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Polonya Diyet meclisinde 
ı Varşova, 6 (Ô.R) - Hariciye nazın 
1 koloneJ Beck diyet meclisinde Polon
yanın Fransa ile münas~batı hakkında 
çok mühim beyanatta bulunmuş ve 
bu mündsebatm günden güne güzelleş
mekte, sıklaşmakta olduğunu soyle-

ı miştir. 

Yeni A21ır matbaasında bası lmıştır. 
- -- -· 

, 
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. reisi Mar şal Ç kmak' ı, ariciye 
era er e ö t aa lışmışlardır 

İstanbul, 6 (A.A) - Atatürk 5 ikinci kanunda lstanbuJu ter
ı,ctmeğe ve şimdilik Kooyaya gitmeğe karar vermiştir. 

Miişarileyh bu gece saat 3 de Haydarpaşa iııtasyonundan 
hususi treniyle Konyaya hareket buyurmuşlardır. 

Ankara, 6 (A.A) - Başvekil ismet Inönfi Istanbuldan Kon
yaya hareket etmiş olan Reisicumhur Atatürk'e miilaki olmak 
üzere dün gece sabaha karşı hu:rnsi bir trenle Eskişehre hare· 
ket etmiştir. ' 

Anftara, G (A.A) - AtaUJrft lstanbuldan Konya.ya 
giderlten başvertll ve bUyUk erı-anıharblye relslle 
hariciye ve dahiliye vekillerini IEshlşebMrde kabul 
c;;derek beraber dört s at çahşmışlardır. 

Atatürk seyahatine devam etmiş ve başvekllle 
beraberinde bulunan arkadaşları An araya dön
mUşlerdlr. 

• • 4 

ğını bildirdiği bir habere atf~n Atatiirk'Un Konya)ı ziyaretlerini 
Sancak hakkındaki Fransız • Türk ihtilAfiyle al:ikadar olması 
muhtemel g&rüldüğünü bildirmiştir. 

lstanbul, 6 (Yeni Asır Muhabirinden) - Türk'ün büyük kur· 
tarıcısı "sabaha · karşı saat üçte hususi trenle Konyaya hareket 
ettiler. Atatürk şimdilik Konyaya gitmektedirler. Başvekil ismet 
Jnönü, Büyük Erkanıhorbiye Reisi, Maresal Fevzi Çakmak, 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Riyaseticumhar umumi katibi Hasan Rıza ve daha diğer 
birçok zevat da şefimize mülaki olmak üzere sabah beşte An
karadan hareket ettiler. Saat onda Eskişebire vardılar. Vagon- · 
la~ında Atatürkü beklediler. Atatürk'ün hususi treni (;"ğleden 
sonra geldi. Ankaradan gelen büyük heyet burada Reisicumhura 
mü1Aki oldular. 

BlR CEVAP 
lstanbul 6 ( Yeni Asır Muhabirin<len ) - Yunus Nadi, bu-
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A nl a rn adılar 30 b• AJ • Ne de geniş hayalleri varmış .. 
Acaba ın man as erı • d b• • k 1 

Aolamıyacaklar mı? . }zmtr e trnevta syon U 

.. ~:m~~e!:!·~i:re~:0 !:~:.:~ Fransız hududunda tahşit edildi- dilenci şirketi varmış .• 
istikamet göstermiştir ki Fransa "' • d p • h d 
Hatay TürkleridavasnıdaTürk gın en arıste· eyecan ·var Jf e 
tezinin hakiki manaıını henüz 
anbyamamışıır. Veya anlamak 
istememektedir. Milli misak 
hudutlarına dahi) bulunan bir 
yurt parçasını Türk milleti, 
Fransız dostluğuna, Fransanın 
taahhütlerine sadakatine inana
rak 14 senedenberi manda at
lında bırakmak fedakarhğmda 
bulunmuştur. Eğer birgün Fran
sanıo Türkiyeye karşı bugün 
takındığı tavrı takınacağını dü-
şünmüş olsaydı muhakkak An
takya ve lskenderun işini cie 
milli cidal davasıııın içerisine. 
karışhrır, parça parça işgal al
bnda bulunduru!an Türk top
rakları nasıl kurtarılmış ise onu 
da ana vatanın milli hudutları 
içine almakta müşkilat çek
mezdi. 

Biz bfıtün bir dünya husu
meti karşısında istiklal ve top
raklarımızın tamamiyeti dava
sını kammız bahasma müdafaa 
ederken Fransız dostluğuna 
değer verdik. OnlarJa karşı· 
laşmak ve dövüşmek isteme
dik. Franklen Buyyon'un imza· 
ladığı ınuahedenin ifade eyle
diği mana budur. Düşündük 
ki, dost Fransa sözünde dura
cak ve birgiin bu Türk toprağım 
hakiki sahiplerine iade etmese 
bile istiklale mazhar kı!a
caktır. Bu yolda verilmiş 
sözü yerine getirecektir. Sö· 
zün yerine getirilmesi için 
en münasip zaman da gelip 
çatmıştır. işte Suriyenin, Lüb
nanın istiklal hakları tanı
nırken neden bu mukaddes 
bale Hatny Türklerinden kıs
~anılmış olsun?: 

Bu mütalaa ile Antakya 
ve Jskenderunu bize veriniı; 
iddiasını ortaya atmadık. Hatay 
Türklerinin istiklallerinin tanın
nıası zamanının geldiğini ve 
vaktiyle yapılan vaadı Fransaya 
hatırlattık. 

Ümit ve tahmin ediyorduk 
ki arsıulusal emniyet ve barış 
davasında büyük bir değer 

- Sonu 2 rıcı sav/ada -
~ak.kı C>cak.<>81"'-L 

Goering iil<ümet rei~i tayin edildi 
İstanbul 6 ( Yeni Asır •M;:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

habirin~en) - Daily Telgraph 
gazetesı bugünkü sayısında 
sansasyonel bir haber neşret-
miştir. . 

Bu habere göre Almanlar 
Fransız hudutlarında· üçyüz bin 
kişilik bir ordu tahşit elmişk 
lerdir. 

Bu yeni tahşidat haberi F ran
sada büyük telaş uyandırmış
tır. DaiJy Telgraph Hitlerio fe. 
caatin derecesi nereye varaca-
ğı hilinemiyen bir emrivaki ha
zırladığını yazıyor. 

. Paris, 6 (A.A) - Berlinden 
hıldiriliyor : 

Baz~ Nasyonalist • Sosyalist 
mahafılde rlolaşmakta olan bir Almall askettcri 

Bu.haberi uyduran meslektaş, lzmirdeki dilenci şir
ketinin senede 400000 frank kazandığını da yazıyor 

Paria-Soir gazetesinin 3 ikin· 
ci kAnun tarihli nüshasında 
şöyle garip bir bal>ere tesadüf 
ettik: 

"Herkes bilir ki Pitoresk 
ş~rk ülkeleri dilencilerin cen-
netidir. Her dindar Müsjümao, 
her sabah sadakasını vermekle 
Muhammedin ruhunu şad etti~ 
ğine kanidir. 

Halkın bu cömertliğini istis
mar eden dilenciler, Türkiyenin 
lzmir şehrinde toplanarak bir 
nevi aksiyonlu anonim şirket 
teşkil etmişlerdir. Çoğu, sakat 
ve alil olarak şirkete iştirak 
edebilmek için kendi kendile
rini yaralıyanlardır •. 

- Sorl11 2 nci sav/ada - Jldediye Rem Dr. B. Uz 
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Bir tren faciası oldu şayiaya göre, Hitlerin iş başına milletine hitaben bir beyanna- Jet reisliğini mulınfaza edece-
geçtiğinio 4 üncü yıldönümü me neşrederek hüküm et reisli- ğini bildirecektir. Göring hü· B • . • 1 d 
münasebetiyle Führer Alman ğini terkedeceğini, yalnız dev- kümet reisi tayin olunacaktır. Jr genCJfl tren a tın a 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir otomobil kazası Kamutayda 
Bir arabacı, araba altın

da kalarak yaralandı 
Kazadan otomobil şoförünün 

mesul olmadığı zannedilmektedir 

B. Müddeiumumt muavini Rüştü 

Dün öğle üzeri saat on üç 
raddelerinde Çobanoğlu Zeki 
caddesinde feci bir kaza ol
muştur. Hadise şu suretle 
vukua gelmiştir. 

Balçuvada kayıth 287 numa
ralı zürra arabası sürücü Af· 
yonkarahisarh Osman oğlu Sa· 

blmışm idaresinde bu caddenin 
sağım takiben gitmekte iken 
arkada gelen ve yol açması için 
kampana çalmakta olan tram
vaydan kaçmak için bfraz sola 
sapmış, fakat bu sırada 160 
numaralı şoför Mehmetoğlu Mus· 
tafanın idaresindeki otomobil 
ile karşılaşmıştır. 

Şoför Mustafa, ini olarak 
- Sonu 7 ma saki/ede -

--
Yeni kanunlar 
Ankara, 6 (A.A) - Kamu· 

tay bugünkü toplantısında ma
arif vekaleti merkez teşkilata 

hakkı1)laki kanun ile resmi 
devair ve müessesat ile dev
lete ait idare ve şirketlerde 
v~ menafii umumiyeye hadim 
müesseselerde buluudurulabile· 
cek vesaiti nakliye hakkmdaki 
kanuna ek kanun layihasının 
ikinci müzakerelerini ydpınış ve 
kabul etmiştir. 

' .. 
Muhteşem izdivaç 

şerefine 
Lahey, 6 (Ö.R) - Hollanda 

hükümeti, 1934 senesinde isyan 
eden harp kruvazörünü 340 ki· 

şilik miirettebalım veliaht juli .. 
ana'nın izdivacı münasebetiyle 
ilAo edilecek olan umumi aftan 
istifade eltirmeğe karar ver• 
mittir. 

ayakları ve kOiu kesildi 
Kazazede genç : Ayaklarım gittikten 
sonra hayat bana haram olsun, diyor 

- Yazısı 2 ncl sayfada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son zamanlarda lzmlrde kış sporlarına ehemmiyet 
verllmeğe ba,ıandı. Pazar gUnU kalcbahk bir grup 
Mahmut dağına giderek eljl&ncell bir gUn geçlr
mı,ur. Yazısı ı (G ıncı) sahifemizde bulacaksınız 
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Paris, 5 (A.A) - ispanyaya 
ltalyan kıt'nlarmın gönderilmesi 
Centlemans Agreement muka
elesi ahkamiyle kabili telif 

midir? 
Paritı matbuatı bu sabah bu 

suali sormaktadırlar. 
Eko Dö Paris g azetesinde 

Pertinaks bu hususta şu satır
ları yazmaktadır: 

4000 Italy~n askeri ispanya
ya ihraç edilmiştir. işte Roma
nın gönüllüler meselesi hakkın
daki Fransız ve Ing iliz notala
rına cevabı... lngiliz - ltalyan 
anlaşması vukuatın seyrini de
ğiştirmemiştir. Almanlara göre 
bu anlaşma lngilterc ile Fransa 
arasına sokulmuş bir çividir. 
B•ı hususta hakikati tebeyyün 
ettirmek lngiltere bükümetine 
aittir. 

KADİKSE GÖNDERiLEN 
İKiNCi KAFiLE 

Londra 5 ( A.A ) - Royte· 
rjn öğrendiğine göre Noelden 
bir az evvel veya biraz sonra 
takriben 6500 lta-lyan gönüllü
Büqden mürekkep bir kafile 
daha Kadikste karaya çıkmış~ 
tır. Bu haber lngiliz büküme
tince malumdur. Son onbeş gün 
zarfında ispanyaya gelen İtal
yan gönüllülerinin mikdarı bu 
suretle on bini geçmektedir. 

RESMi MAHFELLER 
MÜTEESSiR DIR 

Londra, 6 (A.A) - ispanya
ya gelen ltalyan gönüllülerinin 
askeri techizatı tam olduğu 
ve fakat silahları bulunmadığı 

b !dirilmektedir. 
Resmi mahfcller lngiliz-ltal

yan anlaşmasmın imzası esna
sında bitarafJağın bu yeni ih
lalinden dolayı pek ziyade 
müteessif ve müteessirdirlcr. 
Meselenin bugün öğleden sonra 
ademi müdahale komitesi ta
rafından tetkiki muhtemeldir. 

lTAL YA SERBEST 
BIRAKILMAMIŞTlR 

Londra, 6 ( A.A ) - Siyasi 
mabafil Cebelüttarık deniz ma
b.amatının ltalyan gönüllülerinin 
bir Kanunusanide Cadixde ka· 
raya çıktıklarını 3 Kanunusa
nide haber almış olduğunu 

tasrih etmektedir. 
ltalyan gönüllülerinin karaya 

~ıkacaklarıoın lngilterenin ev
velce haberdar olduğu hak
lnndaki şayialar kat'iyetle tek
zip edilmektec\ir. 

Centlemans Ag remeenti im
~m temekle ln~lterenin ltalyayı 
ispanyada komünizm ile mika
dele e tmekte serbest bıraktığı 

hal,lundaki haberi aynı mahafıl 
gülünç addetmektedir. 

