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1 Bir casus yakalamı,ıar 
ı Londra, 8 (Ô.R) - Jtalyamn Bari 

1 

şehrinde casus zanniyJe lngiliz diplo- 1 

matlarmdan birinin ailesi tevkif edil-

miştir. Bu tamnmış leydinin üzerinde 

bazı evralı bulunmuştur. 

Fiatl " s ,, kuruştur. Cwm1mriyetiıı. Ve Cwnı1mriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ılnrı {)ıkar Siyası Gazetedir Yeni AHır matbaasında basılmıştır. 
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Ankara, 8 (A.A) -- Cenubi Anadoluda seyahate çıkmış hulu-~ 
nan Atatiirk hiikümetin daveti üzerine bugün saat 13,30 da a 

• 
Aııkaraya avdet buyurmuş ve Çankaya köşkünde icra Vekil-~ 
leri ne riyaset etıniştir. 

. . . 
• • . 
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Istanbul, 8 {Hususi) - ATA- !erinden sevinç yaşları dökül- Ulukışla, 7 (A.A) - Hususi 

· TÜRK'ün Konya - Ulukışla - düğü, 11Yaşasm Atomız,, sesle- muhabirimiz bildiriyor: 
Nığde üzerinden Ankaraya r nin Konya ufuklarında çın- Atatürk Eşkişehirde hükü· 
avdetleri, geçtikleri bütün ;s. ladığı duyu'uyordu. Tren U!u- met ricali ile görüştükten son-
tasyonlarda fevkalade sevinçli kışlaya doğru hareket ederken ra Konya istikametinde hare• 
tezahürata vesi it! olmuştur. Atatürk vagonlarından başlarını kete devam buyurmuşlardır. 
Yakın ve uzak köylerden inen çıkarak milli dnvamızın korun- Konyada bulunan ikinci or-
HaH~ J-\ T ATÜRK'Ü derin ması için kendisine bütün kal- du müfettişi Orgeneral izzettin 
inanç V\! şükrnn duygularıyla biyle inanan hnlkm tezahüra- gece saat 24 te kendiierine 
selam!amışlardır. ATATÜRK tına, bulkı seliimlıyarak muka- Akşehirde mülaki oldular. 
Kooyada on altı dakika ka· be!~ etmişlerdir. Ulukışla da bu ATA TÜRK Kon yadan bir 
dar k:ıldılor. Garın haricinde tezahürat ayni sıcaklık ve coş- .evvelki Pınarbaşı istasyonunda 
coşkunluk içinde olan balkın kunlukla kendini göstermiştir. saat 14 e kadar bekledikten 
arasına karıştılar. Farka kuman· Diğer küçUk istasyonlarda sonra Konyayı teşrif bu1urdu-
danlığı önüne kadar gittiler. Atatürkü görmek için köyle- lar. Ve istasyonda kendilerine 
Büyük şef halk arasından ge· rinden inen haikın sevinci gö- muntazır bulunan Konyalalarla 
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ATATÜRK çerken bircok kadmların göz.- rülüyordu. - SonıJ 3 Cncü sahifede - ÇANl(AYA 
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Karşımızda . ., .. 
Hiisnüniyet eserleri 

•• • 
gormıyoruz 

•••••••••••• 
Fransız matbuatı yanlış bir 

yol üzerinde ısrarla neşriyata 
devam eyJemektedirler. Hatta 
son günlerde biraz da bu neş
riyata şuursuz bir istikamet 
vermişlerdir. Aylardanberi milli 
heyecana tercüman olarak milli 
bir dava üzerinde hassasiyetle 
yazılar yazan Türk gazeteleri 
asabm oldukça gerginleşmesine 
ve ulusal heyecanın yurdun 
her köşesinde artmasına rağ· 
men akıl ve mantıkı el· 
den bırakmamışlar ve daima 
Türk - Fransız dostluğunu ren· 
cide edecek neşriyattan tevakki 
eylemişlerdir. Bizim davamız 
Fransayı gücendirmek, Fransa
nın preslişini kırmak, istila 
emelleri beslemek değildir. 

Çok 'açık ve sarih olan mak
ıadımız· üç yiiz bin kardeşimi
zin çekmekte oldukları ıstırabı 
önlemek, Fr~nsaya taahhütle
rini hatırlatmak ve bu Türk 
topra~ının istiklalini temin ey
lemektir. 

Bu maksadı istihsale uğra
şırken istiyoruz ki bu hadise
den Türk - Fransız dostluğu 
zarar görmesin. Bilakis arsıu
lusal barışı korumakta büyük 
rolü cihanca malum olan bu 
dostluk kuvvet bulsun. 

Pürüzlü ve herzaman ihtilaf 
mevzuu olacak Antakya ve 
fokenderun mese!csi n ihai tek
lini a 'mok rıuretiyle iki devlet 
arasındaki korşı'ıkh emniyet ve 
itir:ıat his1eri artsın. 

Her zaman bu sütunlarda 
tekrar ettik: Fransanın men
faatleri Türkiyenin menfaatleri 
ve dostlarıdır. Fransanm dört 
elle sarıldığı kollektif emniyet 
davası Türkiyenin harici siya· 
ıelinio temelidir. 

- Sonu 2 nci sav/ada -
~•kkı C>oakoaıu. 

&riste mühim temaslar yapıldı 

Fransız müsteşarı Viennot Paris 
elçimizle tam iki saat görüşmüştür 
Fransa Akdenizde dostluğumuza kıymet veriyor 

Milletler Cemiyeti mahafili Türkiyenin Cenevreden çekilmesine 
ihtimal vermiyor. Fransa yeni bir teklif ortaya atacakmış .. 

Ankara, 8 (Yeni Asır muba- 1 Türkiye büyük elçisi Suat 
birinden) - Son günlerde ger- ~ ~avas'la Sancak meselesi üze-
gin bir vaziyet arzeyleyen rınde görüşmelerine büyük 
Sancak meselesi etrafında Pa- ehemmiyet veriliyor. iki saatten 
~is büyük elçimiz Suat Davas fazla süren bu miilikatta Vien-
ıle Fransız hariciye müsteşarı not, Fransamn Sancak meselesi 
Viennot arasında bugüo mü- üzerinde son görüşlerini izah 
him temaslar olmuştur. Vien- et~iş ve ayın on sekizinde 
not sefirimize Fransamn Şarki MılletJer cemiyeti konseyinde 
Akdenizde Ttirkiye dostluğuna Fransa tarafından yeni bir 
büyük ehemmiyet verdiğini, teklif yapılacağını ~ildirmiştir. 
iki memle~etin dost olarak lstanbııl, 8 (Yem Asır mu-
yaşamasmrla sulhun menfaatine hab~inden) - Haber gaıet:si 
b .. ilk faydalar beklend·-· · bugunkü sayısında Fransa ıle 

uy ıgını, bülc"' t' · d "d 
vaziyetin tt!b ükeye girmemesi - ume ıınız arasın a yenı en 

t · oldug·unu bil· muzake:relere başlandığını yaz-
şayam emennı makta ise de şimdiye kadar 
dirdi. bu görüşmeleri teyit edebiJe-

Paris, 8 ( Ö.R ) - Fransız cek bir haber alınmauııııhr. 
hariciye müsteşara Viennot'un - Sonu 3 üncü sahifede-

• 
Ankara'da da temaslar yapıldı 

Fransız Sefiri Dr. Arasla 
tam iki saat görüştü 

Fransa, lngiliz efkarını tağlit 
uyduruyor için tahşidat haberi 

f'Jr.şpekil ve difet v1killetin Ankaıaya avdetı 

Roma, 8 (Ö.R) - Ankara- Türkiye hariciye vekili Tevfik 
dan alınan haberlere göre Rüştü Arası hariciye vekile· 
Fransız elçisi Ponsot dün - Sonu 4 ncı2 Sav/ada -
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Londra Büyük Elçiliğimiz 

lngilterenin Fransaya 
tesir yapmasını istemiş 

Su Coıc }(ıaılt 
- Yezısı a Unca sayfada -

1 Kardeşlerimiz hürriyet istiyorlar 

Esaret altında yaşamaktansa çocuk
larımızla hür ölmek evlidır, diyorlar 

lstanbul, 8 (Ö.R) - Halep
ten bildiriliyor: Bitaraf müşa
hitlere istilddl ve hürriyet 
aıımlarını ve onbeş seneden· 
beri Fransız mandası altında 
çektikleri ıshrapları anlatmak 
için köylerden kalkan kafile
leri Fransız müsellah kuvvet
lerı yollarında devamdan me
netmişlerdi. Bugün de bu ka
file:cr teşebbüslerini tekrar 
etmişlerd"r. Halk mümessif
leri müşahitlere muhtıralarını 
da bu vaz:ycti bildirmişlerdir. 

Halayın her yerinde halk sık 
ıık tezahürat yaparak: .. lstildil 

-Sonu 3 iJndi s4'"Jt<k- lsJundttundan bir eöı/Jnn, 



8ehtte 2 

Karşımızda 
·-· Hüsnüniyet eseı·leri 

•• • 
gormıyoruz 

•••••••••••• 
- Bas faTa/t 1 inci sahi/ede -
Şu halde menfaatleri, dıı 

pelitikalan m~terek bulanan 
Türkiye •e Fransa için, dai
ma bir çıban batı halinde, 
Antakya ve Jskenderunua mu
kaddrerahoı meşkuk bir du
rumda bU"akmakta ne fayda 
vardır? 

Şüphesiz hiç .. Tersine olarak 
Hatay Türkleri davasının hal 
edilmemesi daimi bir emniyet
sidik kaynağıdır. 

Vaziyet bu kadar açık ve 
samimi iken Fransanın bu ha
kikati anlayamamasına veya 
anlamak istememesine hayret 
ederken ve sllkunetle teessür
lerimizi ızhar eylerken Fransız 
gazetelerinin umumi efkan 
yanlaş bir istikamete sürükle
melerini çok garip buluyoruz, 
Fransanın Türkiyeye karşı dost
luk hissi beslediğinden üphe
re düşüyorUL 
Nasıl düşünmeyelim ki uTao" 

gibi ciddiyetile temayüz etmiş 
bir gazete, baştan başa Türk 
olan lskenderuh şehrinde yal
nız on Türk ailesi bulunduğu
nu yaımak suretiyle iz'ansızlık 
nümunesi yaratmış bulunuyor. 

Bunu bir gaflet eseri olarak 
kabul edemeyiz. Muhakkak 
olan, bu nt!şriyabn suiniyete 
dayandığıdır. Fransızlar ve 
ıı TAN,. muharrirleri lskende
runda kaç Türk ailesi bulun
duğunu biç değilse bizim ka
dar bilirler. Bilmiyor gibi gö
rünüyorlarsa başka sahalardaki 
menfaatlerinin gözlerini bürü
müş olmasJDdandır. 

Ama Türkiye, Fransaoın 
başka sahalardaki menfaatle
rini korumak ve üç yüz bin 
kardeşinin imhasını müsamaha 
ile karşılamak mukabilinde bir 
dostluk sahn almağa asli razı 
olamaz. Ve böyle bir dostluktan 
asla hayırla bir netice bekliye-
mez. Değer ifade eden dostluk, 
karşılıklı menfaatlere ve kar-
şılıklı hakka hürmete ve içten 
gelen sevgiye dayanamdır. 

Fransa umduğumuz gibi çık
maz ve hala karşısında impa
ratorluk Türkiyesini tahayylll 
ederek cebrüşiddetle isteklerini 
kabul ettireceği ümidini bes
lerse, aldandığını anlamakta 
geç kalmıyacakbr. Bizim bu 
yoldaki ibtarlarımız:ı, samimi 
duygularımızı blöf tellkki eder
lerse genç Türkiye Cumburiye· 
tinin bJöf yapmak itiyadında 
bulunmadığını da görecektir. 

Hatay Türkleri işi Fransa 
için beşinci derecede ehemmi-
} eti haiz bir meseledir. Fakat 
bizim için hayati ehemmiyeti 
haiz miUi bir davadır. Yani 
kardeşlerimizin bayatile, pres
ti şimizle, milli izzeti 11efsimiz:le 
alakadardır. 

Türkiye cumhuriyetinin bu 
üç noktada pazarhk foluyJe 
fedakarlık kabul edemiyeceği 
aşikardır. Kabul edeceği bir 
tek fedakarlık vardır: O da 
bu üç noktanın mubafauısı 
uğurunda bütün mevcudiyetini 
ortaya koymakta tereddüt gös
termiycceğidir. 
~ b . .kı C>cal~o€;·l.u. 

ryzzz~...A.z.n 

Zayi Kasa Anahtarı 

z 

Çakı sisteminde bir kasa 
anahtarı kayboldu. Bulanlar 
HYeni Asır" idarehanesine 
elirirıe memnun edilecektir. 

Türkıye- lsveç Kleringi 
Türkiye - lsveç arasmda ti

caret ve Klering anlaitllası akd- • 
olunmuıtur. Bu anlaşma 1 - 1 -
937 tarihinden bir 11ene mute
ber olacaktır. 

-
Tayin 

Muğla ihtisas Müddeiumu
misi Fuat Adliye müfettişliği
ne atanmışhr. 

•• 

•• • • .. 
•• 

Urünlerimiz -Bu sene memleket 
faydalanmıştır 
Geçen senelere nisbetle mu

kayese edP.rsek başta tütün 
olmak üzere diğer ihraç ürün
lerimizin sah~ ve ihracatı ve 
dış piyasalarda muhafaza et
tiği kıymeti itibariyle çok iyi 
neticeler vermiş ve memleketi 
faydalandırmışbr. Müstahsil ve 
tüccar memnundur. 

Bu seneki ihraç ürünlerimiz
den elde hiç tok kalmıyacağı 
şimdiden anlaşılmışbr. Çünkü 
belli başlı ihraç ürünlerimizin 
rekoltelerinin pek büyük bir 
kısmı elden çıkmışhr. Geriye 
kalan miktar ise sablmak üze
redir. 

ZEYTiN YAGI 
936 Rekoltesi 18 bin ton ola

rak besaplanmışhr. Yeni mah· 
sül yemeklik yağlar 38 - 50 sı
ra mallar 35 - 48 sabunluklar 
33,S - 49 kuruş fiatlerle 424600 
kilo satılmışhr. Yeni mahsul-
den 141033 kilo ihraç edil
miştir. 

60,000 Ton raddesinde tah
min edilen palamut mahsulü
müzden sene içinde yapılan ih· 
racat 7117 tondur. 

Arpa mabsulümüzdeo bir 
sene içinde 9.632.521 kilo ih
raç edilmiştir. 

Bakla mahsulümüzün senelik 
ihraç miktan da 7.846.452 kilo 
olarak tesbit edilmiştir. Diğer 
mahsuller de iyi fiatlerle 
satılmıştır. 

Pamuk rekoltesi 70,000 balya
dır. Mahsul bu sene pi1asaya 
22-8-936 cumartesi günü gel
miştir. Bugnndcn birinci kanun 
akşamına kadar 43,S-53 kanış 
arasmda 20808 balya ve 347 
harar satılmıştır. Sene içinde 
yapılan ihracat 2012,9 tona 

TEHi ASIR 

Narlıdere 
• 

Cinayeti davası 
Nt.rlıderede muhtar Hlise

yini öldürmekle maznun Hasan 
ve lsanın duruşmalarına dün 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede bazı şahitler 
din 1 nmiş ve hapisaoeden ge
tirilen mahküm Kürt Yusuf üç 
sene evvel Zührenin Hüseyini 
öldürmek için üçyüz lira teklif 
edip etmediği sorulmuştur, 
Kürt Yusuf: 

- Hayır, bilmiyorum ceva
bını vermiştir. 

Bundan başl<a Zühreuin bacı 
Hüsevin adında birine de 400 
lira para teklif ederek Muhtar 
Hüseyini öldürmesini istediği 
iddia ediliyordu. 

Hacı Hüseyin gelerek bunun 
kat'iyyen yalan olduğunu söy
lemiş ve aralarında bir kurban 
derisinden kavga çıktığını ileri 
sürmüştür. 

Meryem adında bir şahit te 
hacı Hüseyine Zührenin para 
vermek istediğini işittiğini söy ... 
lemiştir. 

Muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. ..... -

Havagazı hadisesi 
Geçenlerde bir havagazı bo

rusunun patlaması üzerine ze
hirlenerek ölen 12 yaşlarında 
Mu~afferin ölümü kidisesi hak
kındaki tahkikata devam edi
liyor. 

Bu ölüme sebebiyet vermekle 
maznun Ali usta da sorguya 
çekilmiştir. 

• ·-·•••••t 
Kaymakamlar tayin 

kararnamesi 
Dahiliye Vekaleti kaymakam

lar arasında yeni bir tayin ka
rarnamesi hazırlamaktadır. ....... -. 
Anadolu tahvilleri 
Hamlllerlyle yapılacak 

Manisa da 
Sergi açılıyor 

Manisa 7 (Özel)- Son defa 
Ankarada açılan ve hepimizi 
yakından alakadar eden küçük 
san'atlar eJ ve ey işleri sergi
sinin bir örneği de bu ayın 
14 ünde Manisada açılıyor. 

Manisa ilbayı Lütfü Kırdarın 
başkanlığı altında ve Halkevi 
Müze sergi şubesi tarafından 
hazırlanan bu sergiye çok 
önem verilmektedir. Mektupçu 
Şevki Biraelin nezareti altında 
toplanan sergi komitesi inti
zam, tezyin ve tefriş işleriyle 
uğraşmakta, geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır. Şimdiye kadar 
bir çok yerlerden iştirak etmek 
üzere mürncnatler başlamış ve 
eşyalar gönderilmiştir. 

.Manisa sao'atkarları arasın

da sergi için hazırlıklar görül
mektedir. 

Memleketin ikbsadi, bayati 
işlerine büyük alaka gösteren 
ilbay Lütfü Kırdar Manisada 
işe başladıktan sonra yaşayış 

durumunda yeni bir varlık can
larıdırmışbr. Onun ruhundaki 
sıcak yurtsever!ik, bir dina
mizm varlığı kısa bir zamanda 
kendini hepimize sevdirdi. 

Türk kültür ve gençlik haya
tını ve büyük kurtarıcısının ru
hunun yüksek taşıyıcısı olan 
Vilay~timiz Halkev\erini son 
bilgi esaslarına göre teşkilat
landırmış, yeni bir gençlik ruhu 
serpmiştir. Ayni zamanda bun
Jarı bütün ilçelere de yaymış 
bulunuyor. 

