~1 ·- ,.. 

r .... ~u.ıtn a 

İKTISA T VEKALETi İÇ 
TiCARET U. MÜDÜRLÜ
GÜNDEN: 

Türkiyede Nakliyat sigorta 

işlerile çalışmak üzere kanuni 

hükümler dairesinde tescil edil

miş bulunan Ecnebi sigorta 

şirketlerinden Badişe Asekü

rans Sigorta şirketinin Türkiye 

umumi vekili bu kerre müra

caatla Şirketin 1 - 1 • 937 tari· 

binden itibaren yeniden poliçe 

tanzim etmemeğe ve bu tarih

ten evvel yapacağı ·şteri tasfi

ye etmeğe karar verdiğini bil· 

dirmşitir. Bu şirketle alacağı 

oJanlann lstanbulda Gafatada 

Hüdavendiğar hanında mukim 

S. Rosolato'ya ve icabında 
Iktısat Vekaletine müracaat 

etmeleri ilan olunur. 
26-16-9 245 (154) 

Kırkağaç Sulh hukuk mah
kemesinden : 

Kırkağacın Zorağa mahalle

sinden Seyit Ahmet oğlu Meh

met taraf ndan ayni mahalle· 

den Seyit Ahmet damadı Der

viş aleyhine açılan izaleyi şuyu 

davasından dolayı Dervişin ika· 

metgahının 11'.Jeçbul kalmasından 
ötürü hukuk usul muhakeme

leri kanununun 142 ve 145 inci 

maddelerine tevfikan ilanen 

tebliğat ifa kıh~dığı halde mah

kemeye gelmediğinden mütte

haz gıyap .kararının ilanen teb

liğine karar verilmiştir. Hukuk 

urnl muhakemeleri kanununun 

141 ve 142 inci madc\esine 

tevfikan ""'"t> kararının tebliğ 
il' 

im olmak üzere 
(OÇÜ 9 248 {148) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan 1arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

. 1 
Turan fabrikaları, yüzde k1rk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade l>ulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
Jeyip kuvvetlendiğini ve inekJerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 34n5 

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuariarında hazırlanan Ju: 
vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ar• 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii ren~ 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edı
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
· Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında araymız. 

, 1 
Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

is tan bul 

Merkezi 

lzinir 
Telefon 

3778 

-··ı AS~ tr~ • 
,,- D oyç e O ri·y ant bank 
B DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZlYliB 
)\EHh'.E~I : BEHLI~ 

Almanyada 17fJ Şubesi Mevcuttur 
~e' rnaye ve ilıtıyat l\kçesi 

HW,000,000 Hayhsmnrk 
TiirkiytHle Şubeleri: lS'l'ANBUlJ vo tZMtH 

M11:11rda 8nbeleri: I\.AHlRE ve JSKENDEHIYE 
' 

Her türlü bnnka muaıaelAtnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAJ>A seyabnt, ikamet, talısil ve 

tıeraitle HEGIS'l' .. ER:\T.A H.l{ sntılır. > 



2& l(anunusanr t937 
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F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAJS 

N. V. 
W. F. 11. Van i)er 

1~e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. KUMPANYASI 

Sis AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 

Rotterdam-Amsterdam-Bremen 

ve Hamburg limaolan için yük 

alacaktır. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 
de bekleumekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanlan için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 8 
şubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot

t~dam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 
alacak tar. 

SiS NORRUNA vapuru 18 
şubatta beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Norveç ve ls
kandinavya limanlarına yük 

kabul edecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pfre-Malta ve Marsil

ya limanları için yük alacakbr. 

SiS PELEŞ vapuru 12 şubat• 
ta beklenmekte olup Pire, Mal· 

ta ve Marsilya limanlan için 

yük alacaktır. 

Sis ALBA JULIA vapuru 
28-2-937 tarihinde beklenmek

te olup Pire, Malta ve Marsilya 

limanfan için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla taf silit için ikinci 

kordol'!da Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
rnüracaat edilmesi rica olunur. 

