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(Lo zan) ka ramanı, ancak meselesini de lehimize 
Fiati (100) Para 

halletmek Üzere bizzat Cenevreye gidecektir -f h , ar günü Lil'de ar avza ında bü 
n ayrı ıuor Büyük bir fah-'11Uk şenlikl r oldu -== j1 rika yandı 1~ 

Sancaktalt• ka deşl~;i~iz, dün de bir r.ümayiş u1 14 (Radyo) - Telgraf 

d• b v 11 malzemesi _yapan büyük bir yaparra ve istik al) isteriz; ıye agır-. ı ar fabrikada yangın çıkmış ve 

Yüz binlerce man, kur
tuluş hatırasını andılar 

k büyük zarar vermiştir. Ziyanın 
ismet ınönü; Cenevre' de Fransız basvekili ile de görüşece tir bir buçuk mi lyon franka var· 

.. olan Vekiller hey'eti, ~ar.cak dığı söyleniyor. .. -;;es' el esini koııu.şDcll ktır . 
Başbakanımız ismet lrönü, A • 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü mer a 
Aıas'la bizzat Cenevrcye gi· H "k,. t · "/ • 
decckler ve Sancak mes'ele· u ume ı grevcı erı 
sini kendil~ri müdafaa ede- düşünüyor 
ccklerdir. Nevyork, 14 ( Radyo ) 

Haber alındığına nazaran, Hükumet. grev ilan eden 
Fransa Ba~vckili M. Leon Blum ameleye yardım iç.in tertibat 
da Cenevre'ye gidecek ve ora· aJmıştır. General Motörs şir-
da Başbakaı.ımıza mülaki ola- kt tinin hissedarları hakkında 
rak iki Başvekıl Sancak mes'e- tetkikata başlanmıştır. 
lesini görü~ecek. ll' r<l i r. _. . ---

Sancaktan alınan son ha- n ' a 
berlerc göre, oradaki kardt>ş-: 
lerimiz, dü n büyük bir nüma
yiş yaparak, müşahitler huzu-

runda haklarını istemişler ve 
( İstıklal isteriz 1 ) diye bağır· 
mışlardır. 

Bir kalpazan şebe .. 
kesi yakalandı 

Milano, 14 (Radyo) - Za· 
bıta, büyük bir meharetle 
biner franklık kağıd para 
imal eden b:r kalpazan kum· 
panyasım yakalamış vt: mah-

Alman askerleri Sar'da geçid resminde 
Berlin, 14 (Radyo) - Sar büyük bir geçid resminde rliz 

havzasının kurtuluş yıldönümü binlerce halk hazır bulun· 
münasebetile dün büyük şen- muştur. Birçok hatipler söz 
likler yapılmıştır. Bütün mek- söylemişler ve kurtuluş hatı· 
tepler talebesinin iştirak ettiği rasını ihya eylemişlerdir. 

~----------·--.. ·~· ......... ------~--
Bitaraf hcy'ctin, gekc:'ek Pa· 

zar günü Sancaktan hareket 
ederek doğruca Cenevre'ye 
:gıdcccği söyleniyor. kemeye vermiştir. - • • lsveç kralı, vaziyetin na-
ihtilalciler, Valans ş~hnn zik olduğunu söylüyor 
bombardıtı:lan ettiler 1 Isveç hükôm;ti, ahvali günü 

[)ün (Bilivi!)_a~mda bi!__l~giliz gününe takibe mecburmuş .. 
UrU durdur)mUŞ Ve ha• . St~_kholm, 14 (Radyo) - f~veç kralı Güstav, dün mühim vap • • • hır soylev vererek Isveç parlamentosunu açmıştır. Kral, bo· 

mulesi kontrol edılmıştır günkü vaziyetin, çok nazik olduğunu ve sulhu sevmesine 

lstanbul 14 (Hususi)- Baş- ğer Vekiller de beklenın~ 
bakan ismet 1 ·· ·· ·ı H · · d" B b k l" D l y kT T . nomı ı e arıcıye ır. aş a anımız ge ınce, o. 

-~ 1 ı evfık Rüştü Aras, bu mabahçe sarayında ve Atatür· 
~un buraya geleceklerdir. Di- kün başkanıığıııda toplanacak 

Taç giyme·--·- lngiltere 
~erasiminden sonra Hava kuvvetleri :na
lngiliz donanması zırı Be-.;lin';'-gidi.y;;r 

rağmen, lsveç hükumetinin, cihan ahvalini günü gününe takip 

etmek mecburiyetinde bulunduğunu söylemiştir. __________ ...... ._ ... ~.-. 
Göring, italya'dan. sonra 
memleketimize gelecek 
Alman nazırı, bugün Italya, 

bir resmi geçit Londra-, 14-CRady~.~y-. 
yapacak İngiltere_ ha~ kuvvetleri na

1 kralı tarafındankabul edilecek 
A~~ll!~~ lsta,b ıl, U ( H ıusi ) -

zırı, yakında Berlin'e gidecek .. - -------
ve Almanya hava kuvvetleri" 

... -erkanıharbi general Vo~tMilin ' -- ---- =-..---
ziyaretini .iade edecektir. 