Son defa Ankarada açılan 

ve dünyacn alkışlanan Küçük 
sao'atlar sergisinin bir örne
ğinin Manisada açılmasına da 
o önayak olmu§tur. 

ikinci bir serginin Maoisada 
açl1ması dolayısiyle memlekete 
yeni bir şeref vermesi gene 
onun ruhundan doğmuş canlı 

hareketlerinin bir misali sayılır. 
• 

Subaylar 

e Kinunuaani 

da a 
• 

elaketzedelerııı 
yardım 

Adana felaketzedeleri 
yardımlara devam o!unaıat 
dır. Bu defa da Tınaı 
okulu öğrencileri 675, G 
!lan'atlar birliği üyeleri 3. 
Buca üçüncli okulu öğrenl 

Tahdit sinleri ikişer 72, Emniyet memurları . 

d Duatepc okulu öğrencil~rı 
1 sene uzatıl ı 1' ecim lisesi ö • rencile~ı l 
1 Askeri tahdit sin hakkında- Ülkü okulu öğrencilerı 1 . 

ki kanunda bazı değişiklikler Cumhuriyet okulu öğrencı 
yapılmıştır. 1975, Dumlupınar okulu ö~ 

Bu kanuna göre subayların cileri 1165, Ankara okulu 
sin hadleri ikiıcr sene daha rencileri 1360, Kız lisesi öğ 
uzatılmıştır. men ve öğrencileri" tara~ı".~ f r 

"-~ 7675 kuruş olmak uzere ık•,_ 
l\fuallimler arasında on iki lira sek en alh ku d V 
Kültür bakanlığı, mevsim ve şehrimiz Kızılay umumi nı 

ders yılı ilerilemiş olduğu için ke1ine yatı~•.'~!ş.t::;_~ RO 
öğretmenlerin bundan sonra B lediy ncUmanl CA 
nakil ve tayin muamelelerinin Belediye encümeni dün ök,~ 
yapılmamasını alakadarlara em- den sonra doktor Behçet Uı ~usan 
retmiştir. başkanlığında toplanmıştır;_,Pen s 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ö t 

~~ s 

Bir dUğUn 
Hollanda ı•elialıfı p1enses /ulıana 

ile Lippe pıeıısi flemaıd'm evlenme 
moasımloi Perşembe güt1ii /eııkallide 
şen/ıkle1le yapılmıştır. 

Düğün alaı•ı, saıaJ•tla11 beledırere 
ı•c oıada!l da kiltseye güleıken, ala
J'lll öııüııde askeri mıızika, bir sliıoaı i 
bölıiğü bulunuroıdu. Bunu, Pmftıltal 
rrnginde gelin elbi-;esi ile pımses /u
/iana ve p1e11s !Jcrnard'ı lıamil bula· 
nan saltanat atahası la/up edıroıd11. 
l'mi evlıleıiıı bındıkleıi a1aba a/tm 
)'aldızlı idi. Pımses }11liana111n Por· 
laka/ re11gi elbisrsi11i bl'yaz ipekli f/İ/· 
la öJf1111iştii. 

Duğıin alaymı görmek ıizffe so
kaklara döktilm lıalll pıenses ve 
pıensi şiddetle alkışlanuşlardır. Diin 
11eşıedite1Z bir kaıarname ile de prens 
BernD1d'a Altes R.uı•a;·aı '/1o/iamla 
prc11si ımvam teı•ct!ı edtlmiştir. 

Bir hadise 
Hiller taıa/ında!l pasapoıtlan alt

nail prms Bemaıd'm ılç rr.ğe11i dü
ifüll me10simüıdc bul1111ama11uşltr. 

Bunlawı pasapo11/a1uıuı alınması, 

Pıefls Bernard'ın Hiflerin haçlı bar
r.alfını tanımaması ve Almatı milli 
ma15u11 caldlfnzamasıdır. 

Bal ayı 

Thermia Palace !.~und 
Pie tauy Çeko lovaky burg 

küçük bir su şehridir. r 
1917 de, Alm nyanın N ıma 

nizaltı barbına karar verJIJIJ E 
arefesinde bu küçük su etJ kan 
nin Tbermia Palace ismind' bur 
otelinde üç ki i bulu mu tarl lima 
ikinci Güyyom ma aya vur' 
yor, imparator Şarl usuyor; 
çar F erdinand "Olmaz!,, 
yordu. ci 

Son ge1en gaz.eteler ha"' Ma 
veriyorJar ki geçen hafta, ~ ala 
yaz sakaUı, kıvnk burunlu S 
adam, kendisini askerce selid° kan 
Iayan istasyon müdürüoll' 1 
önünde durup uıu si eJ ya 
sormuş ur: 

- Tbermia Pa!ance'a o:I 
den gidiliyor? . kor 

- 4sizlik dolayısiyle kaf" bin 
hdır, Majeste, SP 

Tarih! müı 
Veni bir z blta roma1t• N 

Acaba zabıta romanlan t' a 
kil deği tirerek, yeniden 1ıl rih 
kın rağbetini mi kazanacak? ac 

..ııııvlla•rm-ılİışbr_. ________ ll'Wllııı lsviçre F raogının Fnnsız 
lf' frangını takiben düşürülmesi 

mDzakere Ceza va 
çarpılanlar 

Punses /rıliana'nm dıiğıin mna
siminlız resmi lusmı Çarşamba gıi11ü 
bıtmlşlır. Pnşembe gii11ü sararda bir 
ka/Jfil ıesmi J•npı/nuştll. Yeni evliler 
hemen bal ayı seyaltafi11e cıknrak

lardu. 

Londrada. Hutcbinson kf' 
tüpbane i, "'Miami açddarıod' 
bir cinayet,, adiyle bir ro .. 
neşretmiştir. Eser, bildiği 
tahkiye tarziyte yazılmatJJ 
bütün hadiseler, hakikatte c Teşekkür yuznoden basıı oıan vaziyet 

üzerine hükümetle temns etmek 
i~in Anadolu tahvilleri hamil
leri bir heyet seçmişlerdir. 
Heyet bir haftaya kadar fa. 
tiye vekaletiyle müz kere ve 
temaslara başhyacnkt r. 

25 sütçü ütlerine su karış
tırdıkları için Belediye tarafın-

Veni bir din 
Sevgili anamızın elim zıyaı 

dolayısile birçok dostları

mızdan ve tanıdıklarımızdan 
taziyet telgraf ve mektuplan 

almaktayız. Samimi duygu-

larını bildirenlere ayrı ayrı 
teşekküre acımız mani oldu-

ğundan bu vazifeyi gazete
nizin yerine getirmesini yal-

vanr, aziz dostlarımıza ve 
tanıdıklarımıza teşekkürleri
mizi bildiririz. 

Nazmi Filbrli R.ahmi Fi/beli 
Hakkı Fil/JrJi 

il 11 ........ 

ihtikar komisyonu 
ihtikarı tetkik komisyonuna 

ticaret odası namına üye olarak 
borucu Ismail Hakkı iştirak 
edecektir. Komisyoa dün vali 
muavini Cavit ÜnYer'in riyase
tinde toplanarak çimento ihti
karı yapan bazı tüccarların ad· 
liyeye tevdiiPe karar vermiştir. 

l,.....u...cıımı1-iaı~ 

dan beşer lira para cezasına 
çarptınlmışlardır. 

Bundan sonra sütçüler Be
lediye tarafından hersabah 
muhtelif semtlerde ıkı bir 
kontrole rnbi tuh lacaklardır. 

18 kişi yerlere tükUrdükleri 
için Belediyece birer lira para 
cezasına çarphrılmışlardır. 

•••••••••••• 
Sıhhat meclisi 

Vilayet sıhhat meclisi dün 
öğleden evvel sıhhat müdürlü
R"ünde toplanmış ve sıhhat iş
lerini görüşmüştür. 

Büyük harpta At&türk Rus 
cephesinde kumandan ve is
met Inônü onun kurmay reisi 
iken, bir gün, ikisi beraber, 
at üstünde; geniş, ıssız ve çıp-
lak topraklardan Oiyarıbekire 
gidiyorlardı. Atatürk: söz aç
mak için sordu : 

- Jsmet, çabuk yeni bir din 
bul 1 

lnönü, hemen cevap verdi : 
- Ağaç dini 1 
Ve ilave etti : 
- Yani ibadeti ağaç dik

mek! 

Sine as 
•••••••••••••••••••••••••• 
E TELEFON ~ 
: 31&1 : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Bugünden itibaren sinemacılığın bir harikası sayılan 

iki devre hepsi birden 

B OOD 
.. " ~ I L ~ O R S ..A.. ~ ,, 
Oynıyanlar: ERROL FL Y 1N - OLIVıA DE HAVILLAND - LtONEL ATVIL 

~ !27.Z: ~ tZ ·ı· . k 
Akdenizin coşkun dal~alarında zafer teraneleri yaratan Kahraman güzel bir sevgı ının aş ı 

ile aşk serenatları tercnnümünden kendini alamıyordu 
AYRl(.A P t "D" haberleri Miki "canlı karikatürler 

, : arzımun un ya ,. " ....... ••••••••••••••••••••••••••••••• ··········································································································:·········~······~···~··~··· 
Bu filim çok uzun olduğundan seanslar şu şektlde tertıp edılmıştır: 

Hergü : 2-4-6.30-9 Cu~~~~=:: ve 11.30 başlar 

reyan ediyormuşcasına. bir . 
bıta dosyası haline getirilj 
tir. Fişler, raporlar, par , 
izleri, telgraflar, mektupl•if 
velhasıl esr:lrlı bir cinayet, 
etrafında yazılıp nakledi1e 
her vakaya ait çeşitli vesik~ 
Jar ve en sonunda da kap"' 
bir zarf içinde, katilin ismi fi 
hüviyeti vardır. 

Bu yeni şekil roman L~ 
drada büyük bir muvaffakıY 
kazanmıştır:. 

iki sual 
Genç kız - Bana fikrioiı' 

söyleyiniz. 
Erkek - Hangi ini? 
Genç kız. 1 - Benimle e~ 

lenccek misiniz? 2 - Bu tıır' 
susta kalbinizle fikriniz arasıll"' 
da bir fark var mıdır? 

Erkek - Kalbim mevzu •* 
bahis değil.. Fikrime gelin'* 
sizinle evlenmiye karar verdi~1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fi ·lr kırınttları : 

Vakti yok 
Meşhur lngiliz doktorlarıP' 

dan N. Stevart 98 yaşııı• 
bastı. Doğumunun doks•0 

sekizinci yıldönümünde bit 
muzip misafir kendisine öHi,
hakkında fikrini sorunca şO 
cevabı verdi : 

- Şimdilik bu mevıull 
konuşmağa vaktim yoktur• 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CAL YPSO vapuru 10 kinu· 
sanide gelip yükünn tabliye-

en sonra Burgas, Varna ve 
tence için yük alacaktır. 

TIBERIUS vapuru 14 kanu-
usanıye kadar Rotterdam, 

msterdam ve Hamburg liman
n için yük alacakhr. 

VENSKA ORIENT LINIEN 
AASNE vapuru 8 ikinci ki-

unda gelip Rotterdam, Ham

urg, Gdynia ve lskandinavya 

manian iç•n yük alacaktır. 
ERLAND molörü 21 ikinci 

anuna kadar Rotterdam,Ham· 

urg, Gdynia ve lskandinavya 
'manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 9 ikin· 

i kanunda Pire - Malta ve 
arsilya lim~nları için ylik 

lacakbr. 
SUCEA VA vapuru 'l7 ikinci 

inunda Pire-Malta ve Marsil
ya limanları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fada tafsilit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 
binaaı arkaaanda fRA TELLi 
SPERCO vapur acentabğına 

üracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değipkliklerdcn 
acenta mcsuliyet kabul etmez. 

Telefon: 

Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
(229) 

A%UPWZZBCT.U:•M'EQ'iD 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

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

T clefon 2946 
1-26 (2101) 

~.-mm:-. ..... .__, 

ızmlr slclll ticaret me
murlu§undan: 
Hayım S. Navaro ticaret 

unvaniyle lzmirde birinci be
lediye caddesinde 13-lS nu
marada her türlü emtia ticaret 
ve komisyonculuğunu yapan 
Hayım S. Navaro'nun işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1905 
numarasına kayt ve tescil edil· 
diği ilin olunur. 72 (42) 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & (:o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru 6 son 

kanunda beklenilmektedir. 9 
son kanunda Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yük ala· 
caktır. · 

AKKA vapuru 13 son ki· 
nunda Hamburg ve Anversten 
gelerek yük çıkaracaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadttr Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. ...... 

American Export Linea 
The Export Steamıbip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXT A VIA vapuru ayan şo· 
nunda beklenilmektedir. Nev
york için yükliyecektir. 

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

_ ...... ,.H ... l ....... ~-

Amerİcan Export Linea - The 
Export Steamship Corporation 

Pireden 1tktarmah 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kinunda Pireden Boaton Ye 
NeYyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boatoa ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapv 12 ıu· 
batta Pıreden Boaton ve Nev
yorka hareket edecektir. 

•• 181 •• 

Jobnston Warren Lioen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kinun, Liverpool ve Anvcrs· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köstence için yük kabul 
eder. 

-· C3l ,. .. 
~~·~emeot H. Scbuldt - Hamhurg 

i .KC;>~B!JRG vapuru yirmi se
k1z ıkınca kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 

~i:OC>
Service Maritime Roumain 

Bnkre~ 
DUROSTOR vapnru 16 ikin

ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BANDEROS vapuru 16 ikin
cı kanunda beklenilmektedir. 
Pire lskenderiye, Diyep ve 
Nor~eç limanları için yükliye· 
cektir. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelerı 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

Kemal Şatir 
BARAÇOGLU 

Memleket butanesi 
Dalıiliye Miitebuau11 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sok~ja 65. TeJ. 3956 

Evi: Köprü l'apur iakeleai 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2S45 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
1R1NCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Lon<lra battı 
ADJUTANT vapuru 22 ikin

ci kanunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci lci
nun jptidasında Londra ve 
Hullden g !ip yük çıkarıp ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kinunda Londra, Hull ve An
verst~n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

Liverpool battı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine: kanunda Livcrpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
kanunda gelip Livcrpool ve 
Svanscadan yük çıkaracaktır. 

En lüks ve sağlam mobilyeJeri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Menıurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

• 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı• 

mızda olup yüklerini çıkarmak· 
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, •a
purlaran isimleri ve navlun üc· 
retlerioin def" iıiklikJerinden me 
auliyet kabu edilmez. 

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağnsı 

Soğuk algınlığaoın bu ilk alametlerini GRIPIN ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös· 
l•rmit demektir. GRIPIN Bütün ~~rı, sızı ve sancılan derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sınır, adale, bel ağnlarile kı-
rıklığa karşı bilhassa mllessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Ecucı başının 

Meşhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğenecek siniz 

M. Depo 

S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

RADYOLiN 

Yatamak için ditli, hattl hem güzel hem sağlam dİJIİ 
olmak IAzımdır. Günde iki defa dişlerinizi R DYOLIN'le 

fırç.alayınız. Muvaffakıyet kat'idir. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar ~okak 
No. 10 - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

(2299) 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ıae lzmlr 

Tek ve müteaddit lcatıı pamuk iplikler, boyanır, kuter• 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitJeri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 
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Faslı kuvvetlerin hücum dalgaları fayda vermemiş in 
söyle 
kfım 

türe 
den 
bö, l> 
her Asi harp 

Salamank, 8 (Ö.R) - Milli
yetçiler (asiler) Madrid istika-

-metinde ilerlemekte devam 
ediyorlar. Dün cumhuriyetçi 
kuvvetlerin solcenahmda müt• 
hiş bir muharebe olmuştur. 
Bu barba, ispanyada mücade· 
)enin başladığı güodenberi ya
pılan harplerin en kanlısı ve 
en şiddetJisi demek kabildir. 
Harp taarruzlar ve mütekabil 
tnnrrruzlnrla cehr.noemi bir şe
kilde devam ederken lapa lapa 
kar yağmakta idi. Bir arahk 
tipinin şiddetlenmesi tayyare
lerin istikşaflar yapmalarımı, 
geniş bir faaliyete geçmelerine 
mani olmuştur. Yine bu 
yüzden on adım ilerisini 
g8rmek mUşkülleşmiştir. Bu· 
nunla beraber milliyetçiler 
(asiler) ileri hareketlerinde de
vam için karın mebzuleıı düş

mesinden istifade ettiler. 
Cumhuriyetçiler bu ileri ha

reketini ancak ileri hatlarına 
hücumlar başlayınca hissede
bilmişferdir. işte asıl o zaman 
göğüs göğüse en kanlı bir 
harp başlamıştır. Arabat kö
yü nihayet milliyetçilerin kat'i 
olarak ellerine geçmiştir. Gu
adarama cephesinde de milJi
yetçi!er cumhuriyetçileri ileri 
mevkilerinden atmışlardır. Mil
licilerin bu son günlerde elle
rine geçirdikleri arazi 120 
kilometre murabbaıdır. 

MADRID MÜDAFAA 
KOMiTESiNiN TEBLfGl 

Madrid 8 (Ô.R) - Madrid 
müdafaa komitesi reisinin neş• 
reylediği resmi tebliğe göre 
Pozalello mmtakasında çok 
kanlı muharebeler ol1Jyor. Asi
lerin yardımcı kuvvetlerine ilti
hak eden büyük miktarda Al
man kuvvetleri, kuvvetlerimiz 
üzerinde şiddetli bir tazyik 
yapmışlardır. Fakat siper ve 
müdafaa hatlarında çok iyi 
tabassün eden milis kuvvetleri
miz muannidane ve muzaff e
rane mukavemetJeriyle hücum 
dalgalarını kırıyorlar. 

Las Rocas mıntakasında düş
manlarımızı çok ağır zayiata 
uğrattık. 

YIGIN YIGIN CESETLER 
Paris, 8 (Ö.R) - Madrid

den gelen haberlere göre 
Franko ordusunun hücumları 
Alman ve ltalyan muavin kuv· 
vetlerinden azami yardımı gör· 
dükleri halde ehemmiyetli bir 
neticeye v::rmamıştır. Milisle
rin siperleri önünde yığın yı
ğın asi cesetleri yatmaktadır. 

HÜCUM CEPHESi 
3 KiLOMETRE 

Paris 8 ( Ö . R ) - Asiler 
karargahı nezdındeki Havas 
Ajansı muhabiri lıildiriyor : 

Asiler Eskuriyal •stikametin
de ilerliyorlar. Muharebe cep
hesi pek geniş değildir. Ancak 
üç kilometre tahmin edilebilir. 
Milisler nsilerin tazyiki önünde 
ilk hatlarmdan çekilmeğe mec
bur kaldılar. Burıunla beraber 

Mal aka ve Bilhaoyu şiddetle bombardıman ettiler 
asiler ileri hareketini daha ileriye götüremedi
ler. Şimdilik işgal ettikleri mevkileri tahkime 
çalışıyorlar. 

BILBAO VE MALAKAYI 
BOMBARDIMAN ETTiLER 

Paris, 8 (Ö.R) - ispanyadan gelen ha"erlcre 
ı 

JJır /spa11yo/ ıessamma göJC 
ası/nin tipi 

bardıman etmişlerdir.Mamamih 

Madrid kaynağından bunları 

teyit edecek ma:umat alınma-

mıştır. 

BÜYÜK TEHLÜKE 

Madrid, 8 (Ô.R) - Madrid 
gazeteleri silah taşıyacak va-

payitahhn her zamandan ziyade teblük,de oldu
ğu bildirilmiş, halk fevkalAde bir mukavemete 
davet olunmuştur. 