Bu mahafil ltalya ile lngilte
renin Akdenizdeki münasebatı 
mesrles:nin ~demi müdahale 
meselesiyle alakadar olduğunda 
ısrar etmektedir. Bu sonuncu 
mesele esasen birkaç bükü
mt-tin mümessili bulunan bir 
komite tarafından tetkik edil
mektedir. 

.. -

kapllarında buz ve karlar içinde harp sahneleri 

LONDRADA ~NDIŞELER ltalyan anlaşmasının neşri ade· ı dra matbuata fU ısrada ltalyan l layııile yeniden endiıeye ka· 
VARDIR mi mtidahafe işinde yakın bir gCSnlilllilerinin Kadikıe muva- pdmış bulunuyor. 
Londra, 5 (A.A) - logiliz- muvaffakıyet vadederken Lon· salAtı ve deniz hidiseleri do- Times ile Daili Telgraf baş-
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Harbı göze almış bu unu orlar mı? 
i iz ve Fransız arbiye nazırları alınacak 
e e 

hansız haıbıve 11azm Daladıve 

Paris, 6 (Ô.R) - Başvekil 
Leon Blumun fikirlerini neşre
den "Populaire" gazetesi ls
panyol sularında hadiselerin 
çoğalmasını tahlil eden maka
lesinde 0 Harp mı var?" diye 
soruyor. Bu gazete diyor ki: 
"Alman harp gemileri lspanyol 
cumhuriyetine sadık kalnn ls
panyol vapurlarına taarruz 
ediyorlar. Alman ve ltalyan 
askeri kıt'aları a iler yanıııdn 
olarak Milislerlt: harp ediyor· 
lar. Vaziyet o şekle girdi ki 
lspnnyol bükümetiae karşı bir 
ltalyan ve Alman taarruzu kar
şısında o!du~umuzu farz.edebi
liriz. Harp ilan edilecek mi? 

Yalnız sormak neye yarar? 
Gittikçe kötüleşen bir vazi

yete nihayet vermek lazımdır. 
Diktatörlükleri aklü basirete 
çağırmak lazımdır. Nihayet 
akıl ihtirasa ve budalalığa 
karşı galebe çalmalıdır.,. 

ı • z zadıya ~örüşmüşler 
Komünistlerin mürevvici ef· manyanın ispanyada daha kat'i 

karı olan "Humanite., gazet\:· bir müdahalesi halinde Fransa 
sinde Gabriel Ferry'nin imza- ve lngilterenin almağa mecbur 
sım taşıyan bir makalede de- lrnlacakları askeri tedbirleri 
niliyor ki: "Son günlerin ya- görüşmüşlerdir. lngiliz hükü-

şattığı yeise ra~men lngiliz meli ltalya ve Almanyadan 
dostlarımızın kendilerine gel- cevaplanm bir an evvel verme-
mek üzere olduklarını göste- lerini istemiştir. Görülüyor ki 
ren bazı haberlere inanmak istical etmeğe ihtiyaç vardır. 
isteriz. Yanılmıyorsak lngiliz Halbuki Almanya cevabını da-
harbiye naıırı Duf Cooper ha biraz tehire lüzum gördü-
Da 1adier ile mülakatında Al- ğünü bildirmiştir. işin içinde 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Noktai nazar ihtilafı mahkemenin 
takdirine bırakıldı 

Ankara 6 CA.A) - r~~h~~~~~~..__,....~.-:""~~-ı 
Öğrendiğimize göre 
Alpullu şeker şirke· 
tiyle istihlak vergisi 
noldai nazarından bir 
ihtilaf mevzuu olan 
ve maliyece tespit 
edilen rakama göre 
seldz yüz bin liralık 
bir yekuna baliğ bu-
lunnn meselede ka
çakçılık mevzuubahis 
değildir. işte noktai 
nazar ve içtihat ihti
lafı bulunduğu ıçın 
meselenin halli mah~ 
kemenin takdirine ar-~ ................ _........_:..ı....__..... ........ 
zedilmiştir. 

Ankara, 6 (A.A) - Yedinci 
yerli mallar haftası münasebe
tiyle C. 1-1. Partisinin ve mu
esseıelerin gösterdiği alaka· 

Alpııllu şekeı /abnkası 

dan dolayı Milli iktısat ve ta
sarru~ cemiyeti katibi umumi· 
liğı parti: genel sekreterliğine 

toşekkilr etmiştir. 

Jngiliz lıa1bive nazuı Du/ Kup~r 
ıuinıyet vardır. Şu halde Mil
letler cemiyeti paktı harekete 
gelmelidir. Milletler cemiyeti 
cumhuriyetçi ispanyayı üçüncü 
bir mutaarrıza karşı müdafaa 
etmelidir.,, 

Londra, 5 (A.A) - ispanya 
meselesinin vahamet kesbet
mesi üzerine sol cenaha men· 
sup lngiliz gazetelerinin bir 
harbi intaç edecek mahiyette 
tedbirler alınmasını tavsiye 
etmel~ri DaiJi Mail gazetesini 
korkutmaktadır. Bu gazete ez
cümle diyor ki: 

Şimdikı vaziyette lngiliz si
yaseti hassasiyetten değil, ha-
kikatten mülhem olr.nahdır. ln
giliz bükümetinin mustakrer ve 
ve anti komünist bir hüküme
tin Madridde yerleşmesini ter· 
cih ettiği herkesçe malümdur. 
Almanya ile lta lya ispanyada 
kızıl bir bükümetin tesisini su
reti kat'iyede kabul etmiye· 
ceklerini aöyıemekJe insanlığa 
hizmet etmişlerdir. 

etmışf 
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makalelerini bu mevzna lalı.si• s 
etmekten çekinmekte iselet He 
de muhalif gazeteler Berlin ile duj 
Romaya hücum ederek hükl- uy 
meti şiddetli muaheze e e.lı
tedirler. 

Da·· 
yazmaktadır: ha 

Bu işde logilterenin ltatya1' miı 
iştediğini yapmakta serbest na 
bıraktığı aşikardır. 

INGlLTERENIN ROMADJ\ 
BiR TEŞEBBÜSÜ h 

Londra, 6 tÖ.R)- lngiltere ye 
tarafından bugün iki mübio> 8 

teşebbüs yapılmışbr. Liberal ke 
ve mesai partisine mensup n 
gazeteler hükümetin teşebbüs-
lerini takdir ediyorlar. ed 

lngilterenin Roma elçisi ltal• cı 
yan askerlerinın Kadikse çı- la 
karılmasını şiddetle protesto 
etmişlerdir. 

3 
Fransız gazetelerine göre bU 

teşebbüs müspet bir netice g 
verecektir. ~ 

ITALYAN CEVABI b 
Londr , 6 (Ö.R) - lngiliı

F ransız teşebbü üne ltalyaoıo 
cevabı bugün verilecektir. BU 
cevap Almanya ile istişaredeJI 
ıonra tanzim edilmiştir. 

ltnlyan cevabi notasında Fraıı
sadan gönderilen silah ve g6-

nüllülerin ispanyanın bugüokll 
vaziyeti üzerinde başlıca tesir 

1 

yaptığı kaydedilmektedir • .Al
maoyanm cevabı da bugün ,e .. 
rilecektir. 

Roma 6 (Ö.R)- Fransız .,e 
İngiliz teşebbüsüne ltalyanıJS 

cevabı üç kısımdan mfiteşekkil" 
dir. Birinci kısım ltalyanıO 
ademi müdahale meselesiııİı 
yine gönüllüler sevki meselesi 
hnklundn görüşlerini izah ede .. 
cektir. 

ikinci kısım Fransa ve So" .. 
yet Rusya aleyhind~ bir pole
mik olacaktır. 

Üçüncü kısım Itnlyanın ade .. 
mi müdahale için neler düşiiO' 
düğünü izah edecektir. 

Roma 6 (Ô.R) - BurgostsıJ 
gelen bir habere göre Bilbaod' 
bulunan iki yüz kadar rebi"e 
katliam c~ilmiştir. 

1 : ••••••••••• 
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bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
llm llglsl ile bir aıala 

irca edllebillr mi ? 

-8-
Yazan: Avni Ulusay 

Fakat, bu müşahede, Hk in-
sanlara tecrit ve tasnif kudre
tini vermiş değHdir. Belki, bu 
kesreti kavramak aşkı ile bü
tün kainatı " a ,. içinde mek
nuz görmek istemişler, biri bi
rinden ayrılmıyan madde "ve 

'

hareketin adı 11 a ,, olmak ge
re~lendiğin~ i.nan~ışlardır. 

işte, bu ılk ılm ıle ilk iman-
dır ki, insanda ilk şüpheyi 
uyandırmıştır. Bu ~üphe, o eser 
ile ilginin bir müdii ve bir he
defi olup olmadığım bilmek di
leği ile tebarüz etmiştir. Beşer, 
o vakıttanberi tevali edip ge
len, büyüyen ve artan ye
ni, yeni şüpheler1edir ki ila
lıi mertebelere yaklaşmışhr. 
!Yine bu şüphe ile tabiata ga-

be eden keşiflerini yapmıştır. 
Beşerin ilk keşfi, 11a,, sesine 

!karşı 0 b,, sesini buJmasıdır. 
•B,, harfı, beşerin bilgisinde 
enfüs ve tevettürün, yani bü
tün benliğin, hüviyyetin adı 
olmak gerekliğini kazanmıştır. 

Niçin? 
Çrmki fıtret 11 b,, harf mı bu 

mahiyette yaratmıştır. Yine 
dikkat ederek, görür, anlarız 
ki "B,, sesinde (a) ile bir te
kabül vardır. " B ,, yi söyliye
bilrnek için blitün benliğimize 
Lir külfet tahmil ederiz; sonra 
çıkardığımız bir "B,,sesi ile san
ki bütün kainah, bir öz halinde 
böğrümüze sığdırırız ... 

Beşer, (a) ve (b) den ibaret 
iki küçük sermayesi ile nutuk 

' servetine sahip olmuştur. Nasal? 
Her muvaffakıyetli işinde ol

e duğu gibi idrak ve dikkatini 
uyanık bulundurmakla!... 

HARFLER VE SES 
KAYNAKLARI 

Bize nutuk servetini veren 
harfler hakkında ilm ve ilgi
JDİZİ tamamlamak için, ses kay-

t naklarını eyice tanımamız ge
ektir. 

Alfabeye vücut veren 29 
harften her birinin, ağzımızda 
yeri olan ses cihazında ayrı 
ayrı kaynakları vardır; her ses 
kendi yerinden, hususi kay
nağından doğar 

Bu kaynaklara dair tam bilgi 
edinebjlmek için, onları ses 

• cihazında c:it oldukları uzuv· 
• lara göre zümreicre bölmeliyiz. 

Ses cihazının uzuvları şun
lardır: 1 - dudaklar, 2 - dil-diş, 
3 • dil-damak, 4 - gen:z, 5 -
gırtlak. 

Bu uzuvlara mensup olan 
harfleri de sırası ile görelim: 

l - Dudak harfleri: B. P. 
M. F. V. 

2 - Dil • diş harfleri: D. 
T. Z. J. S. Ş. C. Ç. 

3 - Dil - damak harfleri: 
G. K. R. L. N. 

4 - Geniz harfleri: G. H. 
Y. 

5 - Gırtlak harfleri: A. E. 
ı. İ. o. ö. u. Ü. 

TENi ASIR 

üyük bir ahtekirlık Norveçin notası 
Oslo, 7 (A.A) - Norveç 

hükümeti Franko htikümetinio 
Lizbondaki mümessiline verdiği 
bir nolada asiler tarafından 
lspanyol hükümet limanl~rına 
torpil konulmasının nizamsız 
bir tedbir olduğunu ve bunun 
Norveç ticaret gemileri için 

~•.-:ılm:!!_._. ...... .._ ......... _,.1111möıcma...::-=ır:B11 ..... m:ııı-.-=ıısmımm .. • e·, konsolos uğum z n ührü tak1it 
edi erek mühimmat vesikası verilmiş 

Ankara, 6 ( A. A ) - Hariciye vekalet\nin v~sikalara karşı icabedt:n muameleye tevessG( tevlid edebileceği müessif ne-
elinc geçen bazı fotoğraflardan Türkiye kon- edilmiştir. ticelerdl!n asilerin mesul tutula-
soloslarından birinin mühür ve imzası aşikar Cumhuriyet hükümetinin hiçbir konsolosuna b"td· . . 

bu yolda bir salahiyet veımemiş olduğunu ve cağını ı ırmıştır. 
bir surette taklit edilerek güya Türkiye namına konsolosların böyle vesikalar tanı.mine esasen P~pann'! sıhhati 
bir takım e.slalıa ve mühimmat siparişleri için saJahiyettar buluıımadıkJarını tavz:h ve beyana Vatikao, 6 (Ö.R) - Papa, 
vesikalar tanzim edildiği anlaşılmış ve bu sahte Anadolu ajansı mezundur. geceyi sakin geçirmiştir. 