Na\.·lunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değiıikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

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

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

- - -----====..-:-~--

MütekimiJ eserlerinden 

1 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi diı· 
1ere, sağlam, pembe dit etlerine 
sahip olursunuz. 

Ağız b1fııssıbbasın1D bütüa 
icaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 
Şifa eczanesidir 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadr.r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremerı için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men içın yük kabul edecektir. ••D•• American Export Lines 
Tbe Export Steamsbip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye· 
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

••&&• 
American E:xporl Lines - Tbe 
Export Steamship Corporation 

Pireden ıtktarmalı 
EXCAMBION vapuru IS ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta P.reden Boston ve Nev
yorka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 glln 
Rire - Nevyork 18 gün - ... ~·~ 

Johnston Warren Lioen Ltd. 
Liverpool 

JESMORE vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstent·e 
limanları için yük alacaktır. 
Cie~Danube 

Maritime Budapeşte 
DUNA vapuru şubat orta• 

sında bekleoilmektedir.Belgrad, 
Novisat, Budapeşte. Bratislava 
Vi_yana ve Linz için yük ala· 
caktır. ...... ~ .. 

Armement H. Schuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru otuz 

ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamborg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuba· 
ta doğru beknilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 21 ikin
ci kinunda Kösteoce için yüK: 
kabul eder. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

.- . '\ . .. 
. . . . . . .. . ~ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsuS' getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardar. 
(2299) 

YENi ASIR 

"' 
Sit.lie 9 

iki t~l1like İşareti: Nezle ve baş ağrısı OPTi. 1 

MUS 
Olivier Ve Şü. 

Fenerleri 
Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
ldemen 

ikinci 
Kordon 

5513 

IZMIR 
5-10 (84) 

lOiiiölii . 

LIMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORCON REES 

BJNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kinunda Londra, HuJI ve An
verst~n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikfoci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 ıubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hulf ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool batlı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kinunda Liverpoof ve Svanse
adan gefip yük çıkaracaktır. 

Sofuk algınlığının bu ilk aJimetJerini ORIPIN ile bertaraf .. MJT AT QREL 
etmezaeniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baı g6s· 
tf'fmiı demektir. ORIPIN Bütün ağrı, sıZI ve sancılan derhal Adres - Beyler Numan 

DRAGO vapuru lS şubatta 
LiverpooJ ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracakbr. 

Deutcbe-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yüL çıkaracaktır. 

dind!rir, gripe,. romatizmaya, diş, sinir, adale, bel ağnlarile kı- zade sokağı Abeolc mat· 
raklıga karşı bılhassa mflessirdir. baaaı yanında. 

G R ı• p 
1
• N . Numara:23 

I arayınız. Telefon : 3434 
(229) 

NOT : Vürut tarihleri, Ya
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değifiklikle r:nden me 
suliyet kabul edilmez. liiiiiiiiiiiiimiiiiii __________ ;;;;:;.;;;;o;;;;;-.;;;;;;;;;;;;;..--;;;;:;;;;..-~;;;;;;;;;:===--=--::o--;m;;;;a ~0'2'91P2Ja:11m1•ımızıt.ıaia u &w.2J 

RADYOLiN 

Yaşamak için dişli, hatti hem güzel hem sa~lam dişli 
olmak lazımdır. Günde iki defa dişlerinizi RADYOLIN'le 

fırçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . SIHIIAT BALIKYAGI 
~ Norvcçya baJıkyağlarının en haliıidir. Şerbet gibi 
• içilir. iki defa süziUmüştilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyCJ.larımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK va HAKKI ERDOGAN OGLU 
MUHTELiF MARKA OTOMOBiL PARÇALARI SATIŞ YERi 

Izmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
1-13 (81) H 3 

,,_H_u-··s_E_Y_IN __ K__.A y--IN-, 

• 
.-.·~~~. 

~·.:·/.1 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
~ MM • 

Eczacl Kemal Kmail 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

fzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı K~mal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacak lır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk Ozerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşartmıı bulunmaktadır 
Hilaleczanesioi, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon-
yalarını lzmirlilere sorun uz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil ad 1nı görmelisiniz. 