AMBARGO KALKMIŞ 
Roma, 8 (Ö.R) - ispanyaya gönderilecek es

liha üzerine ambargo vaz'na ait lrnrar ayan ve 

Madıiddc yatatlık/afl lıaıabeiu ziyette olan bütün halkın tes· Madıid lurgtiıı buaz dalıa cökiiyoı 
göre asilere mensup harp gemileri Bilbao şehrini lib edilerek cepheye gönde- mebusanın birlikte akdettikleri toplantıda da 
bombadıman ederek halle arasında nufusca bir- rilmesini idiyorlar. Madrid kabul edildikten sonra reisicumhur Ruzveltin 
çok zayiata sebebiyet vermişlerdir. Diğer bir müdafaa kumandam tatafından tasdikine iktiran etmiş~e de a~cak bugün tatbi.k 
habere göre asi gemiler Malaka şehrini de bom- neşredilen bir beynnnamede mevkiine geçmiştir. Bırkaç gun evvel on sekız 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ulti atom müddeti dün bitti Gazeteciler kralı lD gazeteleri 

• 
Si a • 

ız 
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bombardıman tayyaresini hamil 
bulunan lspanyol vapurlarını 
tevkife kanuni imkan görüle· 
memiştir. Bu gemilerin hamu• 
lelerini Barselona veya Mala· 
kaya çıkaracaklan zannediliyor. 

Nevyork 7 (A.A) - 18 tay
yare ve 511 tayyare motöriyle 
ispanyaya gitmekte olan Mar• 
kantabriko ismindeki lspanyol 
vapuru Ambrisse fenerini geç· 
miştir. Şimdi Amerika kara su· 
Jarı haricinde bulunuyor. 

Londra, 8 ( Ô.R ) - Daily 
MaiJ'in ispanya muhabiri Mad· 
rid'de halk arasında salgınlar 
başgösterdiğini, bilhassa Fran· 
k'> askerleri arasında gripin 
tahribat yaptığını bildiriyor. 

SON VAZIYET 
Paris, 8 (Ö.R) - ispanyada 

askeri vaziyet üç hafta evvelki 
vaziyetin aynidir. Asiler son 
hücumlarındn Merale köyilnll 
işgal etmişlerdir. Bu1'ası üç 
haftn evvel Fr nko kuvvetleri 
tarafmdan zaptedilen, iıç gün 
sonra milisler tarafından istir· 
dat edilen bir köydür. Bu· 
günkü vaziyet hakkında yalnıı 
Madrid müdafaa komitesinin 
bir tebliği vardır. 

Bu tebliğde, asilerin şafakla 
beraber Merale müracaat ettik· 
leri ve adeden faik Fash kuv· 
vellere karşı milislerın muzaf· 
ferane mukavemet etlikleri 
bildiriliyor. 

Şimal cephesinde cumhuri· 
yet kuvvetleri Leon mıntaka· 
sında sekiz köyü işgal etmiş· 
lerdir. Cumhuriyetçilerin bu 
cephede ileri hareketleri de· ti hiç 

edi •• adeleye g!' • 
inde 
işler 

, vam etmektedir. 

ceva ver 
A ~deniz Alman fiJosu bütün lspanyol 

vapu ·laı·ını ınüsadere ıni edecekmiş? -· Roma, 8 (Ö.R) - Palos va
puru hamulesinin iadesi için 
Almanyanın Akdeniz filosu 

/spanva lfa1icıvc nazm Del Vavo 
amirah tarafından verilen ülti
matomun müddeti bugün hitam 
bulmuştur. Valansiya hükümeti 
hamuleyi iade etmek isteme
miştir. Alman amirahnın 5 ikinci 
kanundaki tehdidini tatbik mev-
küne kovarak Lıpanyol vaı>ur-

larını müsadereye başlayacağı 

zannediliyor. Böyle bir jestin 
çok vahim neticeleri nereye 
kadar gidebileceği şimdiden 
kestirilemez. 

Roma, 8 (Ô.R) - Kostariga 
hükümeti yeni lspanyol sefiri
nin itimatnamesioi kabulden 
imtina etmiştir. Buna sebep 
sefirin daha önce Meksikada 
komünist propagandası yap· 
makla itham edilmiş olm&Rıdır. 

Berlin, 8 (Ö.R) - Valansiye 
hükümetine verilen ültimatom 
mühleti bugün hitam bulduğun
dan ve Palos vapurunun hamu-
lesi iade edilmediğinden Alman 
fılosunca tevkif edilen iki va
purun müsaderesine karar ve
rilmiştir. 

Paris, 8 ( A. A ) - Eko Eö 
Pari sca2etesi ispanyaya yeni
den harp malzemesi ve gönül
lü sevkedilmiş olduğunu yazı· 

yor. 
Bu gazeteye göre Katalon

yalı bolşevikler bir Belçika 
firmasına 7 milyon frank kıy
metinde makioalı tüfenk ve 
cephane sip:uiı etınislerdir. 

m 
Roma 8 (Ö.R) - Birleşik Amerikadan gelen haberlere göre 

Hearst matbuatı, komür.izm aleyhinde müthiş bir mücadeleye 
girirmişlerdir.Bütün bu gazeteler de ağız birliğiyJe şöyle bir ma
kale çıkmıştır: 

•Demokrat bir memlekette en bUyük tehlüke kendı hudutları 
içinde bir komünist tehlükesinin mevcut olmasıdır. Bugün, bütün 
dünya milletleri sulh istiyorlar. Halbuki dünya ihtilalini hazırlıyan 
Sovyet Rusyadır. Şayet Almanya ve ltalya eilablarını mütema
diyen kuvvetlendirmeğe mecbur kahrlarsa ne Fransa ne de ln
giltereye hücum için değildir. Komünizm dalgasına mukavemet 
içindir. 

Hitler yakında Rayştagı içtimaa 
davet edtcektir 

Berlin 8 ( ô.R ) - Siyasi Alman mabafilinde dolaşan bir ha
bere göre Hitler, pek yakında Rayştag meclisini içtimaa davet 
edecektir. Alman devlet reisi, Almaoyanın dahili ve harici siya
seti hakkında mühim bir nutuk söyliyecek ve iktidar mevkiine 
geldiği dört yıl zarfında başardığı işleri anlalacakbr. Rayştağm 
30 ikinci kanunda toplanması mukarrerdir. 

Eroin müptelası genç 

ara vermiyen ha 
ha ta ile hücum 

a~ına 

etti 
lstanbul, 7 (Yeni Asır muhabirinden) - Balatta Eroin müp

telası Koço babasına Eroin almak için para vermediğinden balta 
ile hücum etmiştir. Bu taarruzu gören komşular, derhal ye-
tişerek ihtiyar herifi eroin çılğını oğlunun elinden kurtarmış
lardır Koço yakalanmıştır. Babasuıı öldfümek iıtediğinden dolayı 
hakkında takibat batlamışbr. 

Paris 8 ( Ö.R ) - lspanyol 
asilerine mensup iki harp ge
misi, Fransız - lspanyol hudu
dunda kain küçük bir lspanyol 
kasabasını bombardıman ettik· 
ten sonra açılmışlardır. 

Yeni bir anlaşma 
Belgrad, 8 ( Ö.R ) - Paris· 

ten bildirildiğine göre Fransa 
hükümeti, ltalya-lngiltere ara• 
ımda imzalanan "Centelmao 
Agreemant,, Akdeniz mukave· 
lesine benzeyen bir mukavele 
akdi için Roma hükümetine 
tekliflerde bulunacaktır. Bu 
teklife ltalyanın muvafakati 
halinde oıüzakeıelere derhal 
başlanacaktır. 

Romadaki hadise 
Brüksel 8 ( A.A ) - Hari· 

ciye nazırı Spaak ltalya sefi· 
rini kabul ederek Reksist lide• 
ri Leon Degrellenin ltnlya rad
yo istasyonlarında siyasi nu· 
tuklar söylemesine müsaade 
edilmiş olmasını protesto et
miştir. 

Japonyada 
Tokyo 8 (Ô.R) - Hükümet 

Yen üzerinde spekülasyona mi" 
ni olmak için bir emirname 
neşretmiştir. 
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Diller 
lllm llglsi ile bir &$la 

irca edlleblllr mi ? 

-10 -
Yazan: Avni Ulusay 

ilk insan "B,, sesini söyle .. 
yjoce kendi nefsine en yakan 
bir mefhumu hecelediğini duy
muştur. Yavaş, yavaş idraki 
tekemmül edince o mefhuma 
"passif,. ilzami (*) bir hüviyet 
vermek için (B) ye (en) sözünü 
katmıştır. B +en sözlerinin bir 
ar~ya gelmesinden doğan ben 
kelimesi ilk insanlarm müşte
rek ismi olmuştur. (Ben), bugün 
de isimlerin yerini tutan bir 
şahıs zamiridir .. 

insanlar, (Ben) kelimesini 
söyleyinceye kadar epiyce te
kamül devreleri geçirmişler, 
türemiş ve üremişlerdir. (Be) 
den sonra ise ba, bu, bü, bo, 
bö, be, bi hecelerini bulmuşlar, 
her hecenin çeliminden bir se
zin almağa çalışmışlardır. 

Bu hecelerden soııra ise (b) 
harfını şöylece heceleyerek 
salımJandırmışlardır: ab, eb, ib, 
ıb, ob. öb, ub, üb. Bu hecele
rin salımından da fehimler çı
karmağa başlamışlardır. işte 
bu Hk çe)im)erdir ki, isim ve 
fiillerin mayası, nutkun temeli 
olmuştur. 

Dudak harflerinin ilki ve en 
kolay söylemeni olan (B), böy· 
lece, bize, enfüs = sübje mef
humunun birinci mertebesini 
sezindirmiş, bildirmiştir. Du
dakla ilgilenerek çıkan seslerin 
ismi olarak daha dört harf söy
liyoruz. Bunlar da aynı uzuvda 
ve aynı grupta bulundukları 
için enfüs harflerdir. Fakat, 
gerek (8) nin, gerek diğer 
dört barfıo, delaletlerinde, ay

rılıklar, mertebeler ve hususi
yet bulunmak tabiidir; çünki, 
her birisınin dudaktakı kay
nakları biri birine yakın ol
makla beraber başka baş

kadır. Her birisinin söy· 
lenişinde başka ten, başka 
kuvvet, başka metler vardır. 

Bu haldir ki, bu beş harfin· 
yine enfüse raci olmakla bera· 
ber - ayrıca birer mahiyeti bu
looması icap ediyor. 

Şimdi, bu mahiyetlerin neler 
olduğunu arayalım: 

Gördük kj, B harfı enfüs 
sınıfından ilk tanıyabildiğimiz 
bir harftir; ilk enfüs olarak ta, 
beşerin kendi nefsi ile ilgileu
mesi mubakkakhr. Bu sebeple, 
(B) ye enfüsün "mutlak,, ma· 
hiyeti diyebiliriz. Bununla, be
şer, kendisine eo yakın sezim 
ve fehimlere varmak isteyece·· 
ğinden: · 

Baba, bebe, bobo, bibi, bu· 
bu, ab, eb, ib, ub, üb, ve ted· 
rie ile ebe, aba, ben, bek, bir, 
bak, bul, bil, gibi söıler söy
lemiştir. 

Dudak harflerinin ikincisi 
olan (P}, enfüsün, bir mertebe 
daha kuvvet ve kudretle idrak 
edildiğinin ifadesine yarıyan 
.. KıvamJı,, mahiyetini gösterir 
bir sestir: 

Po, de, pu, pi; papa, papas, 
par, pul, ap, up, ep, ip, parıl 
parıl, parılh, pırıl pırıl, apaçtk, 
upuzun.. söz ve kelimelerinde 
olduğu gibi: 

Dudak harflerinin fü;üncüsü 
olan "M,, ye gelince: Ona, en-

tJ l:.iı söziiniin ne icin pasif bir 
hiivıyrl ~'ffdiftwi ı•aktnda f!Örcceğız, 

K anıautayda 
Dün k Ü ıniizakereleı· 

Ankara, 8 (A.A) - Kamu

tay bugün Refet Canıtezin baş· 
kanlığında topJanarak 1936 
mali yılı vakıflar umum mü· 
dürlüğü bütçesinde 44 bin kil· 
sur liranın münakalesine dair 

kanun ile vaiz ve dersiamlar 
hakkındaki kanun layihasını 

müzakere ve kabul etmiştir. 
Kamutay puartesi günü top· 

lanacaktır. 
•••••••••••••••••••••••• 

. Kon yadan 
Ankaraya kadar 

- Başta1a/ı bımw salti/ede

yarım saat ayak üstü konuşa

rak cenuba hareket ettiler. 

Seyahat Niğde üzerinden 
Orgeneral lızeddin Çalışlar ile 

beraber Ankaraya devam et· 
mektedir. 

Ankara 8 (Yeni Asır muha-

birinden)- Cenup vilayetlerine 
seyahatlerinden Orgeneral iz-
zettin Çalış l ar'Ja birlikte döcen 

Atatürk, öğleden s<>nra Anka

raya vardılar. Kendilerini, işti

vakla bekliyen Ankara balkının 

coşkun tezahüratiyle karşılan
dılar. 

••• 
Amerika da ....... 
GöııiiJJü toplanıyor 

NevyÖrk, 8 (Ö.R) - Burada 
ıspanyct ı.-uıı.u.ut!lt,:ı.enuc yar· 

dım için göniillü toplamal< işle

riyle uğraşmak üzere Torıniks 

tarafından bir büro açılmışur. 

Bu büro biJhassa gönülıü 
pilot top!amakta ve bunlara 
yüksek ücretler teklif eyle
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
füsün bır me,tebe daha vuzuh 
ile idrak edlldiği~in ifadesine 
yarıyan "müd~ek 11 mah,iyeti 4i· 

ye biliriz. M, (b )ye. bakınca daha 
sarih olarak söylenir; söylenir

ken dudaklarımızı daha çok 
ilgiler .. Böylece, daha sarih, 

dudakJarımızla daha iJgiJi bir 
ses çıkartnamız için idrakimi-. ' 
zan de daha şümullü bir taal· 

Jüku bulunması laıımgelir. Bu 
taalluk derecesi "M,, de, eofü
sün belirli, muayyen ve muhas
sas mefhumlara delalet etmesi 
ile anlaşıhr. 

M, barfı ile vücut verdiği-

miz sezim, fehim ve cezimler 
üzerinde bu ciheti tahkik ede-

biliriz : 
M, ile yaptığımız: me, ma,mi, 

mu, meme, mama, maya, men, 

em, um, mal, emel, elen gibi 
söz ve kelimelerin delalet etti
ği m~nalar, bu hakikati bize 
açıkça gösterir. 

Burada, Türkçenin kıdemini 
ve diğer dillere kaynak oldu· 
ğunu gösrerir vazih bir misal, 
kuvvetli bir delil bulabiliriz; 
Bunu, ben ve men kelimeleri 
bize bildiriyor. 

il 
Bütün cihan radyolarını inleten .. 
Plald&rı her tarafta yağma olan .. 

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

VE 

KANLI : TAKİP 
lzıniı .. de ilk def.a olarak bugün LALE' de 

YENi ASIR 

Yeni hazırdır • 
proJemız 

- 13oştaıajı I nci sayfada -- lardır. müzakereler katedilmeıniştir. 
Roma, 8 (Ö.R) - Sancak Fransız hükümeti eğer Tür- CENEVREYE GÖRE 

meselesi üzerinde Fransanm kiye de böyle bir teşebbüse Cenevre 8 (A.A) - Havas 
Türkiye iJe yerıi müzakerelerde mütemayil ise Cenevreye 18 Ajansı bildiriyor: 
bu1uoı.~rnk i_~tediği anlaşılıyor. Kanunusanide toplanacak kon- Milletler cemiyeti mahafili 

DUNKU KONUŞMALAR sey içtimaınm taliki hususunda lskenderun meselesinin Millet-
Paris,8 (A.A)- Havas Ajansı müracaatte bulunuJmasım ka- ler cemiyeti konseyinin müza-

bildiriyor: bul etmektedir. kerelerinde sıraya konulmasın· 
• Dış işleri bakanlığı tnüste- MÜTABAKA T HASIL dan evvel Türkiyenin cemiyet-

şa rı Viennol dün saat 18 den OLMUŞ ten çekilmesini veyahut enerjik 
20 ye kadar d,ş işleri hakan- Paris 8 (A.A) - D. N. B. siyasi ve askeri kararlar alma· 
Jığmd:ı Türkiye büyük elçisi ajansı bildiriyor: sını gayri muhtemel telakki 
Suat Davas ile görüşmüştür. Dış işleri bakanlığı müste- etmektedir. 

~,,.l~l .. iuoHu "'i.. manı... .. ..1 ... - .... .,., ,l:in uıllr1n cıarktşki Fran- Maamafıb eğer tntınin edil-
öğrenildiğine göre Vienot Tür· sız kuvvetleri kumandanı gene· me, ..... • •• . 1 __ .l! L -&.L 

kiye büyük elçisinin nazara ra! BesihgeriUe müzakerede bu- hareketini tamamen değiştir-
dik katini, Tlirk matbuatında lunmuş,bilibara Türkiye büyük mesi muhtemeldir. 
görül~n bazı makalelerin San- elçisi iJe iki saat konuşmuştur. Türk mahafili, reisicumhur 
cak hakkında bir Türk - Fran· TÜRK matbuatının Sancak Atatürk'ün Sancak Türk aba-
sız anlaşmasına mani olabile- meselesindeki şiddetli neşriya- liıinin Suriyeye ve umumiyetle 
cek mahiyetinin şiddeti üzerine tının müzakerelere devam için araplara bağlı kalmasmı menet-
çekmiştir. hnvayı çok gerginleştirdiği te- nıeye aımetmiş bulunduğunu 

·Fransız bükiimetinin bu me- barüz ettirilmektedir. bildirmektedir. 
seley~ itina ile tetkik etmekte Samldığına göre Fransa ve Ttirk murahhas heyeti, muh-
olduğu ve Türkiyenin de aynı Türkiye bükümetleri bilabara temel olarak Sancak gayri 
tarzda bir tetkikte bulunmasını doğrndan doğruya müzakere- askeri bir hale getirilerek 
görmekle bahtiyar olacağı bil- lere başlamak üzere bugünkü Türkiye ve Framsa tarafından 
dirilmektedir. DJÜzakereleri Milletler cemiyeti birlikte garanti edilmiş bir 

B. B. Viennot ve Davas mu- konseyinin içtimama kadar t:ı- Suriye - Lübnan - lskenderun 
zakerelere devam edilmesi Jik etmek hususunda mutabık muhtar devletleri federasyonu 
hususunda mutabık kafmış- kalmışlardır. Fakat her halde teşkil edilmesini ileri sDrecektir. 

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

Londra Büyük Elçiliğimiz 

. lngilterenin Fransaya 
tesir yapmas~nı istemiş 

·~·-· Londra, 8 ( A.A) - Havas l nazarının Fransa dış işleri ba· 
muhabiri bildiriyor: kanlığına bildirilmesi için ta1İ· 

iyi haber alan bir memba- JDat \'ermiş, fakat Türk esbabı 
dan öğrenildiğine göre, Tür· JDUcibesini mal etmemiştir. 
kiyenin Londra büyük elçiJiği Söylendiğine göre İngiltere 
müsteşarı Sancak meselesinin dış işleri bakanhğı Türkiye 
çabuk bir surette halJi için in· biiyük elçiliği müsteşarına Tür· 
gBterıenin Fransız bükümeli kiyenin endişelerinin mübaJa-
nezdinde tesir etmesini talep gafı olduğunu bildirmiştir. 
zımnında bir kere geçen hafta, Resmi mahafil Türkiyenin 
bir kere de dün dışişleri ba· DJeselenin bu derece çabuk bir 
kanlığı ile temasa gelmiştir. surette baJJinde ı~rar etmesini 

Öğrenildiğine göre lngiltere sürpriz ile karşılamaktadır.Zira 
hükümeti Paristeki lngiliz bü- Türkiyenin itiraz ettiği Fransa-
yük elçisi Georg~s Clerke Tür- Suriye muahedesi tatbik mev· 
kiye büyük elçisi müsteşarının kiine üç seneden evvd girmi-
bildirdiği tarzda Türk noktai yecektir. 