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

Adana kurtuluş bayraı111 Medeni alem böyle yapar 

Gör··ımemiş bir bayram Cezayir yerlileri insan 
neşesi için~!: .. ~utlulandı yerine konulmamah imiş 

Adana 6 (A.A} - Adananın simde olduğu gibi Atatürk 
kurtuluş günü d0Jay1siy!e dün Parkındaki merasimde söyJe-
sabah daha şafak sökerken nen nutuklarda da bu üç kur-
bütün halk sokaklara dökül· tuluşun heyecanı. ifadeleri ve 
meğe başlamıştı. Bir kere kendi şiirleri yaşıyordu. 
kurtuluşunu, ikincisi de bütün Geçit resmi başta mek-
yurdun kurtuluşunu ayni za- tepliler, çoluk çocuk, as· 
manda olarak düşünmek ve ker, sivil, esnaf ve Hataylı-
duymak imkanı Adanaya hu· Jar sıra ile geçtiler. Geçit res-
susi bir imtiyaz vermekte idi. m;ndeki Hataylılara ait sem-

Adana bu ikiz düşünce ve holler tüyleri ürpertecek kadar 
duyguya bir üçüncüsünü de tesir yapıyordu. Bütün Hatay-
katarak smır ötesindeki Hatay lılar kendi hayraklarının altın· 
Türklerinin davasım da kendi da geçiyorlardı. Hepsinin gö-
bağrma bastı. ğüslerinde kendi bayrakları 

Saat kulesi ile UJucami ara- vardı. Hataylı kadınlar kun-
sında Adananın, belki de bütün daktaki çocuklarıyle kucak· 
memleketin en büyük bayrağı larında geçtiter. 
merasimle çekilirken bu üç Geçit resminden sonra Ata-
düşünce ve bu üç duygu orada türk anıtına gidilerek parti 
bulunanlara h akimdi. adına bir çelenk koodu. Bun-

MekteP.liJer. askerler, erkek, dan sonra kırk bin ki~ilik bir 
kadın, çocuk, ihtiyar sokakları kalabalık ve dört bin atlı ken-
dofduran onhinlerce halk akın- di kendine bayram yapmak 
Jar halinde Atatürk Parkı için sokaklara dağıldılar. Şe-
önünde yapılacak merasime birde şimdiye kadarki misille· 
yetişirken hcrtiirlü tertip ve rinin fevkinde bir bayram ne-
programın üzerinde çalkanan şesi havası devam etmektedir. 
bir heyecan bu üç duygunun Gece şehrin muhtelif tarafla· 
tesiri altında bulunuyordu. rında fener alayları yapıhyor-

Saat Kulesi önündeki mera- du. Ve bir de bafo verilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sorulmağa değer; değil mi? ketleri ve ifraz· ettiği ösare 

Evet, bu sorguyu ileri sür- i!e yeni birtakım teamüllere 
mek ve onu tahkik etmek dil uğradığını ve sonra dalak ve 
ilmi bakımından vac:ptir de... k.ıraciğerin, ince ve kalın bar· 
Nasıl ki; vücudunuzu besliyen sakların icabettiği yeni birta-
u~an,, nın hasıl olabilmesi için, kım hareki ve kimyevi teamül-
kımyevi ve mihaniki bir ta· ler ile ve imtisas suretiyle da-
kım vazifeleri olan hazım marlara geçliğini, bünyenin 
cıhazı; muayyen işle.- gören yapısı oJan etler, kemikler ve 
muayyen uzuvlara malik ise ve sinirler ile tebadül ve temes· 
bu uzuvlardan hiçbirisi diğer sül ederek akcigy eri d t f·-'f · . er e ası 
uzvun v~zı esını. görmez, göre- yeye uğradığını v~ bu kısım 
mezse, m~anın ıç. ve dış var- kanın luap, usare ve safra ha~ 
Jığmı beslıyen ve ıdrak ve ifa· ı· d t k h · · d lı 

f m e e rar azım ışın e ça ş-
denin hasdası o an nutukta ses t y k lb' b . k 

ıgını, a ın u ışte i rolünü 
cıhazınm muayyen uzuvlarının b·ı· b. d'l •1. . b" . . . ,.. l 1 ı ırse, ır ı a ımı, ır yazıcı, 
verımlerı ıJe hası o ur. bir ır b. h t• h 

Yine nası) ki karaciğerin mua ım, ır a ıp ve er 

d münevver insan: vazifesini akciğer, mi enin 
vazifesini bagy ırsak1ar yapa· A - Ses cıhazını teşkil eden 

uzuvları mazsa, dudakların ödediği va· 
zifeyi, gırtiağm yapamaması da B - Hangi uzvun, hangi 
tabiidir. sesleri doğurduğunu, 

Bir biyoloji, bir fiziyoloji C - Bir uzuvda toplanan 
alimi, bir tıp doktoru, bir kim· ses gruplannın zümrevi vazife· 
yager, bazım işinin seyrini takip Jeri ile her sesin gruptaki mev-

Y erJilere intihap hakkı bahşeden 
kanun kabul edilmemeli inıiş 

. 
Paris 6 ( A A ) - Cezayirin 

120 belediye reisi dün akşam 
Oran belediye reisi Lambertin 
riyaseti altında toplanmışlardır. 
Bu toplantıdan maksat,Cezayir 
yerlilerine bütün medeni hak
ları, bilhassa intihap hakkını 
bahşeden kanun layihasının 
mebusan meclisine tevdi edil
mesini protesto etmeldir. Bu 
toplantıda lcabul ediJmiş olan 
bir takrirde Cezayircleki bütün 
müfrit ve ihtilalci anasırın bu 
Jayihaya müzaheret etmekte 
oldukları beyan edilmektedir. 
Layiha Cezavirde yeni karga
ş.:.~ıar çıkoıasaua ve ırklar 1 
arasındaki kini yeniden şiddet
lcndirmcğe sebep olacak ma
hiyette addo!unmaktadır. 

Bundan başka ihtilal tabri .. 
katçılarının elinde teblükeli bir 
silah olacaktır. 

Toplantıda iltizam olunan bir 
kanun layihasına göre bazı yer
lilere mahdut intihap hakkı ve 
gene bu şekilde parlamentoda 
mümessil bulundurmak salahi
yeti ve Fransız vatanına hiz
met etmiş olan yerlilere fahri 
olarak hemşehrilik hakkı veri
lecektir. Bu gibi yerlilere yerli 
Fransa vatandaşı unvanı veri· 
lecektir. 

Cezayir müfritleri mabafili 
fırsattan bilistifade kargaşalık· 
lar çıkarmışlardır. 'f oplsobnın 
nihayetinde dağılan belediye 
reislerini yüzlerce komünist yu· 
haya tutmuşlardır. 

Başvekil, Şefe EsKişe· 
hirde müliki oldu 

- Baş terafı t ncl sahifede -
günkü baş makalesinde u hakkımızı korumaktan aciz değiliz. 
Eğer izzeti nefsimizi müdafaa mecburiyeti bizi harp haline 
koyarsa mes'uliyet Fransaya intikal etmiş olacaktır. ,, Başlıkları 
altındaki makalesinde şunları yazıyor : 

Suriyedeld Fransız memurları · bilsinler ki Türkiye başka 
cephelerdeki kuvvetlerine asla ve zerre kadar halel gelmemek 

üıere lskenderun - Antakya ve havaJisini yalnız yirmi dört veya 
kırk sekiz saatte ekstra miUi kuvvetlerle işgal edebilir ve onlar 
takdir eylesinler ki ayni kuvvetlerle bütün Suriyenin işgali 
nihayet çok mahdut bir zaman meselesidir. 

Amma denilecek ki bu Fransa ile bir barphr. Bunu Türkiye 
ister mi? 
Açık söyliyelim ki istemez. 
Fakat mecbur olduğu zaman işte bunu böyle yapabileceğinden 

eınindir ,,. 
____________ .._ ........... ~.94·---------------

S toya din ov iç - Ciano arasında yılbaşı 
telgrafları teati edildi 

Roma, 6 ( Ö.R) - Yılbaşı münasebetile Yugoslav Başvekili 
Stoyadinoviç ile ltalya Hariciye nazırı Kont Ciano arasında sa· 
mimi telgraflar teati edilmi~tir. 

Sahlf a a 

Arjantin impara
torluğu tanıdı mı? 

Roma, 6 (Ô.R) - Buenos -
Ayres'ten ltalyan matbuabna 
gelen haberlere göre Arjantin 
hükümeti ııezdindeki yeni ltal
yan sefiri Başvekil M. Savedra 
Lamas'ı ziyaret ederek lta)ya 
kralı ve Habeşistan imparatoru 
rıamına olarak tevdi edeceği 
itimatname hakkında görüş
müştür. Arjantin hiikümetı bu 
itiınatnamen:n kabulü hususun
da müşkülat göstermemiştir. 
Böylece Habeşistan üzerindeki 
ltalyan ilhakı nevima tasdik 
edilmiş bulunacaktır. 

ltalya-Japonya ticaret 
görüşmeleri 

Roma 6 (A.A)- Itafya-Japon 
ekooomik görüşmeleri bilhassa 
Japonyanın Habeşistandaki me
nafii üzerinde cereyan etmek
tedir. ltalyan imparatorluğunun 
tanıyıp .Adis-Abebadaki elçilik-
lerini general konsolosluğa çe
viren diğer devletlerle de buna 
benzer konuşmalar yapılmıştır. 

ltalya - Felemenk 
ticaret ltlUHı 

Roma, 6 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı kont Ciano ile Felemenk 
maslahatgüzarı arasında bir 
ticaret itilafuamesi imzalan
mıştır. 

Komünizme karşı 
Bir cephe 

Tokyo, 6 (A.A) - Dış ba
kanı B. Arita radyo ile verdiği 
nutukla Çinden de bahsederek 
Japonyanm anlaşmasına tama
men uygun olarak komünizme 
karşı müşterek bir cephe tt>ş
kilini teklif ettiğini bildirmiştir. 

Bakan Japonyanın ancak 
şimdiye kadar ekilmemiş olan 
bölgeleri jstismar suretiyle in· 
kişaf edebi!eceğini ve kendi 
yolunu takibederek bütün en· 
geJJeri yenmeğe hazırlanması 
lazım geldiğini söylemiştir. 

6 Katil 
Amerikan kadınları 
aflarını istiyorlar 

Nevyork, 6 (Ö.R) - Ş~hir· 
de bugün bir nümayiş yapıl
mışhr. Toplanan birkaç yüz 
kadın, ölüme mahkum edilen 
yaş!a11 on dokuzla yirmi beş 
arasında alta katilin af edilmesi 
için dua etmişlerdir. 

Nöbrt d~ğiştirec~k 
Lonrlra 6 (A.A) - Akdeniz 

filosuna mensup ] 8 geminin 
ge!~cek hafta ispanya sularında 
bulunan deniz kuvvetleriyle 
nöbet değiştireceği amiraUık 
tarafından bildirilmektedir. 

Benes Belgrada 
gidecek 

Prag 6 (A.A)- Salahiyettar 
bir menbadan haber alındığı!la 
göre Benes resmen Belgrada 
davet edilmiştir. Bu ziyaretin 
ilkbaharda yapılması muhtemel
dir. 

Pariste bir grev 
Paris 6 ( Ö . R ) - Mühim 

bir şirket amelesi grev yap-
mıştır. Şirketle amele murah
hasları müzakereye girişmiş
lerdir. 

Böylece, 29 harfın ayrı ayrı 
birer kaynağı olduğunu ve 
ağzımızdaki grup grup yerle
rini tahkik edebiliriz. Bu haıf· 
lerden her birisinin, ne için 
böyle muayyen birer kaynağı 
olduğu ve ne için ses cıhazınm 
bir veya iki uzvu ile ilgilene
rek grup grup toplandıkları 

ederek, alınan gıdanın ağızda, ki ve mertebesini. 
dişler ve tükürüğü veren gudde· Ç - Seslerden her birinin 
ler vasıtasiyle bir takım hareki ve harici veya dahili alemlerde : 
kimyevi teamüllerden sonra, 1 - Nasıl bir varlığı ifade 
buluma ve oradan mideye geç- ettiğini, 
tiğini, orada da midenin hare- 2 - Bir ifade işini görür· 

, ., 
TAYYARE Sineması 

TELEFON 3Ui1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni sene şerefine 

Avusturya Adls-Abebada 
konsolosluk kuruyor · 
Viyana, 6 (ÖR) - Salahi

yettar mahafilden alınan ma· 
Jiımata göre Avusturya bükü-

j 

Bütün cihan radyolarını inleten .. 
Plakk~rı her tarafta yağma oJan .• 

TINOROSSl'nin 
M A R 1 N E L L A filmi 

VE 

~ANLI TAKİP 

... ken ne gibi çeHmler ve salım-
~ larda bulunabileceğini; 

3 - Her sesin hayatını ida
me için ne gibi fiziyolojik ka
nunlara tabi olacağını 

4 - Seslerin birleşmelerin
den, bezm ve çözümlerinden çı· 
kan neticeler ile bir biriyle olan 
ilgilerini idrak yüzünden vücu
da getirdiği iz ve eserleri •• 

lzmirde ilk defa olarak hulY:.=cs verince.lau~e 
Hulasa, nutkun vücuda gel

mesinde sesin gördüğü bütün 
vazifeleri bilmesi lazım gelir. , 

HANRY BAUR - GABY MORLAY ve diğer 12 yıl· 
dızın temsil ettikleri senenin en büyük filmini takdim ediyor 

Bugün son defa 

SAMSUN 
Bu eser sinemanın ıbda ettiği şaheserler arasında en 

yüksek mevkii almıştır 

AYRICA • Paramunt "Dünya havadisleri,, 
~ • Miki renkli ve canlı karikatürler 

SEANS SAA TLERI Cuma, cumartesi, Pazar günl~ri 
1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Diğer günler 3.15 
5.15 - 7.15 - 9.15 

meti, Adis-Abebada t-ir kon· 
solosluk tesis edecektir. 