\ 

DAIMON 
Bu fenerler yirminci as

mı elektrik devrinin bir 
harikasıdır. Ayarlı ve ayar
sız iki cinstir. AyarJm iki 
yüz, ayarsııı altmış metre 
gösterir ve r,ecelcri bu fe-

nerle beş yüz metre dahi· 
tinde iki taraflı muhabere 
mümkündür. Ü~ renklidir. 
Yeşil, kırmızı, beyaz yanar. 
Muhaberenin hariçten anla
şılmaması için ziyanın yalnız 

hedefe verilmesi ayrıca bir meziyettir; tav· 
siye ederiz. 
Umum depoları: Iımirde: Suluhan civarı No. 
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L. Blum beklenen nutkunu Liyonda söyledi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~--

'' l s t ıra p la r sözle tedavi edilemez 
"Almanya ile ihtirazsız iş birliğine hazırız,, 

Paris 25 (Ô.R) - Lyon şeb· 
rinde dün söylediği nutkun bi
rinci kısmında başvekil BJum 
dahili vaziyetten bah5etmiş ve 
netice olarak demiştir ki: 

Amerika Cumhur reisi Ruz
veltin dediği gibi, tam bir eko
nomik kalkınma için mevcut 
güçlükleri ben de ne kendi 
kendimden, ne de umumi ef
kardan gizlemem, dada sakin 
bir zamanda olsaydık alınacak 
tedbirleri daha tedrici bir şe-
kilde tatbik edebilirdik. 

Diğer taraftan hükümet şu
nu da isbat etmiştir ki, tabir 
caiıse, şiddetli derecede sulhçü 
olduğu halde, FranHnın emni-
yet ve müdafasını asla ihmal 
etmemiştir. Biz hervasıta ile 
Avrupayı nizam, vifak ve tesa
nüd h&line sokmak istedik. 
Ancak bu esas üzerinde sulh 
kurulacaktır. 

BiR iTiRAF 
Şimdi hu nutkun en ziyade 

ehemmiyetle beklenen kısmına 
gelmiş oluyorum. Evvela bir 
itiraf da bulunacağım. On gün 
kadar oluyor, Parise dönerken 
sabah gazetelerinde Liyon 
nutkumun Avrupa siyaseti 
bakımından bir hadise ola· 
cağını okudum. Ben burada 
Fransız • Alman meselesinden 
bahsa ltarar vermişim. Cür'etli 
bir şekilde bunu ele alacak· 
mışım. Hatta gazetelerde doğ
rudan doğruya mükalemeler-
den ekonomik işbirliğinden 
bahsedildi. Şimdi bir itirafta 
bulumalıyım. 

MATBUATIN KUVVETi 
Bu haberi okuyunca burada 

böyle bir meseleden bahse
decekmiyim, yoksa ~tmiyecek 
miyim ? Diye kendi kendime 
düşündüm. Fakat matbuat kud
reti öyledir ki bir meseleden 
bahsedince nihayet bir hava 
yaratır ve bir faraziyeyi tekrar 
ede ede onu nihayet bir haki· 
kat yapar. Paris gazetelerin
den sonra Avrupa gazete
leri ve dünya gazeteleri de 
24 Sonkanunda Lyonda Fransa
Almanya meselesini ele alaca
ğımı tekrar ettiler. Madamki 
matbuat buna karar vermiştir, 
evet bu meseleyi ele alalım. 

FRANSA FiKRiNi 
HATlRLATIYOR 

Esasen beynelmilel matbuat 
bir bakımdan haklı idi. Hayran 
olmağa değer önduyum ile he
nüz bilmediği hadiselerin cere
yanını önceden tahmin etmiş 
oldu. Eden:n nutkundan sonra 
ve Hitlerin nutkundan evvel 
Fransa hükümetinin de fikrini 
hatırlatması faydasız değildir. 
Önce, hazan ihtiyatsızca kul· 
)anılmış olan bir kelimenin ma
nasını tasiih etmek isterim. 
Fransa ile Almanya arasında 
doğrudan doğruya mükaleme 
nedir? Biz iki hükümet kar· 
şılıklı sefirlerimiz vasıtasiylP. 
zaten daima doğrudan doğ
ruya mükaleme vaziyetinde· 
yiz. Bu konuşmalar haricinde 
kalan hiçbir mevzu yoktur. 
Yalnız cari meselelerin de
ğil, ayni zamanda iki büyük 
devletin siyasi hayatından do
ğan umumi meselelerin müza
keresine de daima hazır idik 
•e hazır kalacağız. Fakat bu 
tabirle dü,üniilen başka ıeydir. 