Ankarada kar 
Ankara, 8 (Yeni Asır muha· 

birinden) - Hava yeniden so~ 
ğudu. Sabahtauberi kar yağı· 
yor. Şehir bembeyazrl.ır. 

Ticaret anlaşması 
Ankara, 8 (Hususi) - Sov· 

yetlerle yeni ticaret anlaşması 
için bugün hariciye vel{aJetinde 
bir topJanb yapıldı. 

. Gümrük kaçakçılığı 
Ankara, 8 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mulıa .. 
faza örgütü 68 kaçakçı, 1628 
kilo gümrük kaçağı, 770 kiJo 
inhisar kaçağı, 778 defter si
gara kağıdı, 3 siJah, 42 kesim 
hayvanı, 32 gram Eroin, 13 
gram esrar ile 25 kaçakçı hay· 
Yanı ele geçirmiıtir. 

J Kardeşlerimiz 
hürriyet İstiyor 

- Baştara/ı I inci sap/ada -
istiyoruz. Suriyenin esareti al
lana girmiyeceğiz. Hürriyet ve 
istiklalimiz uğrunda iycap eder• 
se çoluğumuıla çocuğumuzla 
birlikte can vereceğiz.,; diye 
haykırıyorlar. Fransız jandar
maları halk arasında tevkifata 
devam ediyorlar. 

Antakya, 8 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Türklerin nümayiş teşebbüs· 
)erine rağmen şehir normal 
vaziyetini muhafaza etmiştir. 

Türkl~r tezahürat yapmaya ve 
grev ilan edilmesine teşebbüs 
etmişlerse "e bu husustaki gay
retleri muvaffak olamamıştır. 
Çarş1lar umumiyetle mutat faa
liyetlerini muhafaza etmişlerdir. 

Mmetler Cemiyeti tarafından 
gönderilen komisyon tetkika
tına devaın ederek Türkiye -
Suriye hudut mıntakasım gez· 
miştir. 

Kudüs 8 (A.A) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Beyruttan bildirildiğine göre 
Sancakta Türkler ile diğer aha
linin bir kısmı arasındaki ger
ginlik tehlükeli bir şekil almak
tadır. Eğer Fransa Türk talep· 
leriui nazarı . dikkate almazsa 

~~!~i~:J 
Gaz ihracı 

Mide ve barsakJarı durma
dan dinlenmeden gaz imal eden 
hastaların hali malumdur. Bu 
zavalhlar fabrikalarmm depo 
ettiği gazları ihraç etmek için 
almadık 'arı Haç, başvurmadık
ları doktor ka!ma'Z. Nihayet bin 
müşkülatla bir yolunu bulup 
depolarım tabliye ettikleri za
man geniş bir nefes alırlar. 
.insanların yalnız barsaldariyJe 

mıdeleri değil,baıan sinirleri de 
gaz yapıyor. Bir haksızlık, bir 
hakaret, bir acı karşısında kal-
dığı zaman saçları dikilen, du
dakları titreyen~ rengi sararan 
insan sinirJeri gazla dolarak 
geriJmiş bir hastadan başka 
birşcy değildir. 

Mide ve barsakların gazına 
ihraç eden nasıl muhtelif ilaç- . 
lar varsa, sinirleri gazın tazyı
k ından kurtarmak için yegane 
çare; yerine göre (küfür) olu-
yo~. ilaçların dozu gibi küfür· 
lerın de sunturlusu, ağdahsı, 
uzun boylusu var. Bunlar ye
rine göre kullanılırlar. 

Dikkat edin, bazım ci-
hazı gazı ile sinir gazı 
arasında çok müşabehet bulur
sunuz. ikisi de girdiği yeri ge
rer, ikisinin de ihraç şekli ayıp 
ve terbiyesizlik sayılır. Yalnız 
bir fark var, mide ve barc;ak 
gazlarmm ihraç şekli duyanla
rın tayibiyle geçiştirilir. lkinci
siudP. fazla olarak birde kanu
nun pençesi var. Fakat ne olur
sa olsun insanlar bu gazları çı· 
karmadan yaşayamıyorlar ves
selam. 

A. Murat Çınar 
• ••••••••••••••••••••••• 

Italya 
M. Cemiyetine 

gelecek mi? 
Cenevre, 8 (Ö.R) - ltafya· 

!llD '1Prr; ..... U,irJ,..,t,.,n Qnnr"" 
:n •. ~r'" •·l0rsa.~ Milletler Cemi
yetı ıconst-yının US Kanunusanı 
toplantısına iştirak edeceği 
zannedilmektedir. 

Esküryal 
Cephesinde şiddetli 
muharebeler oluyor 
SaJamank, 8 {Ô.R) - Ge-

neral Franko kuvvetleri bugün 
de E,küryal yolundan taarruz
larına devam etmektedirler. 
Sabahtanberi topçu ateşi hiç 
durmamıştır. Tayyareler de 
taarruzlara iştirak etmiştir. 
General Franko Esküryal cep
hesinden Madridi daha çabuk 
düşüreceğini zannetmektedir. 

Hükümet kuvvetleri bu cep
heden gelen hücumlara karşı 
da şiddetle mukavemet gös· 
termektedir • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sancak meselesinin cebri bir 
surette halledilmesinden kor
kulmaktadır. 

JANDARMA İLE MÜCADELE 
Humus, 8 ( Hususi ) - Mü

şahitlerin şehre geldiklerini ha .. 
ber alan lskenderun cıvarındaki 
köylüler, dertlerini anlatmak 
üzere büyük kafileler halinde 
şehre geJirJerken jandarmalar 
tarafından çevrilmişlerdir. 

Gerjye dönmek istemiyeu 
köylülerle jandarmalar arasında 
akşama kadar mücadele olmuş 
ve halk mümessilteri bu vazi· 
yeti tel~raflarla müşabitlere 
bildirmişlerdir. 

SURiYELiLERi 
iSTEMiYORLAR 

İstanbul, 8 (Yeni Asır mu-
habirinden)- Adanadan haber 
veriliyor: Müşahitler lskende
runda bulundukları zaman el-
lerinde Suriye bayraklan taşı· 
yan Halepli Alaeddin ve Sa
Jaheddini kabul etmişlerdir. 
Bunlarla birkaç saat konuşan 
müşahitler, bilahare lskende
run belediye heyetinin ziyare
tini kabul etmişlerdir. 

Belediye heyeti, müşahitlerle 
hasbihallerinde, Şama tabi ol
mak istemediklerini, müstakil 
Sancakta Fransız mandasınm 
altında kalmak istediklerini 
bildirmi$lerdir. 



8•""8 .. 

Kulüplt .. rimiz yeni bir haınle ile mektepli 
gençlerden istifade imkanını elde t•decek 

Son günlerde spor sabasın· 
daki muvaffakıyetsizliklerin se· 
hepleri üzerinde duranlar (fut
bolün katili)diye bir şahıs veya 
bir müesseseyi ortaya Çlkar
mağa gayret sarfediyorlar Ar
zulanan, geriliyen fntbolü kur· 
tarmak değil de gerileteni 
meydana çıkarmaktır. 
Şüphe edilemez ki, mevzu 

üzücüdür. 926 ile 928 yılları 
arasında Türkiye futbolü na
mına elde edilen muvaffaln
yetler, 929 - 936 yılları ara
sında baltalanmışhr. Çek futbol 
ustadlarım, Avusturyanın ve 
Macaristanm profesyonel spor 
yddızJarmı, Bulgar milli takımı
m, Romanya şampiyonunu, Bul
gar Leviskisini, Tamşıvan mağ· 
itip eden futbolcularımız o za
man merkezi Avrupa futbol 
müvazenesinde bir kıymetti. 
Hatta 924 olimpiyadı dönüşün
de, Avrupa turnesinde alınan 
neticeler bile bizim için bir 
kıymetti. 

Bugün bu güzel neticeleri 
zevkli birer habra olarak mu
hafaza ediyoruz. Aradan ge
çen yıllar içinde bugün bir fut
bol nesli değişmiştir. Spor le· 
lakkileri ise tamamen değiş

miştir. 

O zaman fotbol oynayanla
rın havah ve yas11mn sıutlan ... • ···· -·-----··· 
için spor yapanlar vardı. Ama· 
tör sporculuk ruhu daha üs· 
tündü. Kültür teşkilatı spor 

teşkilatile elele vermişti. Ku· 
lüplerin maddi varlıkları daha 
zinde idi. Harici temaslarımız 

daha sık ve daha emniyet ve
rici idi. 

929 yılında kocaman bir fut
bol devr~si değişti. Spor te
lakkileri değişti. Hayat şart
lan değ'şti. Futbol sistemleri 
değişti. Kültür teşkilatı spor 
teşkilatından elini çeldi. Ku
lüplerin maddi varlıkları sön
dü. Harid temaslar tamamen 
durdu. 

* • • 
Açık konuşmak, mevzuu da-

ha kolaylıkla aydınlatabilir ka
naatindeyiz .. 

lstanbulda tanınmış bir sporcu 
Sami Karayel spordaki gerile
me sebeplerini bir jimnastik 
sistemine, lsveç usulü beden 

m 

terbiyesine o.tfetmekle esas 
noktalardan birine temas et· 
miş bulunuyor. 

Jimna tiL, spor neslinin ha
zırlanmasında başlıca eleman 
olduğuna göre bu mevzuu ele 
alırken Alman ve ltalyan spor 
teşkilatını kısaca tetkik etmek 
faydalıdır. Almanlar daha 932 
yılında lsveç usulü jimnastiğini 
menetmişlerdi. ltalyanlar 928-
den itibareo, yani "Balilli -
Piccola,, teşkifatlarına hız ve
rirken mekteplerde, milis teş
kilatlarında lsveç usulü jim
nastiği resmi bir emirname 
ile menetmişlerdi. Mücadeleci 
gençlikler yetiştirmek isteyen 
bu iki memleketin beş, altı yıl 
içinde aldıkları verimli netice
leri gözden geçirirsek onlarm 
kararlarındaki isabeti anlamıt 
olur~z. 

Avusloryahnın seçici Hugo 
Meisel lsveç ucıulü jimnastiğin, 
ritmik dansı muvaffakıyetle 
tatbik eden bir varyete genç
liği yetiştirdiğini söylediği :ıa• 
man buna kızanlar olmuştu. 
Ancak Avusturya sporunun, 
Avusturya futbolunun bugünkü 
inkişafı önünde meşhur futbol 

diktatörünün söı:lerindeki isa· 
beti inkar etmeğe lüzum kal
mıyor galiba .. 

'Bize kalırsa lcendi sooru.mu~ 
1u mutaıaa ecierken mahatıı 

saikler üzerinde durmak ta la
zımdır. 928 de Maarif orta tah
sil gençliğinin spor kulüplerine 
intisabını meneden Maarif ve· 
kaleti tamiminin mekteplere 
S?önderild ği gün bizde spor 
müvazenesi ve spor mevcudi
yeti en büyük d:ırbeyfe karşı
laşmışh. O zaman spor kulüp-
lerinin me1depli gençleri iyi 
barındıramadığı ileri sürülerek 
mektepli likleri ihdas edilmişti. 

Bundan en fa:la müteessir 
olan kulüplerbaşto Galatasaray 
olmak üzere Fenerbabçe,Altay, 
Altınordu, Beşiktaş ve K. S. K 
idi. lstanbulda Galatasarayın, 

F enerbahçenin beline inen dar
beyi lzmirde Altınordu ile Al
tay paylaııyorlardı. Tam yedi 
yıl futbol sahasını baltalayan, 
kulüplerin varlıklarını parçala
yan bu lı:ararıo neticelerini göz
lerimizle gördük. O zaman aza
mi iırtifadeyi mekteplerden gö-
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lngBizce en çeviren : ZIYA NEBi 
Şlkago Polisi .or-k sokağın•n tçyUzUnU bildlğl halde 
müstesna günlerden mai:da buraya uğrıyamaz ... 

Hardi mektubu bir defa da- ı görüştük .. Siz evde yoktunuz .. 
ha gözden geçirdikten sonra: Demk ki Sevgili Dü~man bizim 

- Asıl garibime giden şey büfün görüştüklerimizi duyu-
Sevgili Düşmanın bizim iç yü- yor .. Ôyleya, daha aradan 24 
zümüz.ü tamamiy!e bilmesidir; saat geçmeden her şeyi oldu· 
dedi.. Mese!d Hakkı Sabrinin ğu gibi yaımasma bakılırsa .. 
buraya geldiğini ve: bizimle Ve kim bilir belki şu dakika-
berabcr çalışacağım neredeD da bizi yine dinliyor .• 
biliyor? Hakkı Sabri: 

Robert atıldı: - B r nokta daha var, de-
- Hakkı buraya geleli di. Marlenin bize yardımı do-

bir hafta oluyor . Bunu konacağını, fakat Şirleyin o 
belki öğrenebilir.. Fakat kadar faydası olmıyacağtnı 
ışın tamamı bu meseleyi yazıyor. 

Şirleyle MarJene açhğu&Jızı öğ- Robert: , ı 
renmesidir. Biz dün bu odada - Bu hus~~t?ki . . aö_rüın d~ 4 

1 rıfenler meydana çnuyuı · rı.'-"• • 

tElll ASIR 
A 

• • 
ıçın 
- Baştaıa/ı 1 incı sahi/ede -

tinde ziyaret ederek iki saat 
süren uzun bir mülakatta bu
lunmuştur. 

Görüşmelerin mahiyeti hak
kında dışarıya hiçbir haber 
aksetmemiştir. Siyasi mahafllde 
söylendiğine göre Sancak hu
dudunda Türk askeri tabşidatı 
hakkında Fransız kaynağından 
bir maksadı mahsusla uyduru
larak etrafa yayılan haberler 
asılsızdır. 

Esasen bu hudutlarda Tür
kiyenin öteden beri mühim as· 
kert garnizonlan •ardır. 

Roma, 8 (Ö.R) - lngiliz 
matbuab Sancak meselesiyle 
çok meşguldür. Gazeteler ihti
lafın dostane müzakereler yo· 
liyle hallini temenni ediyorlar. 

Paris, 7 (A.A) - Atatnrk 
tarafından vekiller heyetinin 
Eskişehirde fevkalade içtimaa 
davet edilmesi hakkında tefsi
ratta bulunan gazeteler Tür
kiyenin lskenderun Sancağına 

karşı askeri harekatta buluo
mağı tasavvur edip etmediğini 
merak ediyorlar. 

Övr gazetesi diplomatik mu
habirinin istihbanna göre Tür
kiye Suriye hududunda askeri 
hareketler müşahede edilmek
tedir. Hududun yanıbaşında iki 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ren kulüpler şimdi mektepler· 
den en ufak bir faydalanma 
bile göremiyecek bir vaziyete 
gelmişlerdir. 

Bu hafta maarif idaresine 
yaptlan tebligattan öğrenivo-
• -.. ..., uyv-• a. ·•.11upıc.r .ı \.t:Kl"&r 

mektepli sporculardan istifade 
imkanını elde etmişlerdir. An
cak bu istifade belki de üç, 
beş senelik bir ~arpısmadan 
soorR elde edilecektir. 

Yalnız kafasını işleten ve 
bedenini hareket ettirmiyen 
bir gencin mektep sıralarında 
elde edeceği bir muvaff akıye· 
tin kısırlığını takdir eden kıy· 
metli kültürcü.lerimiz bu karar· 
Jarile cidden isabetli bir iş 
yapmış oluyorlar. 

Kulüplerimiz yeni bir hamle 
ile mekteplerden, mektepli 
gençlerden istifade imkôonıı 
elde edebileceklerdir.Bu karar 
önünde: 

- Mektep talebesi dersin· 
den ziyade futbo!a ehemmiyet 
veriyor, onunla meşgul oluyor!. 
Diye dedi kodu yapan ağızla
rın artık .susacaklarını bile 
ümit etmek istiyoru~. 

Semth Naznn 

pek kuvvetlidir, diye cevap 
verdi. Zaten ben de öyle dü· 
şünüyordum. Marlen cesur bir 
kn~dır. Hayatı pahasına bile 
olsa, bize bertürlü yardımdan 
kaçmıyacaktır.. Lakin Şirley .• 
işte o biraz .•• 

- Yani? .• 
- Evet biraz korkalıhr ve 

canını herşeydea kıymetli tu· 
tar .. 

Hardi : 
- Ne ıse, zaman bütüo 

bunlara gösterecektir, dedi. 
Lakin, Sevgili Düşman sizi bo 
gece nereye götürecek acaba? 

Robert: 
- işte bunu ben de merak 

ediyorum.. Yanına yaklaşma
mıza kat'iyyen müsaade etmi
yor .. Yirmi metre açıktan takip 
edilecek .. Aksi takdirde haya· 
hmızın tehJükeye düşeceğini 
söyliyor .. Bu bir blöf olmasın .. 
Ôyle ya, yanına yaklaşacak 
olursak bizi öldürecek mi ? 

Hardi gülüyordu: 
- V alJahi bu hususta hiçbir 

mektedir. 
journal gazetesi Sen Bric 

imzasiyle neırettiği yazıda 
F ransanın tehdit manevraları 
önünde baş eğmemeğe karar 

•ermit olduğunun mutlak su
rette gösterilmesi icap ettiğini 
bildiriyor. 

AJANSIN NOTU: 
Suriye hududunda asker 

tahşit edildiğine dair olan ha· 

vadis kat'iyyen asılsızdır. Mon· 
trö konferansı esnasında bo· 
ğazlar üzerinde tahşidat ha· 
beri bugünkü gibi yine Fran
membalanndan çıkmışh. 

Ankarada bu havadisin men· 
şei iki sebebe atfolunuyor. 

1 - Türkiyenin maksatları 
ha~kında lnstiltere efkarını 
faglit etmek, 

2 - Fransa efkin umumi
yesini taanuzi maksatlar için 
hazırlamağa başlamak. 

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

lngilterede 
Grip salgını var 

Londra, 8 (Ö.R) - Bütün 
memlekette grip, salgın halin· 
dedir. Son ay zarfmda gripten 
325 kişi ölmüştür. Son bir hafta 
zarfında da 97 ölü vardır. 

Tahkikat komisyonu 
Kudüı, 8 (Ö.R) - Tahk•kat 

komisyonunun pazartesi günll 
buradan mufarekat etmesi bek· 
leniyordu. Komisyon bu hare
ketini tehir etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••• 
Bir hırsızhk 

Kemeraltı caddesinde Reşi
doğlu Alinin bakLal dükkanın· 
dan 3 paket tereyağı çalan 
Sadık yalcalanmışbr. 

şey söyliyemem.. Biliyorsun ki 
bu adam baştanbaıa esrarla 
doludur.. Onun işlerine akıl 
erdirmek imkansız.. Şimdiye 
kadar hangi söylediii yalart 
çıktı? Evet belki de, yanıaa 
yaklaşacak olursanız umulma
dık bir tehlüke başgösterebilir .. 