Balıkçılık 
endüstrisı 
Kanunuevvel bidayetinde 

Sovyet balıkçılık endüstrisi bu 
yıJ planını tam surette tatbik 
etmiş bulunmaktadu. Sene ba
şındanberi, geçen yıla naza
ran 1.400.GOO kental fazlasiyle 
13.543.000 kental balak av· 
lanmışıır= 
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görünmiyen bela 

Hersene . aramızdan 
yüzlerce kişiyi alıyor .. 
Yangını söndUren itfaiye te,kll611, ipini koparan 

bojiayı öldUren zablla var. Ya göze görUnml
yen bell ile kim mücadele edecek? 

Yangın var! •• 
Bir, iki, üç!... 
Ba rakamlar, patlayan top 

ıeslerinin sayısıdır. 
- Yangın varf. 
Çarşılarda, kahvelerde, resmi 

ve hususi dairelerde, evlerde 
herkes birbirine sorar •• 

- Yangın nerede?I. 
- Yangtn nerede?!. 
- Yangın nerede?I. 
Ağızlarda dolaşan sorgu bu. 

Telefonlar işler, polis harekete 
geçer.. Ve en nihayet hazan 
en büyük idare memuru da 
yangan yerine koşar •• 

Bir kuru sıkı topun, bütün 
şehri ve herkesi telaşa düşi1r
düğüne hayret etmemeli •• 

Elbette, şakası yok yangın 
bu.. Canın yongası olan mal, 
elden gidecek .•• 

Ertesi gün gazeteler yazar: 
"Dün Balcılarda .• Falan ma

ğazadan çıkan yangın yetiş~n 
itfaiye tarafından sirayete mey· 
dan verilmeksizin söndürülmüş
tür. Mağazada üç eski çuval 
yanmışbr. Başka zarar yoktur.,, 

Böylece bütün şehir halkını 
telişa düşüren hidise kapan
mışhr. 

iPİNi KOPARAN BOGA 

Çarşıda müthiş bir panik 
var •. Ti Kemerden konağa ka
dar bütün halkta bir telaş •• 
Bir koşuşma.. Tıpkı arka ar .. 
kaya s1ralanan iskambil kağıt
larının birbirlerini iterek düş· 
mesi gibi.. Bütün cadde bo
yunca kaçışmalar.. Dükin ka
pılarının taraka sesini andıran 
madeni bir sesle kapanmaları .• 
Bayılanlar ... Kaçınız •• Geliyor •• 
Ezmiş.. Çiğnemiş.. Boynuzla
mış.. Lifları ağızdan ağıza do
laşıyor ... 

Ertesi gün gazeteler yazar : 

" Dün Basmahane civarında .• 
Bir ahırdan ipini koparan bir 
boğa.. Ca,ideye çıkmış.. Sağa 

sola hücum etmiştir. Çarşıda 

bir panik olmuş.. Azgın boğa 
bir kişiyi ağır yaralamış.. Ve 
jan.Jarmalar tarafından öldü
rülmüştür. ,, 

Elbet panik olur. Şaka mı 
bu.. Boğa geliyor.. Can her 
şeyden tatlıdır .. 

GÖRÜNMIYEN BELAI.. 

- Haberin var mı?. Üç gün 
oluyor .. Bizim Mustafa öldü .. 
Doktorlar "Verem,, diyordu .• 
Zavallı adam dört sene neler 

çekti neleri.. E timdi kurtulda. 
Kurtuldu ama geride kalanlara 
bakacak yok .. Tali bol. Allah 
vere de çocuklan yakalaoma
mıt ola .•• Fakat miimkün mii?I 

- Aliye de ne oluyor bi
rader?. Genç adam günden 
güne vücuttan düşüyor.. Ben 
halini beğenmiyorum.. Ôksü· 
rüyor.. Geçen gün mendilini 
gördüm, penbe penbe kan le
keleri ... 

Hele kız kardeşi Fatma •• 
Yürekler ac1S1.. 3. 5, 7 yaşla
rmda bir de memede dört ço
cuğu var .• Allah bu yavrucuk
ları korusun.. Korusun amma •• 
Lafla olmaz .. Onlar da tutula
caklar .. 

- Bu menhus hastalık bu 
ai lenin kökünü kurutacak •• 
Yazık .• 

Bu çeşit konuşmalara şehrin 
hemen her mahallesinde sene
de b'r çok defa rastgelinir •• 

Hey yurddaş!.. 
Bir çok Mustafalan milletin 

bağrından koparıp karatoprak· 
lara gömen, 

Bir çok "Ali,, leri genç ya
şında canından bezdiren, 

Bir çok şen yuvaları.. Bir 
çok F atmalarla bir matemha
neye çeviren •• , istikbalde belki 
de memlekete büyük hizmetler 
yapacak yavruların bayabnı 
tehdit eden ... 

Ne seni o kadar teliıa dü· 
şüren yangın, ne de ipini ko
paran boğad1r. Bu faciaları 

yapan şey, gözle görünmiyen 
"Verem" mikrobudur. 

Sinsi sinsi aramızda dolaşı
yor. Sana da, bana da hepi· 
mize de taarruza hazırdır ••• 
İnsan tefr!k etmiyor. 

Yaptığı tahribat, ne yangına 
benzer, ne ipini koparan bo
ğanınkine benzer ... Her sene 

aramızdan yüzlercemizi alıp 

götürür .• Kalanlan tehdit eder. 
Tutulanları söndürür •• Hepimizi 
ya ölüme veya hayatı sürükle
meğe mahküm eder. 

Yangını söndüren itfaiy" 
teşkilah... Boğayı öldüren za
hıta vardır .. 

Ya "Verem" mikrobunu kim 
öldürecek ?!.. 

Farkmdayım.. Sen de bu 
yazılar .• 

Ne yangımn telaşım ... 
Ne de azgın boğanın pani

ğini yapamaz... Çünkü tehlü· 
keyi S!Özle göremiyoruz .. Fakat 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Bu sırGda mavi bir ''ık, alt kata enen n •erdlvenln 
parmakhklarını tarayarak gözden slllndl •• 

Robert sözlerini bitirdikten 
sonra, iki genç kıı: onu tesel
liye çalıştılar ve her ne baha· 
sına olursa olsun, ellerinden 
geldi ği kadar kendisine yardım 
edeceklerini temin ettiler .. 

Hardi, bu meseleyi Şirley!e 
Marlene açtığı için Roberte 
çok darıldı. Fakat herşeyi daha 
iyi gören Sevgili Düşman, bu
nu muvafık bulduğunu bildir
diği zaman, bu sefer de darıl
mak sırası Roberte gelmişti .. 

• • • 
O gece yalnız kaldıkları za-

•an. 7apdacak itler baklanda 

uzun boylu mülahazaya daldı· 
lar. Onların yegane ümitleri 
olan Sevgili Düşmanın bir daha 
h iç gözükmeyişi canlarını sıkı
yordu.. Bilhassa Hakk• Sabri 
bu meçhul ad:ımı çok merak 
ediyordu. Kendi kendine birçok 
defalar düşünmüş, mektuplan 
ve tarih kitabını gözden geçir
miş, fakat yine bir türlü işin 
içinden çıkamamışh. Bu kim 
olabilirdi ? işte nihayet o da 
bu hususta bftyük bir muvaf
fakıyetsizliğe düşllyordu •• 

Sevgili Düf1Dan Berlin ote
he lnrakbiı ... mektabaa• 

f&iiASIR 

Bugünün harplerinde 

Hava ordusunun 
tesiri hikimdir •.• 

Mare,al Bodogllo diyor ki: aaae,ıncl slllh Habe, 
harbında bUtUn harekat mUddetlnce bUyUk 

lmklnıar meydana gellf"mlştlr,, 

Pariste çıkan "Temps,, gaze- vada bir faikiyet elde bu-
tesi muhabirlerinden P. Gen- lundurmanan zaferin kaza· 
tizon, San-Marzonotto'daki ika- nılması hususunda son de-
metgihında Habeş harekita rece kal'i bir hüküm vere· 
hakkında bir kitap yazan ma- bilecek bir eleman olduğunu 
reşal Bodoglio'yu ziyaret et.. ıspat ettiğini de kaydetmekte-
miştir.Mareşalin muhabire, bütün dir. Şayet bu hava hakimiyeti 

olmasaydı muharebe daha çok 
memleketlerin tayyarecileri için 

uzayabilecek, zayiat daha ağır 
çok büyük bir ilgi uyandıracak oJacak ve Itafya yüksek ku· 
olan beyanatını aşağıya nak- mand~nlığmm düşünüşler; bu 
lediyoruz: 
Habeş harekitıoın başlangı

cında, süel münekkitlerin büyük 
bir kısmı, kuvvet ve kalitelerine 
rağmen İtalyan havacılığının 
ikinci derecede bir rol oynıya· 
bilecekleri fikrinde bulunduk
ları, tabiatiyle hatırlanır. Hal
buki; şarki Afrika harbi de
vamınca en ön planda bir rol 
oynıyan bir silah varsa o da 
bavacllıktır. 

Beşinci silah bütün harekat 
müddetince, büyük imkanlar 
meydana getirmiştir. Bu silah, 
daha harekahn başlangıcında, 
Habeş kuvvetlerinin seferberlik 
teşkilabm altüst etmiş ve Ha
beş kıt'alarımn erzak ve mü
himmat ile beslenmelerini güç
leştirmiştir. 

Mareşal BodogUo 

derece çabuk ve bu derece 
tam bir muvaffakıyet ile neti-
celenmiyecekti. Habeşin bir 
hava kuvvetine sahip olmamaıs 
düşüncesi bu sözü cerhetmez, 
liilakis prensibin doğruluğunu 
tasdik eder. 

KARISI 
Nasraddin hocaya sormuşlar: 
- Karım ölürse kiiçük kı

yamet 1 Ben ölürsem büyük 
kıyamet kopar 1 

Demiş. 
izzet Molla ilk karısını çok 

aevermi,, bir günden bir güne 
karısı hastalanmış, doktor, tüt
sü, üfürük kir etmemiş, her 
gün kar1sının başı ucund&o ek
sik olmayan izzet Molla, bir 
gün karasının ağ1rlaşbğaoı gö
rünce isyan etmiş. 

- Vallahi t Demiş karım 
benden evvel aınrse, ben bu 
komtğı yakarım, konağı yağ
ma ettiririm .. 

Fakat ne gariptirki karası 
çok geçmeden öJmüı .. Kans1nı 
mezara ağlıyarak terkeden Ke
çeci izzet moUa hemen o ak
şam, konağının geniş ve hala
larla döşenmiş mi!Jafir odasın
da kendisini taziyete gelenlere 
karşı, isyan edip, orta yerdeki 

ÖLÜNCE 
büyük mangala bir tekme ı 

- Yansın bu konak l 
nim bibetulfabım öldü 1 

Diye mangalı hahlann üıt 
devirmiı ve bağırmış : 

- Yağma edin eşyal 
Haram olsun! Bu konak 
gayri l 

Diye ağhyarak odadan 
rılırken, ateı balıyı sarar 
hem misafirler, hem ko 
uıaklan ateıi söndürmü 
balıyı falan kaldırmışlar ... 

• • • • . . . . 
Karasının ölümünden 

sonra tekrar evlenen f 
molla; yeni karısının sevjli • 
düşerek, acı bir istihza ile : 

- Keşke merhume altı 
evvel ölseydi de, ben bu k 
nın alb ay evvel hoşnu 
olsaydım.. Demiş .• 

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

Şoförler şikayet ediyorlar 

Kornaların (vak vak)la 
tahvili kaza yapabilir 

Mühim zamanlarda kornalara m 
saade edilmesi icap eder, deniliy~ 

Belediye, otomobil kornaları· ) ve yersiz L orne çalınmas~ 
mn lastik vak•vaklara tahvili sak edilebilir. Seyrü s 
hakkında verdiği kararı dün- kontrolü çok sıkı oldu" 
den itibaren tatbika başlamıştır. göre bunu temin etmek dl 

Matbaamıza gelen onbeş kadar kündür. Bu suretle şehi~W 
şoför; bu yüzden büyük kaza· ricinde veya kaza ibti 
lar vukua geleceğini. vak-va~ı leri kar ... ında ıoförlere 
halka duyurmanın zorlu~unu trik kornesini ku anmak 

Muharebe esnasında da piya
denin önünde, buna yardım 

etmiştir. Zaferden sonra Ma
reşal bava silahının tesirini 
daha ziyade meydana çıkaran 
noktayı bilhassa işaret etmek
tedir. Havacıhk, tıpkı Napol
yon istilindeki süvariler gibi 
düşmanı tahrip etmiş, ezmiş 
ve darmadağın etmiştir. Hava
cılığın yardımı olmasaydı, l<ıt
alarm kazandıklan muhtelif 
muzafferiyetler bu derece tam 
olamazdı. Bombardıman tay
yare filolarıdır ki, ric'at halin
d~ bulunan Ras Mulugbieta as-

"Korkunç bir hava kuvvetine ileri sürmüıler, batta dünkü ka- sah da bırakılmış olur. 

kerlerini dört gün içinde mah
vetmiştir. Beşinci silah, her 
harpten sonra. stratejik saha 
üzerindeki muvaffakıyetten is
tifadeyi temin etmiştir. Bun
dan başka şarki Afrika bava· 
cılığının ekmek, su ve cephane 
vermek suretiyle bir çok cüz'ü 
tamları beslediği de malümdur. 