• 

J 
Doğrudan doğruya mükale· 

me, bu tabiri kullananlar için, 
ayrışık bir anlaşma demektir. 
Yani bunlar, diğer devletler 
müzakerelerden hariç tutulmak 
ve kararlaştırılacak neticelere 
bağlanmamak suretile, Fransa 
ve Almanya erasında devamlı 
bir anlaşmaya imkan göremi
yorlar. Esasen bu telakki Hit-
Jer tarafından devletler arasın-
da iki taraflı ve kendi arzu
larile diğerlerinden ayrı olarak 
anlaşmalar akdi için telkin ve 
tatbik edilen usule muvafıkbr, 
ki böylece iki taraflı müzake
reye girişen muhtelif devletler 
müzakere!eri ve bunların neti
celeri itibarile birbirlerile bağ
lanmamış olurlar. 

FRANSANIN SULHU VE 
DOSTLARI 

Bu metodun Fransa tarafın
dan telkin ve tatbik edilen 
usul olmadığını hemen söyle
meliyim. Bunu hatırlatmakla 
nazari bir tercih yapmak iste-
miyorum. Fransa kendi sulhunu 
Avrupa sulhundan ve dostları
nın sulhundan ayrı olarak te
lakki etmek istemez. Zira 
isteyemez. Biz şuna emi
niz 'ki Fransaya münhasır 
kalan taahhütler Fransanın em-

anlaşma nasıl akla sıgabilir? 
Hangi millet diğerlerine kredi 
açmalt, yahut ilk madae teda· 
rikini islah etmek, yahut nü· 
fus yerleşmesine veya sömürge 
ihtiyaçlarına kolaylık göstere• 
rek onlarla iş birliğine ha
zır olabilir?... Eğer ki bu yar
dımın bir gün kendine karşı 
döneceğinden korkarsa... Eger 
açacağı kredilerin, hariç
te, sömürgelerde vereceği yer· 
leşme müsaadelerinin ken
disini ve dostlarını kurban 
mevkiine dilşilrecek bir harp 

lesiyle ve diğer taraftan 
meselesiyle, yani mali i 
meselesiyle alakadardır. 
bu kaziyenin aksini ele 
Dostlarım ve ben harptan 
ortaya çıkan meseleleri• 
için Fransız - Alman mM 
nin Avrupa meselesinin 
Jüğüyle sıkı sıkıya bağlan 
ekonomik işbirliğinin siyul 
viye ile birleştirilmesini 
miştik. Şunu da ilave ede 
Avrupaya ve dünyaya 
emnü selamet, ya dünyama 
tışhğını, iş ve ticaret ha 
da tam sükfuıet teessüs: kudretini arthrmağa sarfe· 

dileceğini zannederse • • • kanaatini vermek için h 
Bu sebeple ekonomik bir arzu ile çalışmağa 
işbirliğile sÜlh teşkilatlandır- olduğunu cumhuriyet hük 
ması arasında, silahlanmanın fiilen isbata hazırdır. 
durması arasında zaruri bir NUTUKLA TED 

Leon Blum nutkunu söyleıken bağlılık vardır. Sulh için bir- IMKANSIZD 
gelen taahhütlere de tamamile vakarına hürmet ederiz. Alman· likte çalışmağa hazırız. Fakat Edenin dediği gibi düa 
sadık kalacağız. Bizim hede- yanın, ekonomik güçlüklerinin bunun yukarda söylediğimiz çektiği ıstırapları sözlerle 
fimiz, Londra komitesinde kul- vebamet kesbetmesi halinde, mülahazalarla olmasına diğer vi edemeyiz. Nutuklar, • 
1 1 b. ı A bir sebep daha vardır : dar sulh ruhuyle dolu da 
anı an ta ır e, vrupa mese· imdat istemek ve şartlara kat· 