Robert: 
- Ah, diyordu. Bir kerre 

buna mfüsaade etse ... Ona çok 
söyleyeceklerim Yar .. 

Hakkı Sabri takıldı: 
- istersen bir tecrübe et.. 

Fakat öteki dünyayı boylarsan 
karışmam ha ... 

- Allah göstermeflin ... 
- Ne ise bu gece için ha-

zır mısın? 

- Ona ne eüphe .. 
• . ~ 

TEHLÜKELER iÇİNDE 
- 11 -

Robert büyük bir heyecan 
iç.inde mütemadiyen saate ha· 
kıyorda. Gece yarısına kadar 
hiç uyumadılar. . • Saat bire 
çeyrek kala Hakkı Sabri: 

a 
KARISINDAN KORKMIY AN 

··-· ... •• 1 - Ka%aklar4'1 ithal -' 
Nasraddin bocaya atfedilen 

birçok hikayeler gibi, şu fık· 
ranıo da Sultan Mahmut dev
rinde Keçeci Mollanın hediye
si olduğunu söylerler; ben bu
nu birkaç şekilde dinlemiştim, 
fakat Keçeciyi de alakadar et• 
mesi köşeme bir tarih dediko
dusu bağışlıyacak... Şöyle ki : 

Birgün Keçeci Molla, zama
nın vüzerasını konağına top
lamış, ho~, beş ettikten sonra 
başlamışlar masala, nükteye ve 
şal... aya .• 

Derken keçeci ayağa kalk
mış! 

- Ağalar l Demiş! Kusura 
kalmayın amma, harp, darp 
hepsi elinizden maşaallah ge
liyor!. Hepiniz dışarıda arslan· 
lık yapıyorsunuz, merak bu yal 
Sizin içinizde hatununun em· 
rine itaat etmiyen, hatun kişi· 
sinden korkmıyan var mı aca· 
ba? ••. Eğer böyleniz varsa ye
rinde otursun, hatun kişiıinden 
korkanlar ayağa kalksın, ben 
de arkadaşlarımı seçeyiml 
Demiş .•• 
Şarkkiri erkin sedirlerine 

kurulan ağalar ve vezirler, bir· 
birlerine bakışıp gülerek hep· 
si de ayağa kalkmışlar; zaten 
ayakta duran Keçeci MolJa 
gözile hepsini süzerken, aksa· 
kalh bir ihtiyarın istifini biç 

bozmadan yerinde oturduğunu 
görünce, kahkaha ile karışık 

bir sesle; ihtiyara parmak 
uzatıp: 

- Bakın 1 bakın demiş! ha
tunun<!an korkmıyan bir kişi 

vafmıs icimi~de 1 
htiyar vezir, hemen topar-

lanmış iki elini havada sallı
yarak: 

- Yanlış 1 Karıdan korkmı· 
yan kim var ayağa kalksın de· 
diğim zaman aklıma bizim ha
tun geldi de dizlerimin bağı 
tutmadı, kalkamadım, onun Jafı 
oldu mu oturduğum yerde bile 
zangır zangır titriyorum, insaf 
edin. Demiş .• . . . . 
. . . . 
Ne tuhaftır ki hikayeler bir

biri üstüne geliyor. 
Bir gün üçüncü Selim has

talanmış, doktorlar gelmiş, ilaç 
vermişler, bocalar gelmiş üfür• 
müşler, kar etmemiş, lstanbul
da meşhur bir cinci hoca vttr· 
mış, ağızdan ağıza saraya ka· 
dar intikal eden bu hocanın 
keramet ve füsunu, belki Se
lime ~e şifa verir diye saraya 
yaka, paça getirmişler .• Hoca, 
sormuş soruştur muş ve hepsini 

- Vakit tamam, dedi. 
Haydi gidiyoruz.. Ruvelverini 
aldın ya ••. Biliyorrnn ki, çok 
ihtiyatlı davranmak lazım .•• 
Nereye gideceğimizi de bilmi
yoruz... Allah vere de hayır· 

Jısı ile sabahı yapsak ... 
Dışarı çıkarken Hardiye, hiç 

merak etmeyip rahat rahat 
uyumasmı söyledHer .. 

O: 
- Buna imkan •ar mı? Di· 

yordu. Ne vakit döneceğiniz 
belli de~il.. Fakat Her halde 
sizi b!kleyeceğim .. 

Sokakta kimsecikler yoktu. 
Şikago geceli gündüzlü faali
yet içinde bulunması lazım ge
len bir şehir olduğu halde, 
ekseriya gece saat on ikiden 
sonra, ana caddelere bile -bir 
ıssızlık çöküyor. 

Saat bire beş kala Morg 
sokağının ağzında durdular. 
Morg sokağı boydanboya Şi
kago gangeslerlerinin bir ma
hallesidir. Bütün Amerikadaki 
tefkilitlar buradan idare edi· • 

anladıktan sonra : 
- Sultanın kurtulması ' 

ilaçla olur, ne de üfürükle .• 

- E? demişler .. 
- Ona, karısından korko1 

yan bir adamm pabucundan il' 
parça kesmeli, ateşte yak• 
tntsületmelil 

Demiş.. Ha bre! karısınd" 
korkmıyan adam aramışlar, bf 

lamamışlar, düşünmüşler, taP' 
mışlar xamanm Yeniçeri ağ,t 
hatırlarına gelmiş, geç valıl 
bir adam yollayıp gizlice al' 
nın pabucundan bir parça I' 
tirmcsini emreylemiş\er •• 

Aldığı emirle yeniçeri at' 
sının huzuruna: bin merasiı:ıı t 
korku ile giren nefer; eğil 
yeniçeri ağasının eteğini öpd 
ken elindeki bıçakla giılİ' 
pabul'undan bir parça kesıt" 
ğe azmetm~, fa kat bıça~ 
pabucuna dokunup kestii~ 
hisseden ağa: 

- Ha bre l Köpek! Ne 1' 
pıyorsun? Diye heriti ensetİI 
dea yakalamış... Herifi. 

- Amanl Efendim, kus11ı' 
ma bakma! Hünkar hasta~ 
Ona kansından korkmaz ll 
adamtn pabucundan tütsii ~ 
zımmış, size beni onun İ~ 
gönderdikr, ben de bu 
yaptım. 

Deyince yençeri ağası * 
acı gülmüş: 

- Var! Kes! istersen pıı~ 
cu bile götür J HünkAr r'. 
bulamaz, aradığınız ben del 
lim demiı ... 

Baldvin 
Nazırları toplıy' 

Londra, 8 (Ö.R) - Başve• 
Baldvin Londrada bulunan o' 
zır)arı bugün saat 16 da lıf 
bul ederek gönüllüler mesel~ 
etrafında müdavelei efk~'.ı 
bıılunacak ve ademi müdall" 
işinin biran evvel tatbiki cib 
tine gidilmesi etrafında Jaıı
gelen tedbirler konuşulacakt1' 

Papanın sıhhati 

Roma, 8 (Ö.R) - PapB~ 
ahvali sıhhiyesinde değişi1' 
yoktur. 

isyan yokmuş 
Meksika 8 ( Ö.R) - rJe~ 

sikada bir isyan çıktığı ha~~ 
leri doğru olmadığı bild• 
mektedir. = -.J 

lir. Planlar burada hazırlan•~ 
(Polis - Gangester) harp1 
ekseriya bu sokakta yapı~~ 
Gündüz geçerken dıvarlıı, 
dikkatle bakılacak olursa rft 
ralyöz kurşunlarınm yaralar~ 
görmek kabildir.. Değil ge 
gündüz bile o!sa barkes hı.J t 
kaktan geçmeye cesaret e 
meL rl 

Hele Şikago polisi.. rJo 
sokağını ve Morg sokağı~" 
içyüzünü pekala bildiği hal~ 
müstesna günlerden rna• 
buraya kat'iyyen uğrayarnııı;, 

Binaların gece manz•' 1 
oldukça korku verici bir to 
hiyette idi. Elektriklerin Ç~~ 
yanmıyordu. Birdenbjre ileT~ 
birkaç karaltı belirdi ve "1 1~ 
kayboldu. ~~ 

Robert yıllarca evvel bll el 
kakta Hardinin başından g't• 
garip vakayı ve babasını ·~ 
tırladı. Evet l<imbilir bel"1ıı' 
babası hala sağdı. ve işte, et 
içlerinde binbir türlü esrar tıi' 
giz işler dönen binalard:tll J" 
rinde aakhydı. Gözleri Y' 
mıştı .. 

- Bitmedi.,,, 
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Berlin ve Romanın cevaplarn alındı 
................................ KZ7ZZJ.r2Z~Z:.ZZZ~~~~:zz:: ....................... filll~* ...... . 

ft_demi müdahaleye taraftar olan iki devlet müessir 
bir kontrolün ihdasını acele istediklerini bildirdiler 
Eğer müdahale 

Paris. 8 (Ö.R) - Almanya 
ve Italyanm cevapları prensip 
itibariyle ispanyaya gönüllü 
sevkiyatını menedecek bir mu-
kavele yapılmasını kabul et
mektedir. Roma ve Seriinin 
cevapları birçok ihtiyati kayıt
ları ihtiva etmekte ise de bu 
iki hükümetin nihayet cevap 
vermiş olmaları memnuniyetle 
karşılanmıştır. Zira vaziyeti 
nydmlatacak adım atılmış sa
yılıyor. 

Petit journal bu münasebetle 
diyor ki: "Roma ve Berlinin 
cevabı çok zamandan beri bii
yük sabırsızlıkla beklenmekte 
idi. Bu cevaplar istenilen 
mahiyette değilse de bir 
intiıar devresine nihayet 
vermış olması memnuniyeti 
mucip sayalabilir. Italya ve 
Almnnya gönüllüler işinde 
bir mukavele aktine sarahatle 
taraftar görünüyorlar. Netice 
şudur: Fransız - Ingiliz teşeb-
büsüne Sovyet Rusya taraftar
dır. Portekiz müphem bir ce
vap vermiştir. Şimdi BerJin ve 
Romanın da cevabı alınmışbr. 

Arhk vaziyeti tetkik ederek 
icabeden kararları almak sırası 
ndemi müdahale komitesine 
gelmiştir. lspıınyaya gönüllü 
sevkini imkansız kılacak mu
fassal bir kontrol planının tan· 
zimi mutasavver itilafa varmak 
için biricik vasıtadır. ,, 

Roma 8 (Ö.R)- Alman ga
zeteleri ltalyan ve Alman no-

meselesi idare • • 
ıyı 

tesviye taraftarı o1malannı 
memnuniyetle karşılıyor. 

ALMAN CEVABI 
Paris, 8 (Ô.R) - ispanyada 

ademi müdahale meselesi hak
kındaki Alman cevabı mesele
nin kat'i bir şekilde hnlJi için 
lspanyol topraklarında bulunan 
bütün ecnebilerin, propaganda 
ajanlarının çıkarılmasını iste· 
mektedir. Italyanın cevabı da 
bunun aynıdır. 

lNGILIZ MEHAFILINE 
GÖRE 

Londra, 8 ( Ö.R) - Havas 
Ajansmm aldığı haberlere göre 
Ingiliz mahafili, Gönüllüler 
meselesini müstacelen ve dip
lomasi tarikiyle hallini arzu 

edilirse Madrid 
etmektedir. Almanya ve ltalya
nm ileri sürdükleri ibtirazi ka
yıtlann yeni bir techhüre se
bebiyet vermemesi için mesele
nin ademi müdahale komite-
si.nde değil, ltalya, Fransa, In
gıltere, Almanya, Sovyet Rusya 
ve Portekiz elçileri arasında 
müzakere edilmesini ve alal<a· 
dar hükümetlerin elçilerine 
bu hususta lazımgelen salahi-
yeti vermelerini arzu ediyor. 

.. HESAPLI iŞ 
Paris, 8 (0.R) - Progres 

de Lyon gazetesi, Alman ve 
ltalyan cevabmı mevzuubahs 
ederek diyor ki: 

- Bu cevap Madrid kapıla
nnda en şiddetli muharebelerin 

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

Türkiye-ltalya dostluğu 
ontrö nıukavelesini Türkiye - Italya 

doğrudan doğruya konuşacaktır 
Her nedense Türkler ltalyaya soğuk davranıyormuş 

Roma, 8 (Hususi) - Journal daki münasebat çok dostane-
D'İtalia .gazete i bugünk~ baş dir. Fakat her nedense . Türk-
makalesmde, lngi!iz - Italyan ler ltalyanlara karşı bazı ışlerde 
centilmen anlaşmasından bah- soğuk davranmaktadır. Halbuki 
sederek boğazlar meselesine ltalyn, Türkiyenin çok samimi 
geçmekte ve şunları yazmak· bir dostudur . ., 
tadır. Bundan sonra lskeoderun 

"- Montrö mukavele i Tür
kiye ile ltalya arasında doğru
dan doğruya müzakere edile
cektir. Türkiye - ltalya arasın-

meselesini mevzuubabs eden 
gazete, Türkiyenin bu işteki 
hassasiyetini takdir etmekte 
ve bu işin halledilmesi zarure
tini ilave eyelruektedir. 

sukut edermiş .. 
vukubulduğu bir zamanda ve
rilmiştir. Öyle bir zamandaki 
f ranko ordusunda büyük mik
tarda Alman askeri barba 
iştirak etmişlerdir. ltalynnlar 
Kadikse mühim kuvvetler çı-
karmışlardır. Yani İspanyaya 
yalnız silah ve harp levazımı 
göndermekle kalmmıımış, as
ker de gönderilmiştir. Ceva-
bın bugüne kadar tehiri her 
şeyin dikkatle hesap edildiği 
hissini uyandırmaktadır. 

Le Tempse göre Berlin ve 
Romanın cevabı baY.ı haberle
rin zannetirmek istediğinden 
daha müsaittir. 

Journal des Debats iki hü
kümetin cevaplan müzakere-
lerin devamına müsaittir. Eğer 
ltalya ve Almanya menfi bir 
vaziyet ihdas etmiş olsalardı 
kfıfi derecede nazik olan bu
günkü vaziyet vebamet kespet
miş olacaktı. 

Roma 8 ( A • A ) - ltalya 
hükümetinin gönüllüler mese-
lesi hakkındaki notasının met
ni neşredilmiştir. Italya teklif 
edilen memnuiyeti aşağıdaki 
şartlar dahilinde kabul etmiştir. 

1 - Alakadar hükUmetlerin 
ayni şekilde hareket etmesi, 

2 - Bütün ispanyaya giriş 
noktahmoda müessir bir kont
rol tesisi, 

3 - ltalyao bükümetinin 
bidayette teklif ettiği şekilde, 
yani bilvasıta müdahalenin ay
ni zamanda menedilmesi sure· 
tiyle halledilmelidir. 

talarının Londra ve Parise 
tevdiini mevzuubahis ederek 
diyorlar ki : 

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

" - Bu cevaplar, lspanyol 
meselesinin halline yardım ede
bilecektir. Londra komitesi 
şimdi harekete geçmelidir.,, 

Berliner Zeitung, lspanyada 
harekatı askeriyenin devamına 
beynelmilel kuvvetlerin sebe
biyet verdiklerini ve bu kuv-
vetlerin çekildiği gün, muba
sematın nihayet bulacağını, 

Franko ordularının kolaylıkla 
M adrid'te yerleşebileceklerini 
yazıyor. 

Londra, 7 (Ö.R) - Busabah 
müstacelen top!anmağa çağm
lan nazırlar meclisi, hariciye 
nazırı Edenin Fransız - lngiliz 
teşebbüsüne ltalya ve Alman
yanm cevabı hakkında izaha
tıın dinlemiştir. 

DeyJi l'elg raf, ltalya ve Al

manya matbuatının umumi bir 

omanyabaş e 
• a azı T atares onun An 

en gazetecileri 
e e A 

e ıştıra 
Atina 8 (Hususi) - Proiya 

gazetesi Hariciye vekilimiz Tev
fik Rüştü Arasın Yunan Baş· 
vekili General Metaksas ile 
mülakatlarmı mevzuubabs ede-
rek diyor ki :"Son mülakatlar
da iki memleket adamının çok 
mühim görüşmeler etrafında 
efkiirı umumiyeye verilecek 
malümat pek mahdut olmakla 
beraber Balkan paktına dahil 
olan memleketler, beynelmilel 
hadiselere karşı gözleri kapa-

J 
h durmıyorlar. Yakında Ati
nada toplanacak olan Balkan 
Antantı konseyinde dört miit
tefik devletin beynelmilel hn
diselere karşı hattı hareketleri 
görüşülecektir. Balkan antantı 
konseyi 10-15 Şubat arasında 
toplanacaktır. Dr. T. R. Aras 
General MetaksasJa her hu· 
susta anlaşmıştır. Türkiye-Yu
nanistan arasında beynelm;!el 
hadiselerde tam bir görüş birliği 
vardır. Diğer hariciye nazırları 
arasında da anlaşmalar )'apıl-

seyre koyuldular. Efendili oğlu 
bir aralık yollarda görünmez 
oldu, takip edemediler ... 

. . . 

' 

Yazan: Tok Dil Tefrika o: so 

Kahrcıoğlu ile arkadaşları 
mola verdikleri yerde rahat 
duramıyorlardı. Katırcı aşağı 
yukarı geziyordu, Haydaroğlu 
elini yüzünü soğuk pınarda 
yıkadıktan sonra kocaman bir 
kırmızı mendille silinirken: 

Alt kapağını aşağı açarak: 
- Buna göz d'!rler, budak 

delli!i demezler, onlar bayağı 
da Akyakalının haber verdik
leri değil .. 

Karamemu gerilip: 
- Sen bana bakıyor musun! 

Dedi. Senin göz.ün budak de
liği de~ilse benimki de pamuk
lu değiJ, bun'ar hem de devlet 
askeri, hem de devlet askeri .• 

- inat etme, Akyakalmın 
haber verdiği tarafı düşün! 

- Sana budala demiyeyim 
de kime diyeyim, Akyakalının 
geldiği taraf, 11ah bu taraf, 
bunların göründüğü taraf ta 
onun bir nal dönmesi sağında, 
yol bilmez, iz bilmez bir sürü 

dam bizim karış karış bHip te 

geçtiğimiz yerlerden mi geçe
ceklerdi, şaşarım aklına ! Ulan 
hem düşünsen a .• Onlar bizim 
nerede olduğumuzu biliyorlar 
mı? Kurt uğruna yola çıkmış
lar, nerede rastlarlarsa orada 
karşılaşacağlZ. 

- işte karşılaştık. 
- Hah şöyle yola gel.. 
- Sen yola gel, ben inadı-

mın uğruna bunların yanına 

kadar gideceğim. 
- Uğurlar olsun ! Eyilik 

edersin, biz seni burada bek
leriz ... 

Efendili oğlu hiç cevap ver
meden atmı delicesine sürdü 
ve ayrıldı. Uçurumun bir kes
tirim yerini bulup yoldan aşağı 
inen Efendili oğlunu tepeden 

- Demedim mi sann Ka
tırcı 1 Bak ne vakitler oldu, 
gidenlerimizden haber yok, ya 
yakalandılarsa ... 

- E? Ya yakalandılarsa, 
sen nt diyorsun? 