Mareşal, Şarki Afrika hare· 
katında edinilen tecrübele
rın şu noktayı, yani ha-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çalışacağız .. Ta elele vererek, 
ittifak ederek bu gizli düş
mana savaş yapmak lüzumuna 
kani olacağın zamana kadar 
uğraşacağız .• 

Bu zaman gelecektir. 
Dr. MITAT OREL 

lzmir V. M. C. Başkanı 

da, birkaç güne kadar tek
rar geleceğini söylediği halde 
acaba bir daha niçin gözük
memişti? 

O gece, Robert Sevgili Düş· 
manın ark:!sından koşmuı ve 
onu yakalamağa çalışmıştı. 

Acaba bunun için kendilerine 
darılmış mıydı? •• Veyahut da 
onun sözünü tutmıyarak, eve 
geldiklerinin ertesi günü so· 
kağa çıkmalarına mı kızmıştı? 
Hakikaten iki büyük kabahat 
işlemişlerdi. Fakat şimdi özür 
dilemek lazım gelse bile, ken
disini nerede bulacaklardı?. 

Sevgili Düşmanı birkaç gün 
daha beklemeğe ve eğer gel
miyecek olursa, Morganlarla 
yapılacak mücadeleye kendi 
başlarına devama karar ver· 
di'er. 

Üçii de odal-tnna çekilerek 
rahat bir uykuya dalmışlardı. 
Gece yanıı, Robert hir aralık 
uykusundan uyandı. Aşağı 
katta birtakım ayak sesleri 
da1ar gibi olmqtu. Eneli 

sahip olan bir düşmana karşı zada kornallzlığ1n da imil ol- rü seferde kazaları önle 
hava faikiyetini kazanmak, en duğunu ilave eylemişlerdir. esas olduğuna göre rahats 
başta gelen ehemmiyetli bir Belediyemizin balkın fazla meselesini ikinci dere 
noktadır ve bu faaliyet ne ka- iz'aç edilmesinden dolayı kor- mütalaa eylemek zanıreti ~ 
dar çabuk ve ne kadar tam dır. Maamafib biz iki k 
bir surette kazanılırsa, kara nalan çıkardığı şüphesizdir. kullRnmağa müsaade et 
ameliyata da o derece kolay Lakin lzmirin vaziyetine, ban yolile de her iki maks 
bir surette cereyan edebi!ir." hususiyetlerine göre vakvak- istihsali mümkün olacağın• 

Mareşal, Habeş harekatı do· lartn kazaların vukuuna mani niiz. O da, yersiz lüzu 
layısile ortaya atılan bu görü- olamıyacağı da aşikardır. korne çalanların cezalan 
şü de tasdik etmektedir: "Ha- Fazla kalabalık yerlerde, vi- ması, fakat kornelerin ib. 
vacılık yere hakim olur, piyade b. ı ki' d b· ı1 · raı'larda, ini karşı!aşmalarda 1r i et şe ın e otomo ı ışgal eder." 
ı•-----------...... elektrikli kornaların faydaları bırakılmasıd ı r. Bu itibarla 

Satılık ev 
Doktor Mustafa Enver 

caddesine çıkan Voroşilof 
Bulvarı üzerinde yeni bir ev 
sa talaktır. 

Müracaat yeri Büyük Kar
dıçalı hanı 68 numara. 

Telefon 3854 

2 - 5 (S 4) 
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vehime kapıldığını zannederek 
aldırış etmek istemedi. Ôyle 
ya, evin bertarafı sıkıca kapa-
tılmıştı ve dışardan içeriye 
girmenin imkanı yoktu. Fakat 
aradan birkaç dakika geçme· 
den, ayak sesleri tekrar işitil-

meğe ve kapılar açılıp ka
panmağa başladı. Bu sefer 
Hardi veya Hakkı Sabrinio 
aşağı inmeleri ihtimalini düşün· 
dü • Lakin emin olabi!mek için 
yatağından kalkarak yavaşça 
salona çıktı. Hardinin ve Hak
kı Sabrinin odaları kapalıydı 
ve ikisi de mışıl mışıl uyuyor
lardı. Demek ki ttşağıda her 
halde bir yabancı vardı ve 
belki de., .. Robertin daha fazla 
düşünmesine meydan vermiyen 
yeni bir gürültü daha oldu ve 
mavi bir ışık, altkata enen 
merdivenin parm&klıklarını ta· 
rayarak gözden silindi... 

Biran içinde Robertin tüy· 
leri diken diken olmuıtu. Der
hal Hakkı Sabriyi uyandırdı 
ve oda11na koprak yaadığln 
altuadaa ra•el•erİDİ alda. 

inkar edilemez. . tediyeden meselenin te 
Hele virajla şehir harici se- tdkikini rica ediyoruz. 

yabatlerde koroesizliğin büyük Tarikat ·i;i~i
1

' t~hkikA 
bir tehlüke teşkil edeceği Bulgurca köyünde ta~ 
meydandad1r. Ayini yapmakla maznun b 

Mutlak surette belediyenin nanlar dün hapishaneden 
korneleri çıkarmağa neden deiumumiliğe tahliyeleri 
lüzum gördüğünü anlamıyoruz. kında bir istida gönderıni 
Pekala kornelere Hiveten vak dir. Haber aldığımıza 

vaklar da otomobillere koydu- müddeiumumilik bu tal 
rulur, şehir dahilinde lüzumsuz reddini i!ltemiştir. 

Hakkı Sabri birden kendini 
tophyamıyarak şaşalayıp kalmış 
tı. Fakat birkaç saniye içinde o 
da ruvelverini kapıp Robertin 
arkasından koşmakta gecik-
memişti. Aşağı enip elektrikleri 
yakbkları zaman ortada kimseyi 
göremediler. Herşey yerli ye· 
rinde duruyordu ve hiçbir şeye 
el sürülmemişti. Robert kapıyı 
iyice muayene etti. Akşam ka· 
pattıklara gibi duruyordu. 

Hakkı Sabri hala ne o:du
ğunun farkında değildi.Merakla 
sordu: 

- Böyle gece yarısı, ne 
oluyoruz Allahatkınal 

Robert bili tetikte duruyor 
ve bomboş dur1an salonda bi
rini arıyordu: 

- Ne olacak, diye cevap 
verdi. Biraz evvel aşağıda bi· 
risi vardı. 
Hakkı Sabri kahkahalarla gü
lüyordu. 

- Bir rüya görmüş olmıya
sm çocuğum, dedi. Her taraf 
sımıı~~~i~b, d0ışandan içeri-
Y• ~ •.,., olmad>ğı 

/ ·~ 

düşünsek bile görüyors 
ortada kimsecikler yok. 

Robert kendinden emiO 
tav1rla konuştu: 

- Lakin nasıl olabilir 
tum. Bira:r. evvel aşağıda gO 
tüler oluyordu. -. 

Hatta salona çıktığım zil~ 
mavi bir ışık yandı söndii· J, 
evvela si:rden biri zannediA 
ehemmiyet bile ve mek ~ 
medim.. Yanılmamın idl~f 
yok.. Biraz evvel aşa~d• 
halde birisi dolaşıyordu. 

Hakkı Sal.ri Roberte 
türlü inanamıyor ve onun ~e 
kapıldığını zannediyordu. 
le ya işte ortada RobertİA 
zünü teyit edecek hiçbir 
re yoktu. 

Haroiyi uyandırmamış!• 
Zaten artık buna lüzıJ.-, 

kalmamışb. ikisi de böyle 
ce yarısı boşu boşuna 1 
duklan için meyus bir f 
odaJanna çekildiler. 
aabaha kadar Robertin 
bir damla uyku girmedi--

- Bii/lllİ' 
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AS•R 
: .... Sahife s -

1 Centilmen anlaşması münasebetiyle 

•as~~~~~~~~~~~~ Fransız haric·ye 
• .. beya a ta bulun 

zı 

ur 
Franko kat'i darbey· 
Asilerin çevirme 
Madride karşı 

hareketleri 
taarruzları 

v rma • stedı• Berlio, 5 (A.A) - "Centele- 1 
mans Agret:ment,, mukavele-

muvaffak olmadı 
sinin neticeleri hakkmda fik· 
rini beyan eden Berliner Ta· 
geblat gazetesi şöyle yazıyor: 

durd ruldu • 
yı e 

ltalyanm elleri de ş'mdi is
panyada serbest bırakılmıştır. 
lspanvol işlerinde ltalyanın 
tarzı hareketi malumdur. Ve 
istikbalde de değişmiyecektir. 

liükümetçiler Oviedo şehrine hakim tepeleri zaptettiler Paris 6 <ô.R) - Eden dün 

Roma, 6 (Ô.R) - lspanyol •••••••••••••••••••••••••••11••••••• ........................................................... ;;~ki'~ih~ti~d~·;;ii~;i~'t~~~·r·~zu ~~i~i:~~taı~!~ ~=~:~!m~:~e~~~ 
asileri kaynaklarmdan gelen durdurulmuştur. Havas ajansı reement'nin imza$ı dolayısiyle 
haberlere göre g-eneral Fran- tarafından millicilerin ileri ha· Fransız hariciye nazaranın vuku 
konun orduları dün de taar· reketi hakkında verilen son bulan beyanatından dolayı 
ruılarında devam etmişlerdir. haber dün'Kü tarihlidir • Bütün memnuniyetini izhar etmiştir. 
Villa Verde civarında asi kuv- cephelerde sükunet vardır. Bu telgrafın metni şudur: 
vet le r milislerin terkettilderi Asilerin tebliği de bunu teyit lngiJiz.(talyan anlaşmasının 
siperleri işgale ve kayda şayan etmektedir. lngiliz hükümetinin bu kadar 
yeni muvaffakıyetler elde et- Madrid müdafaa komitesinin sıl<ı münasebatta bulunduğu 
meye muktedir olduklarını id- tebliği şudur i Fransız hükümetince iyi lcarşı· 
dia ediyorlar. .. Öğledeki vaziyet: Madrid et- lanmış o'ması beni son derece-

Madrid, 6 (O.R) - Fasla "' rafında biitün cephelerde sükü- de s e vindirmiştir. Bu anlnşma-
askerlerlc Alman kıt'alarının net avdet etmiştir.Fena havalar nın Fransanın Ja alakadar ol-
kesif kitlele r halinde yaptıkları / piyadı.:nin faaliyetine miini ol· duğu dünyanın bu kısmında 
tanrruzl.:ır birçok noktalarda ınaktadır. Asiler mevkilerimizi sulhun idamesine hizmet ede· 
ezilmiştir. Asiler son kırk saat bombardıman etmekle iktifa ceğinden emin bulunmaktayım. 
zarfında taarruzlarını muvaffa- • etmişlerdir. Oviedo şehri civa- Gazeteler Edenin beyanatını 
kıyetli bir neticeye iysal etmek rıoda şehre hakim olan bir memnuniyetle lrnrşıhyarak şu 
ümidiyle insanca büyük zayiatı tepeyi zaptettik. mütala5da bulunuyorlar: 
göze alarak hücumlar yapmış~ Bayonne, 6 (A.A) - Bilbao- " Bu telgraf tam zamanında 
larsa da bütün bu taarruzlar dan resmen bildirildiğine göre gelmiştir. Böylece Centelemans 
asıl müdafaa hatlarımız önünde Sipeıleıde asi askcııeı dün bükfimet tayyareleri Alman Agreement'ın imzası Forayn 
durdurulmuştur. Asilerin ölü ğını, pazartesi günü 250 kişinin 1 tiklerini bildiriyor. markalı üç asi tayyaresini dü- Ofisle Ke Dorsey arasındaki 
ve yaralı olarak zayiatı on Lin Franko kuvvetlerine iltica et- Madrid, 6 ( Ö.R ) - Şimali şürdüler. münasebetlerde bir burudet 
tahmin edilebilir. Asi tayyareler •••••••••••••••••••• .. ••••••""'""''"'"''"'""'""'"""''"••••••••••••••••••••••••••••••"••"""'"""""""' ....... ••••••••••••••••••"'"""""''"""•"••••••• .. ••••••••••••••; 

oa 

lngıliz dış bakanı Edm 
uyandırdığı hakkında Berliode 
dolaşan asılsız şayialar da tek
zip edilmiştir.,, 

Atina, 6 CA.A) - Bütrıı ga
zeteler başına kaleierini logil
tcre ile ltalya aresında akte· 
dilen Ceııtelemans Agreement'a 
tahsis ve bunun Avrupa barı~ı 
için olan ehemmiyetini kaydet
mektedirler. 