1 1 • • b" - J t · AVRUPANIN KARŞILAŞ Jar, birşeyi tedavi ede e ermın utun emece esvıye- lanmak gibi bir mevkie düşe- • 
'd' B ·ı k h db' TiCi MECBURiYETLER işbirliği iradesi lizımdır. 

sı ır. u gaye ı e açı • o ın ceğini dü§Ünmek istemeyiz; bu 
olmıyan ve hatta meziyetli bir Silahlanmanın ifrat dereceyi mokrat devletler tarafıd 
h. h Jd · yanbş bir fikir olur. Diğer ta· bulması Avrupayı ergeç, silah· iradenin mevcut ol 
ızmete azır 0 uğumuzu ıspat raftan Hitlerin muhtelif vesile-

ettik. Fransa - Almanya mese• ]anmanın azaltılması yolunda inkar edilemez. Bunu 
lesini bu kadro dahilinde bal· lerle ilan ettiği sulh arzusun· bir mukaveleyi umumi tesviye· kabul ediyor. Bu kendini o 
letmek isteriz. dan da şüphe edemeyiz. Şu nin bir parçası haline sokmağa dar kudretle göstermiflİ' 

Alman hükümetinin ekono- halde Fransa ve Almanya ara- mecbur kılacaktır. Fakat harp kimse reddedemez. Eğer 
niyet ve selametini sağlıyamaz. sında bir anlaşma olursa ancak h k d d b' ı· 
Bu kanaat "Böl" kabul etmez mik güçlükler karşısında sarf- imalatı er memle ette oka ar manya a iş ır ıği azmım 

um ettigv i miUi irade sebebiyle bir emniyet ve tam müsavat ruhu mühim bir yer almıştır ki, bu- terirae, diğer milletlerle 
sulh,, formülüyle ifade edil- dahilinde olmalıdır. 
mektedir. fikir doğdu! Siyasi sahada Av- nun, vahim bir buhrana sebep gibi onunla da gizli bir 

y rupada işbirliğine Almanyanın Buna rağmen kimsenin göz olmadan, ulu orta durdurulma· beslemeden ve ihtiraz 
FRANSA -ALMAN A kapayamıyacagvı bı'r hakı'kat d · b' ı•v• 
MESELESi iştiraki karşılığı olarak ekono- sına imkan yoktur. Yani kar- açma an ıt ır ıgıne 

vardır. Avrupanın şı'mdı'kı' 1 d h ·· b k B" 1 Ih d B' A d k' hAd' l k mik yardım yapılması gibi bir ıı ığın a arp sanayııne aş a oy ece su a yar ım s 
ızd vrlupka a 

1
b. a ıshe.;r ~~: nevi konturato! Ben bu sahada vaziyeti milletl~rin hassasiyeti mahreçler ve işçilerine başka da rekabetten daha mealll 

şısın a a a asız ır şa 1 gı ı B vakit vakit sarsılma reı'imine iş sahaları temin edecek bir h d' 1 B' · · .ı. kalamayız. Milletler cemiyeti ytr almak istemem. iz Alman- a tse o amaz. ızım ı~ 
azasıyız ve onun paktına sadı- yaya pazarlığa benziyen birşey tabi iken, umumi harpten daha ekonomik mukavele olmadıkça iki kat kudsidir. Zira k 
kız. Birçok milletlerle dostluk teklif edemeyiz. Kendi milli hızlı bir seyir alan silah yarışı bir silahsızlaşma mukavelesi mizce ıulhu kaybetmek 
bağlarımız vardır. Onlarla te- vakar hissimiz o kadar kuvvet· devam edegelirken siyasi bir yapılamaz. Yani bu mesele yeti de kaybetmek tehlü 
sanüt halindeyiz ve bütün ileri lidir ki başkalarının da milli tesviye haricinde ekonomik bir maddi ve teknik işbirliği mese· birdir.,, 