- Hiçi 
- Nasıl hiç olur be karde-

şim! Kaç saat oldular gideli .. 
- Merak mı ettin? 
- Sormağa ne lüzum! 
- Atla atına öyle ise, arka-

larından biz de gideriz .. 
- Zaten benim fikrim de bu 

idi! Amma dur hele, silahları
mızı hazırlıyahm. 

eı·y 

,retine o
e ecek er 

dıktan sonra konsey toplana
caktır." 

İstanbul 8 (Hususi) - Ro
manya başvekili M.Tataresko
nun pek yakında Ankarayı 2i
yaret edeceği ve bu vesile ile 
Türkiye Romanya arasındaki 
samimi dostluğun en kuvvetli 
tezahüratı belireceği haber ve
riliyor. M.Tatarcskoya Roman
yanın en maruf gazetecileri de 
refakat edeceklerdir. Seyahat 
tarihi henüz knt'i olarak tespit 
edilmemiştir. 

Döndü: 
- Kınalar, silahlarınız hoşsa 

hepsini doldurun ! Hazırlığınız
da, ele gelecek yerde olsun, 
ondan sonra .. 

Katırcı, Haydaroğlunun sö
zünü tamamladı: 

- Atlara atlayın, gidenlerin 
nrkasından ! Benimki hazır! 

Diye kendini atın sırtına attı. 
Göz açıp yummadan efeler 

yofa çıkmıştı. Habre at tepti
ler, kılavuz giden arkadaşları
nın durup bekledikleri uçurum 
kenarında yola kadar geldiler. 

Uçurumun kenarında arka
daşlarından haber bckliyen efe
ler arkadan gelen arkadaşla-
rını hayret ve meserretle l<ar
şılayıp, efendili oğlunun hika
yesini anlattılar.. Katırcı : 

- Öyle ise ! Dedi. Şu te· 
penin alanına kadar biz geçe-
lim, iz onları nasıl kalabalık 
görüp te şüphelendiyseniz on
lar da bizim knlabalığımızdan 

kuşkulanırlar. Burada iki arka
das kalsm ! Hadi bakalım !. 

• 

-- --;:;;:-- - 'i s t - --
Sanlte s 

e en soruyorum 
- Hataya ait bir hatıra -

.. Milli Mü.c dele ~eoelerinde 1 hazırız, bunun için savaşıyorur. 
ıdı; merkezım lslahıye olmak 2 - Bu mukaddes savaşı-
üzere o havalide tetkik heyeti mızda galip de mağlup da o!-
imiri idim ki, bu siyasi vazi· ak yine muvaffak olmuş olu-
fem icabı mukabil taraftaki ruz. Çünkü ya milli hudutları· 
ayni vazifeli Fransız zabitlerile mız içinde mUstakil, hür ve 
bazan mülakat ediyor, bunu da şerefle yaşıyacağız, yahut bu 
ancak bazı sebepler dolayısile uğurda enson Türk ferdi dahi 
o günkü muvakkat hudut ha· ölüociye kadar çarpışarak şan· 
rıcinde yapılmasını tercih eyli- larln öleceğiz. işte kat'i kara-
yordum. rımız ve milli seciyemiz budur 

Birgün Kapten Marke yahut dedim. 
Minar tarafmdnn arzu ettiğim Nihayet dediğim çıkh ve 
bir mahalde görüşmemiz için bizce mukadde ve muazzez 
bir mektup aldım. Fakat bu olan her iki şıktan birincisini 
mektup bana birgiln sonra kazanmış olduk. 
gelmişti. Buna rağmen 0 sıra- Birinci ~ık kadar ikincisi için 
Jarda Fransızların bulundukları dahi her zaman ayni his ve 

iştiyakı beslemekle zt!vk duyan 
Hassaya gittim. Doğruca kış- ve blöf nedir bilmiyen büyük 
laya girip 0 yüzbaşıyı sordum. Türk milletinin bir ferdi sıfat. 
Randevu gün ve saati geçti-

ile bugün de şöylece söyliyo-
ğinden bulunamadı. Diğer bir rum: Çok hassas ve müş-
iki zabit beni karşılayarak la- fik anası olduğumuz (Hatay 
zım gelen misafirperverliği de ülkesi ve çocukları ) için 
gösterdiler. dahi aynı şeyleri yapmağa ka-

Bir avuç kahramanla pek diriı ve bunda da mutlaka 
vasi Adana ve hnvalisini harben muvaffak olacağız. 
ellerinden aldığımız Fransız or• işte bugün -yani onbeş sene 
dusunun bu zabitleri bana : sonra -o Fransız zabitlerine ve 
Savaşımızın esbabını, muvaffak mensup oldulcları millete ben 
olup, olmıyacağımızı sormuşlar- de soruyorum?. 
dı. Verdiğim cevap şu oldu : Söylediklerime inanıyorlar 

1 - Değil Misakı Milli hu- mı? Bizim gibi bir milletin 
dutlarımız için, hatta bir kanş dostluğuna ve baklanna hür-
toprağımız ve bir tek Türk met etmekte mi faydaları var-
ferdi ve haysiyeti için hepimiz dır ? .. Yoksa ? ... 
canlarımızı seve, seve vermesre HU nü Ok. 

...•......•..••••.•..•..........••..........•......... , ................•.......•••.•.. 
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Vnrşova, 8 (A.A) - Polonya Ajansı bildiriyor: 
Yarı resmi gazete Polska diyor ki: 
Boğazlar meselesinin halli samimi bir şekilde sulhperver olar • 

bütün devletler tarafından hüyük bir ır. emnuniyetle kabul edil-
miş ve tecrübe edilmiş bağrarla Türkiyeye bağh olan Po!onyada 
da sempati akisler uyandırmıştı. 

Maamafih deniz ticaretimizin boğazlardaki menfaatleri bakımın
dan bazı şüpheler baki kalmıştı. Biz ne Lozan ne de Montrö 
müzakerelerine iştirak etmedik. Fakat bayrağımızın dünya deniz
lerinde hemen hemen hiç görülmediği 1923 denberi ticaretimizin 
vaziyeti şimdi tamamiyle değişmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
denizciliğimizin yeni boğazlar statüsü karşısındaki menfaatJerini 
temin etmek endişesine düşmüş olmamız pek tabii idi. 

Polonyanm muahedeyi imza eden devletlerin hukukundan 
istifade edeceğini temin etmekle Türk hüküreeti, Mert Türk 
milleti ve onun büyük şefi tarafmdan elde edilen meşru baklaı:
dan doğan sulh eserini Polonya menfaatlerine de teşmil etmi 
bulunmaktadır. 

Gönüllü!er · şinde F ransanın bir ma
sum olü oynamasına heyret ediliyor 

Londra, 8 ( Ö.R ) - ispanya meselesinden behscden Deyh 
Herald gazt:lesi, gönüllüler meselesi etrafında ltalyan ve Alın n 
notalarının metnini neşretmekle ve yazı sına şu suretle ııihayet 
vermektedir: 

"Bu işde Fraosanm tecavüze uğramış bir masum rolün oy
namasına hayret edilir. Çiinkü Fransadnn gönüllüler gitmiştir. 

. . . . . 
Uçurumun başında iki kişi 

kalmıştı, birisi kara Memoydı. 
Efeler yüzlerce arkadaş olarak 
dağın bir alanına göçmüşlerdi. 

Gözleri yolda kalan kara 
Memo hayli müddet yerinde 
çakılmış gibi kaldı •. 

Aradan çok ge\:medi, kara 
Memo bağırdı : 

- Baki baki işte geliyor, 
amma sı "oat herif ha!.. Ata 
atla! koş l<arşna ıml 

Diye arkadaşına seslenmişti, 
fakat arkadaşı oralı olmadan: 

- Be yahu! karşılasak ta 
gelecek, kar~ılamasak ta yeri
mizi biliyor .. 

- O da doğru .. 
Diye geleni oncıkta bekle-

diler. 

Atmın üstüne eğilmiş, so
luk soluğa gelen Efendili
oğlu arkadaşlarının yanma ge
lince, atından atladı, yere ken
disini ath: 

- Be mübareki Ben sözü· 
mü geri aldım. 

Diyebildi. Yanına atından 
atlayıp koşan Karamemo: 

- Ne oldun? Dedi. 
- Ne olması var mt! Herif-

ler işte onlar! 
- Kimler'?. 
- Senin dediklerin? 
- Gel öyle ise, atla atına, 

Kalırcıoğlu buraya kadar geldi, 
orada anlat! 

- E! Onlarda mı geldiler! 
- He! 
Hadi gidelim ! Nıirasile 

Ef endilıoğlunun yerinden kal
kıp atına atlaması bir oldu. 

Soluk soluğa Katırcı ile yan
yana ayakta duran Haydaroğlu 
Mehmcde meram anlatan Efen
dili: 

- Sonra ef ern! ben sokul
dum! baktını ki bir ürü adam 
orada çadır kurmuşlar, gelip 
gidip dururlar, atımı değirmen
den uzak bir yere bağladım .. 

llıtnıed' -
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Kraliçe bolluğu içinde Bir Romen takımı Istanbula geliyor 

Amerikada çıplaklar kraliçesinin 
mesele olmuş • ""' . elbise bir 

Maçların idaresi hakkında kararlar 
verildi. Hakem oyunun· nazınııdır 

gıyecegı 

•• Bu hafta mühim maçlar yapılacaktır 
Bu hafta Lik maçlarına ·d;•••••••n••••••••••••••••• .......................................................... . 

vam edilecektir. Günün en 1 
mühim maçı lzınirspor - K.S.K 
karşılaşmasıdır. 

Bu iki takımın milli kümeye 
girmeleri uzak bir ihtimal ol
makla beraber kendi vaziyet
lerini tesbite yarayacaktır . Bu 
da lzmirsporun galebesi tak
dirinde olup ehemmiyet alır. 
Çünkü bundan sonra yapa
cağı Altıoordu, Göztepe maç
lanndan elinde iyi bir netice 
olması ve diğer takımların 
herhangi bir sürpriz. karşasın
da kalması takdirinde vaziyeti 
milli küme için ümit verebilir 
bir safhaya girebHir. 

Fenubahçe takımı 
Diğer mühim maç Altınordu· 

lzmirspor maçıdır. Bu maçın 3 - Hakem muntazam ve 
ehemmiyeti milli kümeye nam- yeknasak forma meselesi ile 
zet Altınordu takımının şehri- alakadardır: Değiş'k renkte 
mizin kuvvetli takımlarından forma giyen bir oyuncuyu oy-
sayılan lzmirsporla karşılaşma- · k nama tan menneder. 
sından ileri gelir. Birinci sınıf 4 _ Maçlar, spor bölgesinin 
takımlarımızı yenebileceğini K. alacağı toplarla oynanacaktır. 
S. K takımını yenmekle ispat Hakem topu alarak sabaya çı· 
eden Demirapor takımı milte- karacakbr. Bu suretle maçlar 

Amerikada muhtelif şenlik- kendisine saygılannı sunmak le öylece yollanmıştı. Gaye madi bir çalışma ile yetiştiril- daima ayni toplarla oynana-
' ler vesiiesiyle s~çilmekte olan için toplanan tebaalarına, bir uğrunda bu kadar çahşao bi- mektedir. cakbr. 
kraliçelerin sayısı bu sene kır- çıplak kraliçesi hangi şahane risini, çıplaklar cemiyeti ken- • • • S - Hakemler her balta 
)ardaki papatyaların bile sayı- elbise ile çıkabilir? dilerine kraliçe seçmek!en ba§- Hafta içinde toplanan ha- Cumartesi günleri ıaat 15 te 
amı geçecektir. Çıplaklığı biç de muvafık ka ne yapabilirlerdi? kemler içtimaında futbol an- Alsancak stadyomunda futbol 

Gazetelerin birinci sahifelc- görmiyen ve bunun bükümet Kraliçe olmak için belli baı- trenCSrü hakemlerimize maçla- t 6 O O t .. i rın idaresi hakkında bir rok an ren r n a yap ıracagı nazar 
rinde resimleri ve isimleri ba- tarafından menedilmesini isti- lı vasJfJardan birisi de g61üm· T Ye ameli derslere ve idmanlara 

izahat Termiftir. Bu toplanbda 
ıılala diye bir yığın soğan ya- yenler pek çoktur. Fakat, Ka- semesini bilmektit. verilen kararlar fUDbU'dır: gelmeğe mecburdurlar: Maze-
hut ta bir küme maruldan Jiforniyanın San Diyego şehrin- •*• t _ Bir maçın orta hakemi reti meıroaaı olanlar bu ka-

etmiştir. Bratislav'ın, geçenler• 
de şehrimize gelen Çeki Kar-

lin takımından kuvvetli ofduğu 
muhakkaktır. 

Bu takım ile milli kümeye 

gir~cek takımların karşalaşması 
muhtemeldir. 

• •• 
Romanyanın birinci sınıf pro-

fesyonel takımlarından C. F. R. 

lstanbula gelmektedir.Bu takım, 

Cumartesi günü Galatasaray -
Beşiktaı mubtelitile, ertesi Pa-

zar gilnli de F ener-Güneı muh
telitile karşılaşacakhr. 

.! .................... .. 

Satılık ev yapılmış gelici geçici tahtlara de geçenlerde açılan Arsıulusal Arizona vilayetinin Tuzlu gelmedi-'i takdirde hakemliği yıttan mllstesnadırlar. 
bir iki saat için çıkıp oturmak pasifik sergisinde " Çıplaklar Irmak vadisinde marul .. kraliçe" iki yan hakeminden birisi idare 6 - Oyun esna11nda kas· Doktor Mustafa Enver 
istiyen güzel kızlar o kadar kraliçesi " tacını başına giyen liğine seçilen matmazel Jaki eder. Kulüplerin burada hiçbir den tekme vuran bir oyuncuyu caddesine çıkan Voroşilof 
çok ki, bunların hepsini tatmin Mis Florans Kilbitt biç kims~- Templeton'a bakınız. Hani müdahalesi olamaz. hakem ihtarsız bile oyun dııarı Bulvan üzerinde yeni bir ev 
edebilmek için binbir türlü ye aldırış etmedi ve elbise me- elind.: kocaman gümüt b'ir 2 - Hakem Abaya çıkbk- etmeie aalibiy~ttardır. Ablıktu. 
kraliçelik icadetmek lizımge- selesini çok büyük bir kolay- kupa tutan kız yok mu? işte tan ıonra maç ençok beş da· *•• Müracaat yeri Büyük Kar-
liyor. Zaten Amerikada reka- lıkla haUediverdi. Bu kraliçe ta kendisi. .• Doktorlar hastala- kika sonra başlamıt olacaktır. Çekoslovak likinde mlihim dıçah hanı 68 numara. 
bet hissi çok keskindir; Bir sadece Havva anam•zın kostu- rına daha fazla sebze ve bol Bu zaman zarfında sabaya çı· bir mevki alan Bratislav takımı Telefon 3854 
yerde birşey yapıldı mı, hemen miyle, çırıl çıplak ol.arak, vü- bol yeşil salata yemelerini mil- kamıyan takım mağlüp adde- şubat ayı içinde şebrim!ze ge- 3 S (S 4) 
o iş için bir yarıştır başlar. Hiç cudunu h:ıyret ve hayranlıkla temadiyen tavsiye etmektedir- dilir. lerek iki maç yapmağı kabul ~ ........ ...-. 
~imse komşusundan g eri kalmak ler. Egv er sıhhat jçin dogv tu •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••• 

bakan gözlere arzetti. Merasim Çünkü Raymoodvilde yapıl- Mak Manus da bütiln umum Böyle zamanlarda, bu küçük 
Jstemez.Eskiden iki türlü krnliçe esnasında giymiş olduğu yega- yol bu ise ve eğer kraliçe makta olan soğan l<arnavallart· sebzeler kraliçesidir. balıkları tutmak için hiçbir 
vardı: Birisi kendi gibi insan olan ne şey. çok ta•h bir tebessüm- Jaki'nin almakta olduğu gıda- nın sekizincisine kraliçe seçH- Peynirin ihtişamla hiçbir ustahk ve marifete lüzum yok-
tebaalarma buyruk salan ger· dü. Elinde kraliçelik alameti ol· Jnrın büyük bir kısmı, temsil miş bulunuyordu. lngilizce so- alakası olmadığı sanılabilir.An- tur. Kap, kaçak evde ne varsa 
çekten kraliçeler, öteki de peri mak üzere gayet şık bir buket ettiği hususi sebze ise, sağlam ğana onion derler: Bunu ters cak Amerikanın Viskonsin vili· alıp ırmağa götürmek ve suya 
masallarında dinlediğimiz ha · başında da papatyadan yapılmış ve sıhhatte olmak için marul tarafından okursanız kraliçey~ yeti, yapmakta olduğu peynir· daldırıp çıkarmak kafidir. 

yemekten başka çare kalmadı 
yali şeyler. Şimdi ise her Ame- bir taç tacııyordu. Kraliçenin ya· d k takılan ad meydana çakar. Kra· lerle pek iftihar ettigv i için ona Menominee şehri bu müba-

.., eme tir. Sırtındaki mayosu, k b ı ki f' 1 rikalı kız için bir şeye kraliçe nında hazinedar olarak Lüsil lıçe sekizinci Noino'nun maiye· da lazım gelen şeref ve itibarı re a ı arın şere ıne tert P 
başındaki tacı bile marul yap· · · l"k b" d k ı· 

olmak imkanı vardır. Kraliçe ve Bobet adlı iki kız kardeş raklarından olan kraliçe Jaki· tindeki kızlar, hep ıoğan ye• vermemek olur mu hiç? Böy- ettığı şe~. ı te ır : _ra ıçe 
seçmek adeti o kadar yayılmış- ti•tiren çiftçilerin k•zl:ırıdır. lece geçen ay Viskonsin üni- seçmek luzumunu. gormuş ve 

vardı ki, bunlar da doğdukları nıo ömründe birgün bile has- ., t ı 1 M D D 
tır ki: Hiç bir cemaat bunu Fakat Teksas bostanlarının versitesindcn güzel mis Vilah op anan reye ıs. onna e-

d 1 H tt~ gün, dünyaya gelmiş oldukları talık çekmediğini güzel vücu- b" . 'k b h I" .. S f ld'" . temple balık festıvahnın bü-
yapma an ° muyor. a u ge- kostümleri giymi•lerdi. dundan, tatlı gülümsemesinden ırıcı meş ur ma su u sogan omcr e ın basına peynır k.. d l "ına seçı'lmı"ştı" Yal 

l d 1 ki t. d ., d v•td" k" B "I" · b .. k" d ı· · d' "ld" um arıg r. -~en er e çıp a ar cemaa ı e K Ff 1 b"I . egı ır ı... u sene vı ayetın :ı um ar ıgı tacı gıy ırı ı. k - n b b l k 
k 

raliçe orans esasen çıp- an ıya ı irsıniz. . nız ızcagııı oynuna a ı -
endilerine böyle bir kraliçe • Birleşmış Amerika Cumhuriyet- Her yıl, baharda Viskonsin, t d 1 k b d · 

k ık laklar cemiyetinin en ateşli ta· • • . · . . an ger an ı aşma a yıne 
seçmeğe a ışınca, herkesi bir raftarıdır. Bu sarışın güzel, iki Bu sene T eksas viliye- lc:ri ar asma gırmeıinio yüzüncü Menominoe ve Mışıgan vila- balıktan bir taç giydirmek mü-
meraktır aldı. Çünkü elbiseler ay evvel çıplak propagandası tinin Sebastiyan şehrinde yıldöniimü olduğu için birçok yetlerinjo ırmaklarında bir nasip olmadığından parlak sar-
giymek mecburiyetindedir. "Bir yapmak üzere Kaliforniyadan .. soğan kraliçe,, liğine Mia şenlikler tertip edildi ve bu balık dökümü olur. Üç mın- dalye kutularının tenekelerin-
soğan kraliçesi,,, bir " marul Şikagoya, oradan da Nevyor• Rubi Jakson seçildi. Fakat meyanda yıldönümünün şerefine takanın ahalisi balık dökümü den yapılan bir taç kullanıl-
kraliçesi,, hatta bir "gülümseme ka tayyare ile gitmiş ve her şenlik esnasında onu kimse olmak üzere bir de "umum geldi mi büyük bir ıenlik mıştır. Bu biraz tuhaf olmakla 
lıraliçesi,, için elbise meselesi uğradığı şehirde tayyareden çı- kendi adiyle çağırmadı, hep sebzeler kraliçesi,, ayrıldı. yaparlar ve bedavadan bol bol beraber, teneke taç kıza ya-

\. güç _..:b:.:.ir~ş:.;e~y=d=e~ğ;;il;;d;;;ir~.~F~a;;k;;;a;t;_:,~.,.~rı;l ~ç~ıp~l~a;;;k~ç;;;ık;;a;;r..;a~k~in;;e~c;;e;~~i ~o~t;e·~~k;:.r;al~iç~e~s;::e;k~iı~in;c;:i~N~oi:;n;;o~d;;e;;d;i~le;r~. ~~~Ç~o~k~•~e~v"'!!!im~l"'!!i ~b;;i~r ~k~ız~o~la;;;n~J;on;..,_;b~a91ı9k~to~p~l~a~i-ms;;;;a~r.~!!!!!!!!!!- !!!!!!~~-~!'!!m~k~ı~şm=•ı;;;~gü~z~e~le~n~e~y=a=k=ış~m~a=--z.-=k='il, 
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Çtnll prenses işveli ve teshir edici bakı,ıarlyle 
hakanı sarhoş ettikten sonra •arap kadehine 

koyduğu zehirle hayatlnı söndUrUyordu 

Güncer kız çocuğuna büyük 
ihtimam göısteriyor. Sık sık ço
cuğundan haber alıyorum .. 
Tıpkı sana benziyor Semi-Han .• 

- Teşekkür ederim iltifah
aıza Hakan'ım. 