~ 

büyük bir faaliyet göstermiş· 
lerdir. Elimize düşen esirlerin 
ifadelerinden anlaşıldığın göre 
Franko haftalardan beri büyük 
d ikkatle hazırlanan bu hücu
mun Madrid müdafaasını sona 
erdireceğ;ni va nihayet asilerin 
payitahta hakim olacağını ümit 
ediyordu. Almanlann, ltalyan· 
Iar ve Portekizlerin ehem
miyetli yardımlarma rağmen 
general Franko bu defa da 
teşebbüsünde akamete uğramış 
sayılabilir. Zira Madrid dayan
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ard n a d·yor . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

maktadır. 

Roma, 6 (Ö.R) - Asiler A
tilla cephesinde bir ileri hare
keti kaydettiklerini bildiriyor
lar. General Franko ordusu 
Guadarama cephesinde bir iha· 
ta hareketi yapmağa çahşmışbr. 
Bu hareketin hedefi Esküryal
daki hükümet kuvvetlerini di
ğer kuuvetlerden lecrid etmek
tir. Esküryal Madrid miidafaa
sınm temel taşlarından biri sa
yılmaktadıı. 

Salamank 6 (Ö.R)- Hükü
met kuvvetleri , Vill2 Realde 
birçok mukabil taarruzlar yap
mışlarsa da hep püskürtülmüş
tür. Asi karargahın son bir 
tebliği hükümetçi kuvvetlerden 
asi saflarına firarilerin çoğaldı--

• 
nsıy 

akon--• 
rı 

• 
mı yor ar 
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Paris, 6 (Ö.R) - Fransa ve Ademi müdahale komitesi Cenevre, 6 (Ö.R) - lspan· ı mahkeme bu neferin kendi ira-
lngilterenin müşterek teşebbüs· yılbaşı tatilinden sonra ilk top- yol bükümeti Cemiyeti Akvam desiyle hareket etmemiş ol-
Jerine Portekiıin cevabı bugün Jantısını yapmıştır. Bu toplan- umumi sekreterliğine tevdi et· duğunu tasdik etmiştir. 
alınmışbr. Bu cevap ne bir tıda Almanya ve Italyanın ce- tiği bir notada lspanyol sula- Londra, 6 (A.A) - Ademi 
kabul mahiyetindedir, ne de vapJarı görüşülecekti. Beklenen rındaki Alman harp gemileri· müdahale tali komitesinin dün-
tamamen menfidir. Portekiz Is- cevaplar henüz gelmediğin• nin beynelmilel hukuka teca- kü toplantısında Romanya mu-
panyadaki tebeaalanmn azhğı den komite ademi müda- vüzlerini protesto etmiştir. rahhası ispanyada yapılacak 
hasebiyle gönUllüler meselesi- hale meselesine ait bazı tek· Vaşington. 6 (A.A) - Roy- kontrole ait planın tatbiki do-
nin kendisini o kadar alakadar nik işleri görilşmüştür. ter bildiriyor: layısiyle yapılacak masraflar• 
etmediğini ileri sürmekte ve 
bir çok ihtirazi kayıtlar arka
sında gizlenmektedir. 

Diğer taraf tan Berlin ve 
Roma hükümetleri de vaziyeti 
tebellür ettirmekte istical gös· 
termiyorlar. lngilterf'nin Berlin 
ve Roma elçileri Forayn Ofis
ten aldıkları talimat üzerine 
Almanya ve ltalya hükümet
leri nezdinde yeni bir teŞeb· 
büste bulunarak iki hüküme
tin cevaplarını geciktirmeme· 
lerini istemişlerdir. Tahmin edil
diğine göre. Almanyanın cevabı 
bugün olmazsa yarın ahna
cakbr. 

Londra 6 (ô.R) - ispanya ı 1 k 
dan Romanyanın hi sesine dü-

spanyaya yapı aca silah 
f F şen parayı hükümetin kabul se iri oraynofise bir nota ve· ihracah üzerine ambargo koyan 

rerek Palos Alman Vapurunda• k k d etmiyeceğini bildirmiştir. 
ararm ongre en müstaceli-

ki harp levazımının müsaderesi Diğer murahhaslar Romanya 
b ' ·ı 1 h k k f k yetle geri alınmasam istihdaf murahhasının bu beyanatını eyoe.mı e u u a muva ı 

ld _ b·td eden bir proje halen etüt edil- tasvı"p etmı·~ıerdı'r. o ugunu ı irmiştir. Ayni no· Y 

tada lspanyol vapurlarına Alman mektedir. Toledo, 6 ( A.A) - Valan-
harp gemileri tarafından vuku- Madrid 6 ( A · A ) - Halk sia bükümetioin neşretmiş ol-
bulan taarruzların çok fena mahkemesi Parlanın zapta sıra- dnğu bir kararnamede ecnebi 
akisleri olabileceği, bu takdirde sanda esir düşen ltalyan nefe- zabitlerinin ispanya tabiiyetini 
ademi müdahale komisyonunun ri Luigi Corsinin beraetine ka· kabul etmeye mecbur olmadan 
vazifes i büsbütün karışacağı • rar vermiştir. Corsi Hnbeşista- kızıl orduda vazife alnbilecek-
ilave edilmektedir. na g itmek için emir almış ol- lcri bildirilmektedir. Bu gibi 

fopanyol sefirinin bu notası, doğu halde birkaç gün sonra zabitler nynı rütbedeki lspan-
Valansiye sefirinin son Alman Vigoda karaya çıl<arılarak ora- yol zabitlerinden fazla maaş 
ültimatomuna boyun eğmiyece· dan Toledo cephesine gönde· alacaklardır. 
ğini göstermektedir. rilmiş olduğunu söylediğinden V nşington, 6 (A.A) - Hari-

koştu, silahını kaptı, atını arar· 
casına ıslık çaldı, fakat ıslığını 
yarıda bırakan Katırcıoğlu: 

- Vay kafa! Vay! Öldüğü· 
nü unuttuk emekdarımızın! 

Gelenler: 
- Aman! Paşam! Aman im

dat! Bizi soydular! Derken ken
disine gelen Ahmet paşa, tit
riyerek sordu: 

- Ne var?. 

paşanın; oracıkta kurulan ça
dırında; başına gelenleri nnlat
mağa bismillah diye başlamıştı . 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 78 

Diye mırıldanırken, kişneye
rek turu donlu bir atm karşı· 
sıoda tepindiğini görünce: 

- Aman paşam! Bizi Ka-

Bursadan Hicaza gitmek için 
nasıl çıktığını, Sandıklı yayla· 
sında Katırcı oğluna nasıl rast
ladığını anlatmağa koyuldu. Fa
~at küçük çavuş bir kahkaha 
attı : - Ettim 1 Hatta kız bana: 

Efene selam söyle ! Ben kusur 
ettim, mert adammış, onu unut· 
mam 1 Dedi. . . Babası falan 
hoşça karşıladılar. Bir yemek 
çıkardılar, kız hasta hasta 

hizmet etli. Son sözü: Yine 
de kusutluyum, yine de, o 
mert adamı unutmam diye ba-

basının yanında sana selam 
yolladı, babası sana dualar etti. 
Ben seni anlattım, kı~. ettik
lerime peşiman oldum dedi. 

- Çocuk ne oldu akyakalı? 
- Çocuk sağ salim kızın 

kucağında gitti, ona eyi bakı
yorlar, sen dur hele! onlar 
sonra görüşülecek ış •• 

- E? .. 

- Ben köyden ayrılıp, te
peye gelirken, bir sürü atlmın 
çiğ silah ileriden geldiklerini 
gördüm, durakladım, baktım, 
bunlann hepsi de Sultanın 
adamları idi, yolları bizim yo
Jumuzdu, bir hızlandım onlar
dan evvel tepeyi tırmandım, 
sanmm ki şimdi onlar aşağıda 
köydeler .. 

Bu son söz üıerice : 
- Kızanlar 1 Silah başma ! 
Diye Katırcı haykırdı .. Fakat 

kızanlar çoktan silahlanıp atla
rına bile atlamışlardı. 

Haydaroğlu, Katırcının bu 
haykırışına: 

- Katırcı silah ba§ınal Dur
ma! Hepimiz hazırız .. 

Oiye ses verince. Katırcıo~lu 

- Habre! Birisi gitti, birisi 
geldi, eşkiyanın keratası amma 
da at seçmiş! 

Sevinciyle karşısma gelen ata 
atladı, efelere katıldı, efeler 
tepenin sarp yollarından atla· 
rmı salıverdiler .. 

"' . .. 
Kütahya mutasarrıfı Küçük 

Çavuş paşa, karşısına aldığı 
adamm, yanındaki uşaklarmı 
da korkutarak kaçınp: 

- Amanın! 
Diye kaçtığını görünce ya· 

payalnız kalmıştı, amma arka· 
sından hayalet dedikleri bir 
sürü yarı çıplak adamların kar
şısına feryad ve figanla dizil
diklerini gördü, o da beti, ben
zi attı. 

hrcıoğlu soydu! 
- E? 
içlerinden Hacıya giden ağa 

ayrıldı: 

- Paşal Ben Bursalıyım .• 
Adım Süleymanl 

- Ha!. Sen Süleyman ağ:..
mısın? 

- Evet paşam! 
Ne oldun böyle? 

- Sorma! 
- Dur hele siz burada ka-

lın şu kaçan korkakları bir 
toplayıp geleyim. 

Diyen küçük çavuş atma 
tepti, kaçanların arkasından 

dolu dizgin atını koşturdu. 
Bir iki saat geçtikten sonra 

herşey anlaşılmış, kaçanlar geri 1 
dönmüşlerdi. 

Süleyman ağa küçük çavuş 

- A 1 Ağam 1 Ne dimeye 
kestirim yollar varken Sandık
lı tarafına saptın, yolunu uzat
tın? 

- Paşa! Biliyorum ama, be
nim yol üstünde uğrayıp ge
çeceğim köyler, kasabalar 
vardı. 

- Öteki kcc;tirim yolda san
ki köy, kasaba yok mu idi? 

- Öyle değil, benim bura
farda birM. da göreceğim adam· 
tar, alacağım paralar vardı. 

Paşa, sakalını sıvazlayıp, ma
nalı bir bakışla : 

- Hımmm! dedi. Şu meşhur 
faizler! öyle mi? 

- Her ne ise!... Sonra pa· 
şaml Katırcı ... 

ciye nezareti dün mühimmat 
simsarı Bicherd Donoloye Kızıl 
ispanyaya gönderilecek harp 
malzemesi için bir ihraç: müsa
adenamesi verdiğini tebliğ 
etmiştir. 

Donoley Kızıl 1 paoyay 
dört, beş milyon dolar kıyme
tinde tayyare, tüfeok, mitral
yöz ve cephane gönderecektir. 
HarİCİJ e nezareti ayni zaman
da başka bir simsarın Pa2ar
tesi günündenberi Marcantab· 
riko vapuruna tayyare ve motör 
yüklemeğe başladığı bildiril
mektedir. Simsar bu malzemeyi 
kongre bu gibi ihracatın me· 
nedilmesinc karar vermeden 
evvel sevketmek istemektedir. 

Paris, 6 (A.A) - Eko Dö 
Paris gazetesi yeniden iki bin 
gönüllüyü hamil bir nakliye 
vapuru Katalonyaya gitmek 
ve oradaki milli müfrezeyi 
takviye e tmek üzere Perpig
nandan hareket ettiğini bildi
rıyor. 

20 Kanunuevvelden 31 Kn
nunucvvele kadar 306 Marki
sist ispanyaya gitmek üzere 
Perthusdan hududu geçmiştir. 

Diye boşlayıp, Sandıklı yay
lasında başına gelen akıbeti 
olduğu gibi ı:ınlath ve devam 
ederek: 

- Bizi soyup, soğana çevir
dikten sonra ne yapalım geri· 
ye yurdumuza dönmek istedik. 
Ra tladığımız köylerdekiler bi
zim başımı:::dan geçeni dinle
yince bizi kabul etmediler. Za-
ten birkaç köy geçmiştik, ar
tıl< takatten düşmüş, hatta azık
larımıt.ı bitirmiş bir halde iken 
hem soğuktan, hem açlığın 
verdiği takatsizlikten derma
nımız kesilmiş, askerlerin geç
tiği yol üstilnde bir kayanın 
mağarasına sokulmuştuk. 

- Orada belki bir gün bek· 
ledik. Siz'n askerleriniz geçer
ken duyduğumuz at sesleri 
ü1erine kayanın başına çıkan 

adamlarım: imdat, aman! Ölü
yoruz, hey! Din arkadaşlar! 

Diye bağırmağa başlayınca 
• baHık ki askerler palas pan· 
dıras gerisin geriye kaçmağa 
ko} uldular. 