···xme·r··ka····ae·vıetıerınııi··on···ıkısı···matenI"1çına 

Ohyo ve Misisipi nehirlerinin taştıkları sahada 400 bin 
yersiz kaldı. Zarar 125 milyon lira tahmin ediliyor 

Roma, 25 (Ô.R) - Birleşik 
Amerika devletlerinin on ikisi 
feyezan felaketi yüzünden ma· 
tem içindedir. Ohyo ve Misisipi 
nehirleri iki gündcnberi taşmış 
olup geniş bir saha dahilinde 
sahillerindeki araziyi kapla
mışlardır. On iki devlet kısmen 
sular altındadır. Meşhur 1884 
tuğyanındanbeıi buna benzer bir 
felaket görülmemişti. Maddi 
zarar (100) milyon dolar tah
min ediliyor. 400,000 kişi yer· 
siz yurtsuz kalmıılardır. Cin
cinalti önünde ateş fe'aketi 
suların tahribatına katılmışhr. 
Burada suların tazyiki altında 
petrol depoları paUıyarak pet
rollar havaya fışkırmış ve cad
delere yayılmıştır. Bu yüzden 
48 ev tamamile yanmıştır. 1500 
ev suların altı metre altında 
kalmıştır! 

RUZVEL TIN TELGRAFI 
Reis Roosevelt felakete uğ

rıyan devletlerin otoritalerine 
ıu telgrafı çekmi\tir: "Elinizde· 
ki vautalarla dayanınız, federal 
hUküm~t yardım için imkimn 

son haddine kadar çalışacak
tır.,, Sahil muhafızı 100 gemi· 
nin yardıma iştirak için feJakete 
uğrıyan devlet]erin sahillerine 
gitmeleri emri verilmiştir. Keza 

hiş feryatlar koparmışlar ve 
ayaklanmışlardır. Gardiyanlar 
bu isyanı bastırmak için bun· 
ların üzerine ateş etmeğe mec
bur kalmışlardır. On üç mah-

Misisipin neltri11den bit manzara 
işsiz teşkilatına da felakete uğrı· kü:n yerlere serilmiştir. Mah· 
yanların yardımına koşmsğa ha- kümlarm tabliyesi faaliyetle 
zır durmaları emri gönderilmiı· devam etmektedir. 
tir Ohyo vadisi tamamiyle sular SULARIN SEViYESi 
altındadır. Nevyork, 25 ( A.A ) - On 

Conecticut devletinde ıular iki devletin araz.isinde Ohio 
bir hapishaneyi istiliya baıla- nehrinin suları yükıelmeğe de-
yıaca ktUek mabk6.U.n mllt· n• etmittir. Louiarille de 

:"< 

Ruzvtll 
Ohionun seviyesi 15,70 metreyi 
bulmuştur. Rasat merkezi su
ların azami ne kadar yüksele· 
bileceğini tayinden aciz oldu
ğunu beyan etmiştir. 

1884 senesinde sular azami 
14,20 metre yiikselmiftir. 

Ne•yor 25 (Ô.R) - Soa f~ 

yezan felaketinden 
1ayısı korkunç yekfuılar• 
olmasından endişe edili 

Nevyork, 25 (Ô.R) -
cinati şehrinde 18 kil 
murabbaında bir arazi 
sular altında kalmıştır. 

Portsmutun yarısı su 
tındadır. Bu şeh;r açlık 
kesine maruzdur. Soy 
fırsattan istifade etmekt 
Polis bunları öldürme 
emir almıştır. 

Sa altında kalan m.nt 
da bu faciaya ilaveten 
salgın halinde başgöste 
Birkaç zatürree vak'ası 
dilmiştir. 

Son alınan haberlere 
müthiş bir kar fırtınası 

vadisinde hüküm süroıe 
Fırtına belki suların ka 
sına mani olacaktır. Fak 
diki halde meskensiz k 
rın ıstıraplarını arttıraca 

Vaşington, 24 (A.A 
velt bir beyanname net 
seylap mıntakası felike 
lerine dağıtılmak iizere 
Kızılhaça iki milyon do1' 
meaini iıtemiftir • 