* •• 
Semi - Han, kendi akınclhk 

devresinde dördüncü defa ola
rak büyük acılarla karşılaşı
yordu. Hiç beklemediği bir za
manda gök Türk hakanı öl
müıtü. Onunla çok iyi anlaş
mıılardı. Bu ölümün kendi fa
aliyeti üzerinde müe11ir olma
madan ürküyordu. 

Ancak bu korkusu boşa çık
tı. Çünkü hiç beklemediği hal
de Şipi Hanın oğlu tahtından 

feragat ederek salbtnat hak
kmı amcasına bıraktı. Çolo ban, 
Semi - Hanın maiyetinde kılınç 
salladığı için Semi - Hanın ne 
yaman bir akıncı olduğunu bi
liyordu. 

UluJun başına geçince der
hal bir emirname imzalayarak 
ulusuna, akıncı ordusunun ku
mandasını Semi-Handa bırak
tığını ve akmcıların tereddllt
süz olarak Semi-Hanı bat tanı· 
malannı istedi. Bu karar akıncı 

ordusunda derin bir sevınç 
uyandırmıştı. 

Çolo ban hakanlık vazifesini 
üzerine alınca derhal yeni bir 
emirname imza etti ve halk 
işlerinin yakından takip edile
ceğini, halkın arzularına aykırı 
hareket edenlerin takibedile
ceğini bildirdi. Vazifede ilti
ması mepetli. Çinle olan mü
nasebetlerini değişmez bir si
yasete hağladı. Çin imparato
runa gönderdiği bir mektupta: 

- .. Ya bizimle dost, yahut 
da düşman olacaksınız. Gizli 
işlerden hoşlanmam. Kahpece 
işler,. kalkışırsanız yurdunuzu 
ha.ıle yeksan ederim. Miina• 
fıklık, casusluk Türkün şanına 
yakışmaz. ,, 

Bu mektup Çin sarayında 

derin b•r tesir husule getirm · ş 
idi. Çolo Han'ın merd hare· 
ketleri bütün komşu devletler 
üzerinde iyi tesirler yaparken 
Çin sarayında teliş uyandır
mışıti. 

Çolo Han, tarihi düımanlan 

ezmek için her fırsattan isti
fade ediyordu. Çin lilkeaini 
Çinlilere çiğneterek tahrip et
mek ve bilhassa Türk" neslini 
muhafaza etmek için ciddi bir 
faaliyet ıarfediyordu. Çin im
paratoruna isyan eden Lieo -
Voç'a yapılan yardam da iıte 
bu sebepten ileri geliyordu. 

Tarih, bura.da da yapılan fa
hiş bir hatayı mJtalesef kayde
diyor. Mert Türk hakanı Çolo 
Han da Çinli bir prensesle ev-
lenerek onun iğfallerine kapıl
mış, sonra da bu kadın tarafın· 
dan fena halde atlatılmıştır. 

Prenses lçing, bir akşam gök 
Türk bakanına· fazla bir mer• 
butiyet göstererek onu erken
den otağa gelmeye davet et-
mişti. O günlerde prensese 
fazla bir meclübiyet hisseden 
bakan bu davete derhal gitmiş 
ve güzel prensesin sunduğu 
şarap kadehlerinden birkaçını 
yuvarlamışb. Prenseı S<:mİ· 
Han 'ı kıskandığını açığ& vu• 
runca Çolo Hanın rengi atmıı 
ve: 

- Bir daha Semi - Han'ın 
adını ağzına almamanızı isterim. 
Prenses şunu bilmenizi isterim 
ki Semi-Hao, bütün Türk ül
kesi içinde en kuvvetli insan
dır Onu bir aşk insanı, kıska· 
nılacak !>ir varlık olarak tanı· 
mao ve hiç çekinmeden ağzına 
alman muvafık değildir. 

Çinli Prense11 mevzuun teh
lükeli bir tekil almakta oldu
ğunu fark edince kadanlık iş· 

velerini kullanmıya liizum gör· 
dü. Geceler kadar siyah göz
lerini gök Türk bakanına ya
kınlaştırdı ve dizlerine yath: 

- Bu akşam çok sertsin ba
kan'am .• 

- Sertim .• Fakat vazife ba
tında.. Sen hususiyetimiz anın
da bile bana başka şeylerden 
bahsediyorsun. Semi • Han'fa 
aramda bir alakaya işaret et
mek istiyorsun. Bunu anlamı
yor değilim.. Yine sana ıuna 
söylemek isterim ki Semi-Han, 
kadınlık tesirlerini kullanmıya 
tenezzill etmiyen, 7il1ut.k ruhla 

bir kadtndır. Ve o, bir Türk 
olduğu için bütün ulusumuz 
tarafından iftihara liyıktır. 

Çinli prenses çıplak kollarını 
bakantn sarhoş omuzlarında 
toplıyarak onu gaşyedecek bir 
hareket yarattı. Gök Türk haka
nı kendisinden geçmişti. Tarihte 
zaaf olan Çinli prensesler ipti
lisı nihayet Çolo han'ı da 
sarmış ve kara kınalı parmak
ların sunduğu şarap kadehleri 
hakaoın hayatına malolmuştu. 
Kahpe bir kadın olan prenses ' 
sırf Semi - Han'ı kıskandığ-1 
için sevgilisinin şarap kadehine 
kalbi sızlamadan bıraktığı ze
hirle onun hayatına son ver
miştir. 

Çinli prenses bu hareketi 
yapmakla berşeyden önce ken
di ulusuna büyük bir iyilikte 
bulunmuş oluyordu. Bu suretle 
kendi topraklarını Türk akıncı 
istiylasından kurtarmaya muvaf
fak olan Çinli prenses gizlice 
memleketine firar edebilmiıti. 

-&mu Var-
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Dahilden fazla miktarda buğday 
geldiğinden fiatlerin biraz tenezzül 

etmesi ihtimalinden bahsediliyor 
Pamuk 

30-12-936 tarihinden 5-1-937 l 
tarihine kadar lzmir ticaret 
ye zahire borsası tarafından 
meşredilmiş olan giindelik satış 
listelerine göre bu tarihlerin 
teıkil eylediği son hafta içinde 
borsada alınıp sablmış oJan 
aehair, hububat ve sair ticaret 
eşyasının cins itibarile mikdar 
ye Uatleri berveçbi iti surette 
icmal edilmiştir: 

Eşya Haftalık Haftalık 

İlimleri satış mikdan fıat 

asgari azami 1 
Mub. buğ. 10102 Ç. 5,75 7,25 
Uşak arpa 167 .. 4,625 4,75 
Bakla 100 " S 5 
Bağala 800 " 4,50 4,50 
Susam 218 " 17,50 18 
Çavdar 100 " 5,375 5,375 
Mısırdan 13 " 4,875 4,875 
Kumdarı 943 " 4,25 6,50 
Nohut 105 " 6,125 6,50 
Fasulya 6 " 9 9 
Börülce 323 " 7,50 10 
Pamuk 360 ba 49 50,50 

"çekir. 144000ki 3 3 
Palamut 6360 ke 230 480 
Yapağı 5359 ki 43 59,50 
Tatlı ba. içi 2344 "100 100 
Ceviz içi SOS " 37 37 
Çekirdeksiz 2383 Ç. 9 21 
incir 22 • 13,50 16 

Haftalık borsa satışlannı bu 
suretle topladıktan sonra ~u 
eıya arasından bellibaşhlarının 
nevi üzerinden ve geçen hafta 
ile mukayeseli olarak piyasa 
durumları hakkında edindiii
miz malümatı ayrı ayrı aşağıya 
dercediyoruz : 

Buğday 
Son hafta içinde buğday sa

tışları nevi, mikdar ve fiat 
noktalarından şu şekilde cere
yan eylemiştir. 

Nevi Çuvalı 

Uşak yumuşnk 
Uşak sert 
Uşak sert vad. 

it mahlüt 
,, Ekstra 

5290 
3107 
630 
625 
240 

" Yumuşak,, 120 
,, Mahlut it 360 

Yekin 10102 

Fi at 
az çok 
6. 7. 
6.25 7. 
6.75 7.75 
6.25 6.50 
7.25 7.25 
7. 7. 
5.75 5.75 

Satıcı!ar son fiatleri hesap· 
farına muvafık gördüklerinden 
dahilden fazla mikdarda mal 
getirtmekte ve hemen satışa 
arzeylemektedirJer. 

Alıcılar gerçi şu sıralarda 
iştihalı hareket etmekte iseler 
de piyasaya fazla mal arzı tak
dirinde fiatlerin biraz tenezzül 
eylemesi ihtimali kuvvetlidir. 

Arpa 
Son hafta içinde yukarıda 

gösterildiği üzere borsada yal
nız 167 çuval arpa satı lmış ve 
borsa haricinde de bazı mua
meleler yapı 'dığı anlaşılmıştır. 
Fıat le r 4,625-4,75 kuruş ara
sında mabn temizliğine göre 
mütehavvild ir. Arpa piyasasına 
bugün iç"n tereffüe meyyal 
oazariy:e bakılmaktadır. 

Bakla 

piyasasında bir gevşeklik vardır 
yeti dolayısile elde mevcut az, Sabunluk " 30000 44 49 
çok stoklar piyasaya arzedil- Y eklin 186200 
memeğe başlanmıştır. Maama· Yemeklik mallar bugün için 
fih bu hafta piyasada iştihalı , 50 • 52 kurut arasında müıteri 
alacı görülmemiştir. Bo itibarla bulmaktadır. Hali hazır ha· 
hakla fiat vaziyetinde ıimdilik zır satışlar ekseriyetle dahil-
değiıiklik olm•yacağı kaDaati deki mallar Uzerine cereyan 
iz.har edilmektedir. etmekte ve yevmi mevrudat 

Pamuk ÜÇ ile OD ton arumda tehalüf 
eylemektedir. 

Yukarıda haftalık ıahı ola
rak gösterdiğimiz 360 balye 
pamuğun nev'i, satış şekli ve 
fiatleri şöyledir : 
Nev'i Satıs Balye Fiati 

şekli Az Çok 
Prese 1 ci hazır 260 49 50,50 

" " vadeli 100 50,50 50,50 
Yekun 360 

Bundan bir hafta evvelki sa
btlar ise şu şekilde cereyan et
mişti: 

Akala hazır 13 
prese 1 ci " 490 

" " vadeli 100 
" 2 ci ha. 304 

Yek4n 907 

53 53 
55,50 55,50 
51 51 
47 47 

Son hafta pamuk piyasasında 
aşağı yukarı bir durgunluk his
sedilmiştir .Haftanın bir kaç gü· 
nü tamamile işsiz geçtiği borsa 
bültenlerinden anlaş.Jlmııtır. 

Görülen bu işsizlik neticesi 
fiatlerde biraz gevşeklik hisse
dilmiş, bilhassa alivre satışlarda 
yirmi para kadar düşkünlük 
kaydedilmiştir. 

Pamuk piyuasııwla müşahe
de edilmiş o!an bu vaziyetin 
ihracat için halen kuvvetli mü· 
bayaat yapılmadığından ileri 
geldiği söylenmekte ise de mev
cut stoklara nazaran fiatlerin 
hali hazır vaziyetini muhafaza 
eyliyeceği tahmin edilmektedir. 

Palamut 
Hafta içinde borsada alınıp 

satılmış olan palamutlann nevi 
üzerinden miktar ve fiatleri 
bcrveçhi zir !l'urette tasnif olu
na bilir: 
Nev'i Kental Fi at 

asgari azami 
Tırnak mallar 2464 400 480 
Kaba ,, 3607 260 370 
Rüfüz ,, 289 230 250 
Yekfın 9360 

Bundan bir haf ta evvel ise 
yine borsada 240 ile 470 kuruş 
arasında fiatlerle 6088 kental 
ve geçen senenin bu haftasanda 
320 - 600 kuruş arasında fiat
lerle 1464 kental muhtelif pa
lamut muamelesi olmuştu. 

Umumi vaziyet noktasından 
şu sıralarda palamut piyasasın
da hararet ve faaliyet vardır. 

Fiatlerde şimdilik kuvvetli 
bir istikrar da müş.ahede edil
mektedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada 

zeyt i nyc::ğı üzerine muamele 
yapıldığına dair borsa listele
rinde bir işaret görülmemiı 
olmakla beraber borsa hari
cinde ehemmiyetli yekiınlara 
baliğ olan satışlar yapıldığı 
öğrenilmiştir. Bundan evvelki 
hafta içinde borsa listeleriode 
tesadüf edilen zeytinyağı Sü· 

tışları şunlardı: 
Satış Mıktarı Fi. 

Alıcılar iştihalı, fiatler teref
füe meyyal olup ihracat devam 
etmektedir. 

incir 
Haftalık satış mikdarı 13,5 -

16 kuruş arasında fiat&erle 22 
çuval süzme incirden ibaret 
olup bunlarla beraber mevsim 
başından bugüne kadar borsa
da 173407 çuval incir satılmış 
olduğu anlaşılmıştır. 

incir piyasası arbk sükOn 
devresine girmiştir. ihraca elve
rişli mal kalmamış gibidir. 
Hurda mallar ise doğrudan 
doğruya dahilde tüccar ve in
hisar idaresi tarafından mü
bayaa edilmekte olduğundan 
lzmirde incir piyasası etrafında 
yazılmağa değer bir ıey yok-
tur. 

Ç. üzüm 
Borsa neşriyahna göre son 

hafta içincle gündelik itibarile 
yapılan çekirdeksi% üzüm sa
taılan mikdar ve fiat itibarile 
fiSyledir: 

satılan mikdar Fiat 
Tarihi çuval asgari azami 
30-12-936 245 13 55 23 50 
31 " " 264 9 21 
2 - 1 - 937 587 9 75 20 50 
4 U H 542 11 21 
5 .. " 745 10 75 20 
Yekün 2383 

Bu suretla 1936 mehsulil çe· 
kirdeksiz üzümlerin piyasa 
arzı tarihinden son tarihe ka
dar borsada 386255 çuval ve 
7886 torba mal satılmıı de· 
mektir. 

1935 mahsulünün geçen se· 
nenin bu tarihine kadarki ıahf 
mt>cmuu ise bu yekundan 
98210 çuval ve 2236 torba 
fazladır. 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada 7376 ve geçen se,,e
nin bu haftasında 4862 çuval 
çekirdeksiz üzüm satılmıştı. 

Çekirdeksiz üzüm Riyasasın
da yılbaıı yortulan münasebe
tiyle hafif bir durgunluk hisse· 
dilmiş ve son hafta içinde az 
miktarda mal satıldığı gibi fiat
Jerde de biraz tenezzül kayde· 
dilmiştir. 

Son baf ta içinde neşredilmiş 
olan borsa sahş Jiste!erinde 
yalnız 5 • 1 - 937 tarih inde ki
losu 5 kuruş fiatJe l 00 

4
çuval

Jık bir parti bakla satışına te
ıadüf edilmiştir. 

Bakla fiatleriDin son günler
de arzeylediği tereffü kabili· 

Nevi şekli kilo az çok 

1 
sıra mal hazır 53000 46 49 

" " eski ıahf 86500 39 ~ 
Yemeklik • 16700 49 50 

21-12·936 da teessüs eden 
piyasa 29-12-936 ya kadar ayni 
şekilde devRm etmiş ve 30-12-
936 da on para tenezzül kay
dedilmiştir. Bunu 4-1-937 tari
hinde on paralık bir tenezzül 
daha takibetmiş ve bu suretle 
on beş gün içindeki tenuıül 
miktarı 20 paraya baliğ olmoş
tur. Alakadarların ifadesine 
nazaran he-r sene bu sıralarda 
fizüm fiatlerinde bu kabil te· 
nezzüller görülmekte olup bu 
cihet eski siparişlerin ikmal 
edilmesinden ve yeni sipariş· 
lcr alınmamıt olmasında ileri 
gefmektedir. 