- '1t1111edi -
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Izmirde Dağcılık sporu 
Küçük kafile karlar içinde yuvarla
narak Mahmut dağın tepesi~e çıktı 

Amerikalı 
Yukarıkızılca köyünden ayrı

hrken bir kırbekçisi yanımıza 
yaklaştı: 

- Dıkkat, dedi. Dağın yu
karılarında yırtıcılara rastlaya
bilirsiniz. 

içimizden en cesur 
olanımız sordu : 

- Nasıl yırtıcı , me
sela ne g ibi hayvanlar 
bulunur? 

- Belli olmaz ki, 
~akal, pars bulunur. 
Onun için herhalde 
elinizde birer değnek 
bulundurun. . Bizdeki 
yırtı cıla r kalabalıktan "11-~!li 

ürkerler. KarJa hava
larda yakrnımıza lca· in~~:S 

dar geldikleri de olur. 
BiR ALPINISTIN 

REHBERLIGI 
Hangimizin rengi 

attığını farkedemeden 
yola çıkmış bulunduk. 
ince bir dağ yolunu 
takiben, dağla köy arasındaki 
mesafeyi katediyorduk. Kana
dalı alpinist Dağemre ile içi
mizde en genç turist Mustafa 
bize öncülük yapıyorlardı. Bu 
grubun arkasında kadınh er
kekli bir öğretmen grubu ye
rini almıfh. 

Mahmııt dağında 

KÖY ÇOCUKLARI 
Henüz belki de 500 metre 

kadar yükseldiğimiz sırada ya
mbaşımızda küçük köy çocuk
larıDI bulduk. Biz, karlı tepe
lere çıkacağımız için arkamıza 
kahn şeyler almış, ayaklarımızı 
basket ayakkaplariyle, çizme
lerle, şasonlarla örtmüştük. 
Köy çocuklarından ikisinin 
ayakları çmlçıplaktı. Küçükler 
çıplak ayaklariyle karları ez
melc!rine rağmen sıhhatli ve 
neş'eliydiler. içlerinden biri bir 
az açıktan gidiyor ve bir dağ 
türkiisünü söylenip duruyordu. 

KARLAR ÜZERiNDE 
YUVARLANIYORLAR 

Onun neş'esine neden gıpta 
etmemeli.. Çocuk ilkmektebe 
gidiyor, köyde kendisine göre 
eğlenecek, oynıyacak vesileler 
buluyor. O, o kadar kayıtsız 
ki çıplak ayaklarıyle karlar üze-
rinde yürürken şarkı söylemek 
suretiyle işin keyfini bizden 
fazla çıkartyor. 

YEŞiLLERE VEDA 
Artık etrafımızı saran del<0r 

tamamen değişti. YeşilJere ve
da ettik. Şimdi tamamen karlı 
bir örtü gözlerimizi alıyor. Ço
cuklardan birine soruyoruz. 

- Mahmut dağının tepesine 
daha çok var mı? 

- Epeyce var .• 
- Ne l<adar? "' 
- Daha bir saat kadar .. 
HER ZAMAN IKi SAAT ..• 
Ne bitmez, tükenmez saat-

miş.. Söylenilen zamandan 
sonra daha iki saat kadar yo
Jumuza durmadan, dinlenmeden 
devam ettık. Tekrar çocuklar· 
dan birine Mahmut dağının en 
yüksek tepesini sordu~umuz· 
zaman iki saat dedi. Yani hiz 
yürüdükçe dağ bizden kaçıyor 
ııibi bir şey ... 

Yukarı Kızılcaya hakim bir 
tepe üzerindeyiz. Bir kayanın 
dibind~n bizi kar topu yağmu-
runa tuttular. Mütecaviz muha
ripler öyle hazırlıklı ki kendileri-

Mahmut dağında 

ne mukabele ederek bu tazyik 

çenberini kırmak mümkün de
ğil .. Hepsi de kendilerine sipe
rimsi birer yer bulmuş'ar. 

Kar topu muharebesi belki 
de yarım saat kadar sürdü. 
Biz, taarruza uğrayanlar da tam 
yarım saat kar topu yağmu-

rundan kur 
tu:mıya ça
balamak 1 a 
vakıt ge-

çirdik. Bel
ki de ileri 
de intikam 

alırız ümi
diyle bize 
taarruz e· 
denlerin 

tıiristler çehrelerini 
görmek istiyorduk. Bu çocukca 
arzu da epeyce pahahya mal 
oldu. Bir o kadar daha kar 
topu yemiş olduk. 

Yukarılarda sühunet dere
cesi gittikçe düşüyor .• içimizde 
üşüyenlerimiz var. Hatta titri
yenlere bile rastlamak müm
kün... Kız enstitüsünün çok 
tedbirli direktörü Hasjp Akın· 
cı, her şeyi evvelinden düşün
müş .. Üşüyenlere karlı daj?ların 
tepelerinde sıcak çay ikram 
ediyor. Ancak çay bıırada öl
.;üyle veriliyor. Şehirdeki gibi 
ucuza değil.. Bir termos dolusu 
çayda büt:in kafilenin hakkı 
var .. 
Yarım saatte bir mola veri

lerek kafile, yoklamaya tabi 
tutuluyor. Son yoklamada an
lıyoruz ki epeyce kayıbımız 

var.. isimler okunurken ses 
vermiyenler için bir liste ha
zırlanıyor. Listeyi! adları geçen 
ilk kayıplar şunlardır: 

Kültür yar direktörü Rauf 
inan, Nevzat Cemal Dağemre. 

Biraz sonra ikinci bir liste 
neşrediliyor. ikinci listenin en 
başında yardirektör bayan Nu
riyenin adı da var. Herkes iti 
alaya boğuyor. Fakat direktör 
bay Hasip etrafı kollamakla 
meşgul.. Düdükler öttürülerek 
kayıp!ara yolgösteriliyor. Fakat 
bütün araştırmalar, çalışmalar 
tesirsiz kalıyor. 

MAHMUT DAGIN 
TEPESiNDE 

Mahmut dağı zirvesine yak
laştık .. Vaziyetten anlıyoruz ki, 
daha bir kaç saat önce !;uraya 
lapa lapa kar düşmüş .• içimiz
de çocuk gibi sevinenlerimiz 
var. Bilhassa lstanbulda kara 
alışanlarımız çocuk gibi el çn
pıyorlar. Burada, gizlice geti
rılenler meydana çıkı} or. Adı-

çok severler 

ısınıyor. 

tiinstler 
Yemek esnasında, dağın ya

maçlarında bazı karaltılar gö
rüyoruz Karı. bir örtüye btirU
nen Mahmut dağmın yamaçla-
rmda karaltı farketmek ıçın 
maynus 6 gözlük kullanmıya 
lüzum da yoktur. Üç kişilik 
bir grup karlar ü:ıerine seril
mişler, kumanyalarını açtık!arı 
gibi yemek yeyorlar. 

BiR AMERiKALI GRUP 
Bunlar acaba kim, diye me

raka düşenlerimiz var.. Acaba 
bizim kayıp arkadaşlar mı di
yenlerimiz var. Dönü~te bu 
grubun bir Amerikalı aile ol
duklarını anlıyoruz. işin taclmı 
çıkarmasını bilen tüuristfer 
sanki evlerinde ımiş gibi 
haıırlıkh.. Hepsinin ellerinde 
birer ( volking stik ). Ayak-
larında (Beyis) ayakkabısı .• Bu 
güzel spor kostümlerini gören-
lerimiz artık "Benim şasonlarım 
var,, diye övünmiyorlar. 

DAÔDAN DÖNÜŞ 
Dönüş çıkıştan daha zor, fa

kat daha neşeli oldu. Geliste 
daima arkayı tutan Dr. Ope
ratör bay Ali Rıza dönüşte 

önü kimseye bırakmtyor. içi
mizde çakal, pars ve saire ara-

yanlarımız da eksik değil.. Yol
da rastladıklar& çoban köpek-
lerini arkadaş!arıoa pars diye 
fısıldayıp korkutuyorlar. iş an-
laşılınca gülenler arasında böyle 
zanları ortaya atanların kendi
leri bile vardı. 

Köyde ilk karşımıza çıkan 
kayıp listesinin elemanlarından 
biri oldu O, kendisine on yaş
larında bir arkadaş bulmuş .• 
Köy çocuğu kayıp listesinin 
ilk numarasmda yazılı o1an öğ
retmeni aldığı gibi k1sa bir yol
dan köye getirmiş.. Kendileri-
ni otobüste çay içmekle meşgul 
bulduk. 

Otobüste, gecenin karanlığı 
İçinde dönüş te çok zevkli 
geçmiştir deoilel>ilir. Dağemre 
ve arkadaşları, karlı tepelerde 
geçirdikleri zevkli dakikaları 
anlatmakla meşguller. Ancak 
gelişte olduğu gibi herkes dö
nüşte konuşmıya hevesli de
ğil.. Belli ki günün yorgunlu
R U, içimizde en çok konuşmıya 
hevesJi olanlarımıZI biJe sustu· 
ruyor. 

Ad nan Bllget 
•••••••••••••••••••••••• 

Muhacir köyleri 
Mabacirler için muhtelif kaza

larımızda inşa ettirilecek mu
hacir köylerinin yerleri tespit 
ettilmek üzere alakadarlarca 
tetkiklere başlanm1şhr. 

Torbah kazasında birkaç yer
de yeni köy inşa edileceği gibi, 
Çeşme, Foça, Kemalpaşa ve 
Menemende de yeni muhacir 
köyleri inşası için ayrıc:a tel· 
kiklc-r yapılmaktadır. 

Burna va -Parti ocağında 
Çok mUhtm teşebbUslere 

girlşlldi 
Burnavada Erzene ve Ergene 

parti ocakları çok mühim bazı 
teşebbüalere girişmiştir. Haf
tada ikişer ders olmak üzere 
Fransızça, logilizce ve Alman
ca dersler verilecek, ilk tahsili 
olmıyaniara bu tahsili ta
mamlıyacak mahiyette dersler 
verilmesi temin edilecektir. 
Okur yazarlara her gece birer 
saat Türkçe okuma ve yazma 
öğretilecektir. 16 yaşından 36 
yaşına kadar her genç için atı

cıbk, binicilil.., avcılık, i'krim ve 
yüzme kursları açılacaklar. 3-7 
yaşındaki çocuklar için milli 
hırs, milli terbiye çerçevesi 
tahtında bir çocuk yuvası açı

ı laeaktır. 
ı •••••••••••••••••••••••~•~•·~~~a••••••~••• 

Je~RSA] 
Uzüm 

Çu. Alıcı Fi at 
262 inhisar 11 50 12 25 

ı 296 Jıro 13 25 15 15 
186 K Kizım 13 75 14 75 
159 M J Taranto 17 75 21 
92 H Alberti 14 15 
56 A R Ozümcül3 25 13 625 
14 Esnaf Bank 18 18 
16 D Arditi 13 24 14 
10 S Emin 13 13 
1191 Yek\in 

386254 Eski satış 
387445 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

1320 Buğday 6 25 
12150 ki. Çavdar 5 50 
105 ton Susam 18 

207000 ki. P Çeklr 3 
87455 ki. Pamuk 47 
17359ke. Palam 240 

7 
5 50 

18 
3 

50 
475 

Gümrükte faaliyet var 

Y eniithalitrejiminintat 
bikine bu hafta başland 

-------------·~e-E•M•M..,_..••e--.-.-------

Bizİm}e anlaşma yapan, ticaretleri aktif kalan 
memleketler hakkında dün bir tetkik yaptık 

üümıiik başnıüdülii Seyfi 
Yeni kontenj an rejimi ayın Norveç, lsveç, Belçika, Yu-

ilk gününden itibaren tatbik ,:?os'avya, Çekoslovakya, F ran-
-.mevkiine girmiştir. sa, ispanya, Hollanda, Avus-

Kararnamenin iycap ettirdiği turya, Polonya, Bulgaristan, 
bilumum tedabir gümrüklerce Fenlandiya, Yunanistan, lsviç• 
alınmıı ve tatbikatına geçil- re, Eatonya lngiltere, Romanya, 
miştir. Bu, tabiatiyle ithal husu- Rusya ve lrlanda .• 
aunda büyük fırsat vermiştir. Japonya ile aramızdaki an' 

Malum . olduğu üzere yeni )aşmanın müddeti bitmiştir. 
kararname, işi dörde taksim Yeni anlaşma müzakerelerin• 
etmiş oluyor. başlanmışbr. 

Biri tamamile serbecıt ithal Aramızda ticaret anlaşması 
listesidir. ikincisi K. L lis- olmıyan devletler şunlardır: 
tesidir ki bu da kleringe tabi Afganistan, Arjantin, Avuı-
1 k ' d O .. .. .. V r tralya, Blücüstan, Brezilya, Ce· 

: a~ Bısımd ır.b çuncuks~I 
1 

·~- nubi Afrika, Çin, Danimarka, 
esı. u a azı ve a et erın Hindistan, Iran, Kanada, Ve• 

mezuniyetleri ile memleketimize tonya. Letonya, Malta, Mek• 
ithal edilecek mevaddı göste- sika, Portekiz, Peru, Seyallı 
rir, bir de A listesi vardır ki Siyam, Şili. 
bu da ticaret. Bundan başka, bize aktif 

Havacılık ve spor M listesi de ithaii tamamen vaziyette olan, yani sattığı mal• 
Havacılık ve spor mecmua- mennediJmiş olan eşyadır. dan fazla mal alan memleketlet 

sınm (182) nci sayısı çok ali- Bizimle ticaret anlaşması vardır ki bunlar Amerika, Mı• 
kalı ya%11arla çıkmıştır. Tavsiye olan memleketler şunlardır: s11, Irak, Arnavutluk, Hicaı, 
ederiz. ltalva, Macaristan, Almanya, Suriye ve Kıbrıstır, ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııaııa••' 

Bir emrivaki olmuş 
ispanyaya silah satan müessese gec 
gündüz çalışarak mühimmatı yükled 
Btyaz saraydan haber gelince Valansiyeye satılmış ola 

mühimmat yola çıkmış bulunuyordu 
Roma, 6 (Ö.R) - ispanyaya 

silah sevkinden doğan hadise 
münasebetile Nev-Yorktan şu 
haberler alınmıştır: 
Birleşik Amerika Cum· 

huriyetler: hükümeti, bitaraf
lık kanununun hükümlerine 

uygun olarak lspanyol hükü
meti he~abına satın alınan silah
ların ve tayyarelerin sevki için 
icabeden ruhsatnameleri red
detmiyecek mevkide bulunu-
yordu. Fakat bu sevkiyat ya~ 
pılmadan önce kongrenin is-

panyaya hertürlü silah sevkı
yatını yasak edecek bir karar 

ittihaz edeceğini ümit etmekte 
idi. 

Halbuki sevkiyatın yapılma· 
sını deruhte eden müessese 
iycabeden bütün formaliteleri 
müstacelen ikmale muvaffak 
olmuş ve Amerika 1abillerinde 
bekleyen hpanyol nakliye ge
milerine geceleri de çahşmük 

suretiyle iki milyon tona ya
kın siiah, mühimmat yükle· 
miştir. Amerika gümrükleri 
kanuni ruhsatnameyi haiz olan 
bu müessesenin lspanyol hü· 
kümeti namına sevkiyatta bu
lunmasına mani olmamıştır. 

Sadece keyfiyeti telefonla Va
tiagtona bildirmqtir. Bir kaç 

!' 

Vaşingtonaa 

dakika sonra Beyaz evden ge
len bir emirde silah sevkiyatı
nın kat'ı lüzumu bit<liri!mekte 
idi. Bu suretle Vala:ısiya hü
kümetine silah scvkiyatı şim

dilik kesilmiş sayılabilir.An
cak hamulelerini almış olan"'" 
vapurlar hakkında ne muameltı 
yapılacağı belli değildir. Dahili 
harp içinde olan metJ:leketlerc 

konerc hması 

ı silah sevk edilmesini ~asak . et" 
mek maksadiyle tanzım echleO 
bır kanun layihasının kongrec• 
kabul edilmesi bekleniyor. 

Yeni Asır - iki milyon toıı" 
luk harp malzemesini yüklemelı 
için birçok düzinelerce vapur' 
ihtiyaç olduğu düşünülürse blJ 
haberin mübalagalı olduğuıı' 
şüphe edilemez. 

ispanya hükiimetçilerine yardıma 
giden lngiliz gönüllüleri de var 
Londra, 6 ( A.A ) - Seı~l.biyettar lngiliz mahfılleri halen !~ 

panyada yalını bin ln~iliz gönüllüsü mevcut olduğunu ve lngı~ 
makamatınm buna mani olamadıklarını, çünkü gönüllülerin fo 
malitelere riayet etmeden ispanyaya hareket etmiş oldukta 
bildirmektedirler. 





Yl!NI A:SIR 

A KM CE AL 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

1\ nzaff ~r Eroğul 
PARDAYANLARIN ALTI 

Keınal Çetindağ 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

- 101 
işittiği ses insan sesine ben

zemiyordu. Sanki, mezarın 

içinden çıkıyormuş gibi boğuk 
idi. Sanki inliyordu. Rahip ise, 
gözleri cam gibi parhyarak, 
dudakları bembeyaz kesilen 
mezarcıya cadı gibi görünü
yordu. 

Mezarcı sendeliyerek bir 
kürekle bir kazma aldı. Bu 
korkunç zairin tesiri altında 

kapıyı açarak kabristana gir
diler. 

Pani Garola, Alis'in naşını 
l ollarınm arasına alarak yü
rürken, muhabbetle sıkıyor ve 
arasıra koklıyordu. 

Mezarcı önde, bunlar arkada 
mezarlığın bir cihetine geldiler. 
Burada mezarcı durmuştu.Pani 
Garola gözüyle işaret etti. 

ihtiyar mezarcı titrek ellerile 
alelacele gayri muntazam bir 
surette toprağı kaımağa baş

lamıştı. 
Mezarın kazılma işi bir saat 

sürdü. Bu müddet zarfında ol
dukça derin bir mezar husule 
gelmişti. 

Bu bir saat, Alisin ilk aşıkı 
olan Marki dö Pani Garola, 
maşukasınm naşını koJları ara
sında tutarak kazı!an mezarın 

yanında durdu. Hiçbir helecan 
eseri göstermiyor, merhametli 
gözlerini, kirpiklerini kıpırdat· 
maksızın AJisin gözlerinden 
ayırmıyordu. 

Mezarcı, mezardan çıkınca 

Pani Garola maşukasınm ce· 
sedini kabre yatırdı. 

Kemali ihtimamla cenazenin 
ellerini, yüzünü örterek vücu
dunu rahip elbisesile örttü. 
Sonra mezarın dışına çıktı. 

Korkak mezarcı, elini cese
de doğru uzatarak. 

- Ne! Tabutsuz mu gömü-
lecek? Diye sordu. 

Pani GaroJa: 
- Tabuta lüzum yok!. Dedi. 
Mezarcı; bunun üzerine kü-

reği alarak mezara toprak at
mağa hazırlandı. Pani Garola 
herifin kolundan yakalayarak: 

- Daha acele etme! Diye 
bağırdı. 

Eğilmiş olan mezarcı doğ
ruldu. 

Paoi GaroJa sözüne devam 
etti: 

- Mezara girecek bir adam 
daha var ... 

Mezarcı bu cevaptan müthiş 
korkmuştu. Acaba bu adam 
kimdi? kendisi mi idi? Akla büs• 
bütün başından fırlamıştı. Gayri 
ihtiyari: 

- O kim? Diye bildi. 
Pani Garola gayet soğuk 

kanhhkJa: 
- Bennnn!.. Cevabını verdi. 
Mezarcı her ne kadar korku

dan titriyorduysa da mezara 
gidecek ikinici şahsın kendi 

olmadığına sevinerek hiç bir 
şey söylemeksizin birkac; da· 
kika Pani Garolanın yüzüne 
ahmak, ahmak baktı. 

Pani Garola sert bir tavırla: 
- Durma! Buradan çe\dl.. 

Bir saat sonra gel. .. Dur ... Git-
s.. .. .. d. 1 ' me... ozumu ın e ... 

Zavallı ihtiy;ır korkudan şa
şırmış neye uğradığım düşüne
cek bir halde değildi. Dişleri 

birbirine çarpıyor . Artık 
ayakta bile duracak hali 
kalmamıştı . . . Başına gelen 
bu felaketin büyuklüğünü göz 
önüne getirerek son bir gay· 
ı etle: 

- Dinliyorum ... Diyebildi. 
- içine bakmadan mezarı 

örteceksin •.. Mezarda iki naş 
bulunacak ... Biri benim, diğeri 
de .. eliyle Alisi göstererek " 
onun... Sen her i1'isini de ör· 
tecel<sin ... 

, ..... --- 'I' 

Peki ! 
Bunu al 1.. 

Mezarcıya a!hnfa dolu bir 
kese uzattı. ihtiyar keseyi 
kaptı. 

Korkudan aklını kaybetmiş 
o:an mezarcı bu altın dolu keseyi 
alınca şaşırmış, artık ne yapaca
ğını bilmez bir bale gelmişti. 
Şiındiye kadar iki altını bir arada 
görmemiş olan bu adam geçir
diği büyük korkuya mukabil 
bir kese dolu altına malik olu
yordu. Korku ile, sevincin bir-

' birine çarpıştığına delalet eden 
bir tebessümle : 

- Bu, kimseye birşey soy· 
Jememekliğim için mi ? Djye 
acele ile sordu. 

Pani Garo!a başını salladı. 
Bunun ne demek olduğunu 

anlayamıyan mezarcı : 

- Bu hizmetimin mükafatı 

mı ? Diye tekrar söze başladı. 
Pani Garola hiddetlenerek : 
- Bu gece yapmış o:duğun 

şeye dair kimseye bir söz söyler 
sen iyi bilki kellen uçacaktır. 
Adamlarımdan biri bizi gözetliyor 
Ve ben öldükten sonra da seni 
tahtı tarasautta bulunduracak •• 
Hizmetinin mükafatına gelince: 

1 Sen mezarcı o!duğun için böyle 
bir mükafata lüzum görmi-
yorum. 

- Öyle ise bu altmlar ki
min için? 

- Dinle... Yarın mı, seki
zinden sonra mı; bir ay sonra 
mı bilemiyorum. Siyah saçlı, 
karagözlü, meyus simalı, sol-

Telefon : 3921 
Cuma ve snlı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

r.z~cr.r,;o-,;,,,Z')"'"...az;zz.J 

Göz i ı 
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MTAT REL 
Adres - Beyler Numan 

~ zade sokagı Ahenk mat
~ R baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
czz:r..zzzzr~o..zı;or7J.:Y..ZZZZZ7~ ... 

Doktor 

emal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

gun ve 1ayıf bir küçük çocuk 
gelecektir... Bu çocuk; altı 
yaşında kadar görünür. Sen 
bu çocuğu elinden tuta-
rak bu mezara getirecek ve: 
"Oğlum eğer va l d e n i n 

- Devam 11decck 

if çi ve ayva 
sah· plerini na
zarı dikkatına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

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

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

lzmir kültür direktörlüğünden: 
Yönetkemizde açık bulanan 1400 kuruş maaşlı sekreterlik için 

19-1-937 Salı günü saat 15 de Sınav yapılacaktır. En az orta 
okul mezunu o!anlardan isteklilerin 15·1·937 tarihine kadar 
dilekçe ile baş vurmaları lüzumu ilan olunur. 36 (24) 

1 rılenler me cıana c;ıll\ı) va· • .... • 
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En lüks ve sağlam ınobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARdD 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhaneleriniZ1 

süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksittt 
mobilye verilir. _ ~ 

Daha7;~-~üteh:ssı:ı' Saçları dökülenle;~Kom~fen-Kanzul 

Kağıtçılar 
Avrupada yaptığı tedkik 

seyahatinden dönmüştür.Has· 
talarını bcrgün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

ILA 936 
454 

Örenden Halil Kamile 142 lira 
ve masraf vermeğe borçlu 

Ören köyünden Hacı Ali oğul
Jarından Mehmet oğlu Kamilin 

Kara su!uk mevkiinde vaki 
kanunuevvel 936 tarihli onaltı 
numaralı tapu senediyle muta-

tararrıf bulunduğu şarkan de· 
veci Hacı Hüseyin veresesi 
garben Müderris Mehmet s:-
malen Sarılar!ı Mehmet zevcesi 
cenuben Gebeş oğlu Hasan 

Ali bağlariyle mahdut kayden 
tarla halen 4824 metre murab· 
baı bağdaki 500 lira muham~ 

men kıymetJi nısıf hissesi sa· 
tılmak üzere müzayedeye ve
rilmiştir. 

8-2-937 pazartesi günü saat 
11-12 de Kema'paşada yapı-

lacak birinci arttırmasında tek
lif edilecek bedeli muhammen 

kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde iba!e edilf~
cektir, Noksan bir bedel teklifi 

halinde müşterinin mülzemiyeti 
baki kalmak şartiyle arttırma 

onbeş gün uzatı!ır. 23-2-937 
salı günü ayni saatte yapılacak 

ikinci arttırmasında teklif e~i
lecek en fazla ve en son bedel 
mukabilinde ihale edilecektir. 

Almak istiyenlerin ihale va
kitlerinde icra dairesinde mu-

hammen kıymete göre yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat 

akçesiyle hazır bulunmaları ve 
fazla izahat istiyenlerin bugün-

den itibaren açık bulunan şart· 
nameyi görüp tetkik eylemeleri 

ve bu mülk üzerinde bir gfına 
hak ve alacak iddiasında bu
lunanların yirmi gün zarfında 

daireye müracaatle haklarını 

ve alacaklarını biJdirmeleri aksi 
halde tapuda müseccel olmıyan 
bu gibi hak sahiplerinin pay
laşmadan hariç tutulacakları 

ilin olunur. Dosya No.936-454 
43 (26) 
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Saç Eksir· 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojef 

saçların köklerini kuvvt':tlendirir ve besler. Komojen saçlarıO 
gıdasıdır. Tabii reııklerini boımaz, latif bir rayihası vardır 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaıals' 
rında bulunur. 
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Böbrek, karaciğer ra atsızlık arı
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
, 

Bardak içi iı 
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