Noel ve yılbaşı yorfufan do· 
layısiyle iflere ay bAflumda 
bulunulması da inzımam edine~ 

YBNIABIR 

( B o R s A 1 AŞK MACERALARI 
uzum P ARDA YANLARIN AL Ti 

Çu. Alıcı 
156 F Solari 13 

Fiat 
24 

60 AR ÜzDmcOJ3 
28 K Kazım 11 
19 Esnaf Bank 17 
16 T Erman 16 25 
11 j Kohen 15 

8 S Emin 18 50 
298 Yekün 

388483 Eski yekıl:ı 
388781 Umumi yekQn 

incir 

14 25 
17 
17 
21 
15 
20 

Çu. Alıcı Fi at 
94 İnhisar ida. 4 25 

ZeytlnyaDı 
4 25 

Kilo Alıcı 
10000 M J Taranto 49 
10000 A Z Saffet 29 

Fi at 
49 
29 

Prina yağı 
20000 Yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi 

1710 Buğday 
330 Akdan 
120 Bakla 
198 Susam 
86 Fasulya 
25 Haıhaş 

460 ba. Pamuk 
10 harar " 

Fiat 
s 15 s 
4 so 4 50 
5 5 

18 18 
8 50 8 50 
14 14 
50 51 50 

62000 ki. P. çekir. 3 3 
1146 ke. Palam. 255 415 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Istanbul radyosu 
Saat 12.30 - 14 arasında 

plakla Türk musikisi, havadis, 
hafif müzik 

Saat 18.30 Plakla danı mu
ıikisi 

Saat 19 Şehir tiyatrosundan 
bir operet temsili 

Saat 20 Türk musiki heyeti 
tarafından musiki 

Saat 20.30 Münir Nureddin 
ve arkadaşları tarafından mu· 
siki 

Saat 21 Stüdyo orkestrası 
Saat 22 Ajans ve borsa ha

berleri ve musiki 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
itlerin biraz gevşemesinin tabii 
olarak kabul edilmesi icap et
mektedir. 

Bu noktadan itlerin önü· 
müzdeki hafta içinde yeni 
baştan canlanacağı kuvvetle 
tahmin edildiğine göre fiatle-
rio eski halini iktisap edeceği 
kanaati kuvvetlidir. 

Çekirdeksiz üzüm piyasası 
şu sıralarda biraz gevşemiş 
gibi ise de bu halin muvakkat 
olup fiatlerin tekrar tereffü 
edeceği ve mübayaahn da ha
raret kesbedeceği ümidi kuv
vetlidir. Esasen elde mevcut 
stokların yakın zamanda tama· 
men aarfedileceği de hesaplan
maktadır. 
Sair e,ya, zehalr ve 

hububat 
SUSAM: Fiatlerde şu gün

lerde istikrar vardır. 
Bô R ÜLCE: Son hafta sabş

larınm 22 çuvala 10 kuruştan 
hazır ve 291 çuvalı 7,5 kuruş
tan vadeli olarak satılmıştır. 
Alıcı varsa da piyasada mal 
azdu. 

PAMUK ÇEKIRDECI: Fiat· 
lerde istikrar vardır. 

DARILAR: Her nevi darı 
üzerine muamele olmaktadır. 
Piyasada temiz kumdarı alıcı
ları vardır. 

NOHUT: ihracat için eyi 
mallar aranıyor. Orta ve idi 
mallar Leblebiciler tarafından 
istekle alınmaktadır. 

ÇAVDAR: Buğday fiatJeri
nin tereffüü çavdar fiatlerine 
de müessir olmuştur. Alıcı 
vardır. 

Y APAGI: Hafta sabfı olan 
2359 kilonun 4907 kilosu ale'a· 
de mal olup 59,5 kuruştan ve 
452 kilosu par\·alı olup 43 ku
ruştan satılmıştır. Piya1ada alıcı 
varsa da mal azdır. 

KURU YEMiŞLER: Mal az
dır. Bu noktadan fiatlerde mü· 
temadi bir tereffil kaydedil
mektedir. 

Piyasada b.fkaca ıayam 
kayd bir,cy röriilmemiftir. 

Abdi SokuRu 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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mezarım arıyorsan; işte o me
zar budur.,, Diyeceksin Sözle· 
rimi iyice ~nladın mı ? Dedik· 
lerimi yapacak mısın ? 

- Bundan ko!ay birşey ofa· 
maz. 

- Çacuğun ismi Jak Kle
mandır. 

- J•k Kleman istediği ka
dar gelip dua eder ve ağlıya· 
bilir. Zira, dua etmek ve ağ· 
mak mukaddestir. 

Pani Garola, memnun olmuş 
gibi bir tavır almıştı. ihtimal, 
oğlunu dOşü'lrnesi. kalbini yu· 
muşatmışh. ihtimal, merhamete 
gelmeğe başlıyordu. Boğuk bir 
sesle : 

- Haydi git, sözlerimi unut
oıa .• Bir saat sonra gel.. 

Sözlerini tekrarladı. 
Mezarcı gözlerini mezarın 

kenarında hir hayal gibi dim
mik ve gayri müteharrik bir 
vaziyette durarak çıktığı 
meıara girmeye hazırlanmakta 
olan bu adama dikip çekildi. 

Tekrar müthiş bir korkuya 
duçar oldu. düşeceğini hissetti. 
tahta bir saliLe dayandı. bu
radan bakmağa devam etti. 
Sürekli bir şimşek mezarın 
kenannda eğilen adamı aydın
lattı. Sonra karanlık ziyade
leşti. 

Mezarci ayakta duracak bir 
halde değildi. Bir inilti ile da
yandığı sıllibin dibioe çök· 
mü~tü. 

Yeniden çakan şimşek lcab
ristanı aydınlattı. Bu defa me
zarın kenarında kimseyi gör
memişti. 

Pani Garola, yüı.ü Atisin 
yüzüne karşı olmak üzere ni
şın yanma uzanmıştı. Şayet 
çabuk ölmez ise kalbine sap
lamak üzere hançerini de çek
mişti. 

O vakit Alisin ısard•ğı yüzük 
taşını ağzına götürerek ayni 
yerden ısırdı. Ve beyaz tozun 
bakiyesini yuttu. 
Ağzından bir söz çıkmıyor

du. Düşündüğü de meçbuldu. 
Sağ kolunu Alisin başı altı
na koydu. Gözlerini açarak 
onu görmeğe çalışıyordu. Bu 
gözlerde ne kin ve nefret, nede 
muhabbet beliriyordu. Yalnız 
son derecede bir merhamet 
hissoloouyordu. 

Yirmi adım ötede salibin 
dibine yuvarlanan mezarcı boy· 
nuuu mezara doğru uzatıp 

şaşkın şaşkın bekliyordu. Va· 
kıt gelmiş hatta bir saat Jaha 
geçmiıti. Fırtına yavaş yavaş 
sükunet buldu. Güneş doğar
ken ihtiyar kendisine gelerek 
kemali hayretle baldı. 

Yüz yüze dönen, gözle ri açık 
kalan iki naş, dudakları bü
zülmüş olduğu halde sanki 
birbirlerine balcıyorlar, gülüm
siyorlardı. 

" 

ihtiyar arkasındaki koyun 
derisi paltosunu çıkarıp iki ölil
nün yüzlerini örttü. Ve hemen 
acele ile mezara toprak atmağa 
başladı. 

- 25 -
- Amlral Kollnl -

Ağust•>sun on sekizinci Pa
zartesi günüod~n beri ziyafet· 
ler birbirlerini takip ediyordu. 

Hüknolar pek memnun ve 
şen görünüyorJardı. 

Katerin dö Midiçi de her
kese Lıarşı mülteftt tavırlar al
mıştı. 

Yalnız dokuzuncu ŞarJ bütün 
bu sürurlara mukabil anlaşıl· 
maz bir hüzlln gösteriyordu. 

Ağustosun yirmi ikinci Cuma 
gllnü sabahleyin erkenden ami
ral Kolini Betir.i sokağındaki 

konağından Luvr sarayına gitti. 
Her zamanki gibi yanında beş, 
altı, Hükno bulunup kolluğunun 
altında rla bir kağıt paketi 
vardı. 

Hu paket Felemenk aleyhine 
açılacak ve amirahn başkuman
danlığını deruhte edeceği se
ferin kat'i plam idi. 

Kral bugün bu planı amiral 
ile beraber tetkik edecek ve 
son fikrini amirala bildirecekti. 

Seferin icap ettireceği ma
sarif pl1nda tamamiyle ve tam 
bir rakamla gösterilmiş oldu· 
ğundan bu da, ihtiyar Hükno 
reisinin yüksek tecrübesini ıs
pat ediyordu. 

Planda, süvari tabaiıatJ ol
dukça tenkis edilerek yerine 
topçu miktan tezyit edılmişti. 

Kolini: 
- Elimden gelse beraberim· 

de toptan başka birşey götür. 
mem, diyordu. 

Amiral, c!aba evvel diğer 

alakadarların topladıkları kra· 
ho dairesine girdiği zaman do
kuzuncu Şarl henüz uykudan 
kalkıyordu. Şarl bu sabah pek 
'endi; amirah görünce istikba
line koşarak ihtiyarı kollarının 
arasında sıkıp: 

- Muhterem pederim bu 
gece rüyamda beni mağlüp et· 
tiğiniıi gördüm! diye bağırdı. 

- Beni mi şevketmeap? 
- Evet, evet, aeni .. 
Katolikler bıyık altmdan gü

lerlerken, Hüknolarm simala
rında endişe eserleri belirmeğe 
başladı. 

Her iki kısım da, dokuzuncu 
Şarl'ın mutadı olan müthiş is
tibzalardan birini hissediyor· 
lardı. 

Fakat, kral gülmekten bayı
larak d evam etti: 

- Beni lop oyununda mağ
lftp etmiştin iz! Hiç bu k& bil mi? 
Ben Fransanın en biriuci oyun· 
cusuyum. 

Hanri dö Bearn gülümsiye
rek: 

•nÜnasebetiyle 
t IW -

HAMZA RÜSTEM 
Fotogri<f 2tölyest ve fotogral malzemesinde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tcnzi15t yapılacaktır. 

FJRSA TT AN İSTİFADE EDİNİZ 
BAŞDtJRl\K - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

11 an 
il daimi encümeninden: 

(868) lira (29) kuruş kc~if bedelli bulunan Karşıyakild:t B s
tanh oku1unun onarı !ması işi 15 gün müddetle açık eksiltm ye 
konulduğundan isteklilerin 2490 s:ıyıh yasaya göre hazır ıyacak
ları teminat ve müteahhitlik belgesiyle birlikte 21 ikinci kaı . ua 
937 perşembe gDnü saat 11 il daimi encihnenin~ gelmeleri. 

Ketifnameaini s6rmek ve fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin l!a· 
vmdırlak direktörlü~üne başvurmalar.. 11 (40) 



• 
lzmlr Beledlyeslnden: 
Zabıtai belediye memuru alı

nacaktır. Taliplerin 35 yaşın

dan yukarı olmamak orta mek
tep tahsili göı düğüne dair 
şahadetnamesi olmak ve asker
liğini yapmış bulunmak şattiJe 
14-1-937 tarihinde imtihan için 
başmemurluğa müracatleri ilan 
olunur. 9-12 73 (41) 

1 - Bayındırlık sahasında 
Özdil, Günay, Erol, Poyraz ve 
Suvari sokaklariyle 54 sayılı 

ada arasında mevcut molozların 
kaldırılarak bu sokakların açıl-
ması işi 26-1-37 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keşfi 
488,43 liradır. Keşif ve şartna-
mesini görmek üzere baş mü
hendisliğe, iştirak için de otuz 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Belediye sokak tenvi
ratında kulfanılmak üzere on 
iki adet otomatik entöröptör 
alınacaktır. Bedeli muhammeni 
beheri yüz yirmi lirndan bin 
dört yüz kırk liradır. 29-1-937 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere ma
kina ve e!ektrik mühendisliğine, 
iştirak için de yüz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve santte en
cümene gelinir. 

9-13 - 16-20 74 (43) 
1 - Şehrin Bayraklı, Turan, 

Mersinli, Naldöken ve Salhane 
mevkilerinin haritası yaptırıla
caktır. işin keşif bedeli bin 
dokuz yüz doksan yedi liradır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı günü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesioi gör
mek ve malumat almak üzere 
baş mühendisliğe iştirak için 
de yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
g~n ve saatte encümene geli
nır. 

2 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu için muhtelif ölçüde font 
boru ve hususi parçalar müba
yaa edilecektir. Heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli üç 
bin üç yüz bir lira on kuruştur. 

Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı günü saat on altıda
dır. Ke.şif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mühendisliğe 

iştirak için de iki yüz kırk se· 
kiz lira'ık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - 83 sayılı adanın Yüz 
yirmi sekiz metro murabbam· 
da ki 1 O sayılı arsasının beher 
metro murabbaı yüz elli kuruş-
tan yüz doksan iki lira mu· 
hammen bedelle başkatiplikteki 
şartname veçhile 12-1-937 Salı 
günü saat on altıda ihale edi-
lecektir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu He söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

27-2-6-9 1604 (3420) 
1 - Beher metre murabbaı 

yirmi kuruqtan 88 sayılı adanın 
6633,20 metre murabbaında 
1 ila 95 sayıla yetmiş parça 
arsaları 1326,64 lira bedeli mu
bammenle baş katiplikteki şart
name veçhife 19-1-937 salı gü
nü saat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - lkiçeş1t1elik caddesinde 
480, 482 sayılı binaların enkazı 
Müteahhide aid olmak iizere 
yıkılması 19-1-937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 
kırk üç lira otuz kuruştur. Ke
şif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştira 1c 

için de altı buçuk liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Kahramanlarda Leble
bici sokağında 6 sayılı evin en-
kazı müteahhide aid olmak 
üzere yıkılması 19-1-937 Salı 
günü saat on altıda açık artır-
ma ile ihale edilecektir. Bedeli 
keşfi yüz on altı lira kırk bir 
kuruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisliSi'e 
iştirak için de dokuz lirahk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söy:enen gün ve saalte eodi
mene gelinir. 
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SIIJHA'f BALIKYAGl 
Norveçya balıkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu bana kar.şısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1936 -1937 
Taze bir asliti 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşha
l!l<yağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nevi Depozito-

599 Yıkık Minare ev, "Burnava,, 
629-3 Karataş Mab. Arayıcı sokak 
701-1 A.lkidci Karataş 9 Eylül sokak 
728-1 AJsancak ikinci kordon 
860 Burnava cadd~si. Mersinli 

26-28 ev 
3 ev 

118 ev 

su. T.L. 
25 
12 
16 
17 
10 

273 dükkan 
24 

873·2 Darağaç Parahköprü caddesi 
C. No. 

104 depo 

175 Palancılar çarşısı Fazlıc.ğlu hanı 21 mağaza 
56·4 Mimar Kemaleddin caddesi 3-1 dükkan 

56-12 Samam iskelesi Mimar Kemaleddin cad. -
55.7 " 

45 

20 
43 
66 

180 ikinci J' ordon 118-2 ev 80 
189 lzmir Gazi bulvarı 22 - dükkan 50 
183 ikinci Kordon 72-1 B. 72-l 72-1 A. mağaza 125 
188 Esnaf Şeyh. Mah. Şamla sokak 68 ev 53 
189 Gazi bulvarı 24 - dükkan 50 
32 Manisa Saray Mah. 47 ev 40 
60-3 ,, Deveciyan Malı.Saraçhane sokak 10 mağaza 20 

134-4 ,, C~mii kebir mahallesi - ev alt kısmı l 'l 
J 37 ,, Mimar Sinan Malı.Sultan caddesi - ev 26 
134-3 ,, Camii kebir mahaUesi - ev üst kat 16 
144-1 ,, Gazipaşa Ma.Muammer bey solrnk- ,. ,. 65 
168-1 ., Saray Mah. Timürcü sokak 11-148/9 dükkan 8 
128· 1 ,, Göktaşlı Mah. lplikpazarı başı - ev 15 

60-2 ,, Deveciyan Mah. Saraçhane sokak 6 dükkan 20 
71-1 ,, Saray mahallesi. Ayrı Bahçede - iki oda 8 

122 ,, Saray mahallesi Jstasyon caddesi - ev 25 
173 ,, Sultan Mah. Arif ağa sokak ev 17 
141-2 " Yeni cami civarı dük kan 12 
141/1-2 ,, Yeni cami civarı dükkan 10 

78 Manisa Hüsrev a~a mahallesi ev 36 
133 Manisa llyas Kebir mahallesi - ev 15 
70 Manisa Alaybey Mah. Hendekkahve sok. - ev 12 

163 Aydın Köprülü Mah. Çankaya caddesi - ev 8 
182 ,, Hasan efendi Mah.Hükümet bulvarı - Ma~aza 24 

"alt kat,, 
191 ,, Veysi paşa Mah. Belediye cad. 8 dükkan 15 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin kira
larının ihalesi 11-1-937 pazartesi gunu saat onda yapılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarmda yaztlı pey akçelerini veznemize 
yatırarak arttırmaya girebilirler. 1649 

KREM BALSAMIN 

\,,,.,,... 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane ııhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edeı. Yarım asırdan beri kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzelJik kremferidir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamio yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba!1amin acı badem gilndüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Iatanbul 
- " " !- • • I • ,•• ' ' ~ ........ ~· 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuıdür. 

~ 
IKTISA T VEKALETİ İŞ DA· 

İRESİ 4 ÜNCÜ BÖLGE 
AMİRLiGi 

iŞ VERENLERiN NA 
ZARI DiKKA TiNE 
Günde enaz beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere her 

Jürlü işyeri sahiplerinin doldurmakla mükellef oldukları be• 
yannamelerin, 11/11937 tarihine rastlayan pazartesi günün· 
den itibaren po!is merkezlerince a:akadarlara dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş ve· 
renJer veya vekiUeri tarafından alınacak, temiz ve hakikate 

uygun bir şekilde dolduru'acak olan ( İŞYERİ BE-
YANNAMELERİ ) nin yukarda yazılı tarihten itibaren 
onbeş günlük müddet içinde ve makbuz mukabilinde zabıta 
ta karako~una teslim edilmiş bulunacağı ve 

lşyeri beyannamesini muayyen müddet içinde doğru ola· 
rak doldurup teslim etmeyenler hakkında iş kanununun bu· 
na ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçileceği 
ehemmiyetle ilan olunur. 

lhhsal Vekaleti iş Dairesi 4 üncü Bölge Amirliği 

( Birinci Kordonda Cendeli hanının birinci 
katındadır ) TELEFON : 4103 - 4104 

8-9-10 53 

demiryollarından: 
Muhammen senelik kira !:>edeli beher metre murabbaı başuı• 

(20) kuruş olan Dinar istaısyonunda kain ve 850 metre murabb,_ 
genişliğindeki 6 harita numaralı ambar, 22.1.37 Cuma günü saıt 
15 de lzmir Alsancek 8 inci işletme komisyonunda pazarla~ 
suretile kiraya verilecektir. isteklilerin muhammen kira bedelini• 
y:lzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeleri f• 
işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyann•' 
meler ve aranılan vesikalarla muayyen saatta lwmisyona mür•' 
uat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve DinJt' 
hıtasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

8-9 66 (32) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin -
zarı dikkatına 
Hayvanlarmıza 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 lımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

• lzmir vilayeti defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcundan dolayı Kestelli mahallesinde Bat' 

turak sokağında kain 38 sayılı dükkan tarihi ilandan itibareO 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Müzayede şartlarını öğrenmek ve anlamak istiyenlerin defter" 
darlık tahsilat kalemine müracaatları. 

30-3-6-9 1630 (3431) 
. . .. . . ' ·. . . , ' . ...: ~, 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Bu fen erler Daim on markalı olup bir kutu içinde onikİ 

renk ve ufak vt: büyük camlıdır. Daimon fabrikasının eP 

ucuı malıdır. Kontak yapmaz, bozulma1, herkesin ucuıc• 
satın alabileceği fenerdir. Yalnız Daimon marka olmasına 

dikkat ediniz. 
Uinum depoları : İzmirde Suluhan civarında No. 28-9 

Hüsnü Öz Ödemişli.lstanbulda Tabtakalede Jak Dekalo ve Şsı 
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