---•·••-en Asiler top başmda k J ' Pa;fs- 14 (Radyo) -=-son ık;s7nda y;ni . taa~~~ -geç· 
aça Çl ar -ğelcnen haberlere gö .. e, lhti·.. mişlerdir. Tayyareler, MiHsle-

Kurşuna -·dizildil~-r9 lalciler:-dün Valans şehrini rin mevzilerini bombardıman 
· Pekin-;-14 · (Radyo) =Uyuş- bombardıman ' etmişlerdir. etmişlerdir. 

turucu- ~addel~r -kaçakÇ.ıiı~; Bo.ffib.aıdımanda 8 kişi ölmüş Paris 14 (Radyo) - Havas 

yaptıkları anlaşılan beş tüccar, ve bir çok kimseler de yara· ajansının verdiği malumata 
binlerce halkın huzurunda ib· lanmıştır. göre dün, Kazn Delkampo 
ret olsun diye kurşuna dizil- Cebelüttarık, 14 (Radyo) -· ı cephesiııde şiddetli ve çok mış erdir. İhtilalciler, boğazdan geçen 

ı kanlı bir harp başlamıştır. a' tıncı Jorjun taç giyme mera· Bilavil adındaki ngiliz vapu· • • __ _ 
siıninden sonra bütün İngiliz runu durdurmuşlar ve hanın- J •ı • 
donanması Septiyeat'ta büyük lesini kontrol ettikten sonra ngı iZ 
bir geçid resmi yapacaktır. serbest fbırakmışlardır. Zabitleri /spanyol 
Bu geçit resmine, diğer dev- Tanjordan alınan haberlere 
lctlerin de birer gemi veya göre, Karlestriş adındaki Al

?i~er filo gön~ermek suretile \ man torpitosu oıaya gelmiştir. 
ıştırak etmelerı davet oluna· Salamank 14 ( Radyo ) -
caktır. lbtilalciler, (Elprade) mınta· 

Fasında araştırma
lar yapac'aklar 
Cebtlüttarık, 14 (Radyo)-

Purusya b \Ş~an,ı v~ Aı;;;;;1ya 
h:ıva nazırı general Göring, 
dün Romıı'ya varmış ve istas· 
yonda, Mussolini, hariciye na

zırı Kont Ciyano, ltalya askeri 

ricali ve daha birçok kimseler 

tarafından karşılanmıştır. 

Söylendiğine göre general 

Göring, ltalya'ya resmen se· 

yahat etmektedir. 
Alman ıeneralır.ın, ltalya-

dan sonra Türkiye'ye gelerek 
ricalimizle konuşacağı kuvvetle 

Benon adındaki İngiliz torpi
tosu; İspanyol Fası fevkalade 
komiseri Kolonel Yeveder'in 
daveti üzerine bir kafile İngi
liz zabiti alarak hareket etmiş
tir. Bu :ıabitler, Melila'ya 

çıkacaklar ve fspanyol Fasında 
hakikaten Alman askeri olup 
olmadıiım tetkik edeceklerdir. 

General Göring 

rivayet olunuyor. 

Göring, bu~ün İtalya kralı 
Viktor Emanoel tarafından 

kabul olunacaktır, 



(Ulusal18irlik) 14 ikinci kanun 9~1 

Zabıta Romanı: 
:mm~ 1 F/kRA : 

~ Kısa bir tarih Hava tehlikesine karşı sivil 
korunma tedbirleri. Saa iken gömülen 

........... -10-.. 
- 5 - basar gibi Karter o aleti sine

ishak Midav
sın kurtulması 

Polis dairesinde mevcut ra· 
porlara nazaran bu hane Nev
york şehrinin ekser haneleri 
gibi üç katlı bir bina olup 
her katında cesim bir salon 
olduğu gibi ikinci katında iki 
büyük oda, üçüncü katta da 
iki büyük, iki küçük olmak 
üzere dört odayı muhtevidir, 
odaların dahi biribirine gire· 
cek kapıları olup, cümle kapı· 
sından içeri girilecek yade 
birisi misafir diğeri yemek için 
yapılmış iki oda vardır. Hane 
ise bir kıt'ai vasiada kain yük
ıek, ıüzel bir mahaldedir. 

Karter odaların kaffesini 
sathi surette ıözden ıeçirerek 
merdivenleri aşağı indikten 
ıenra son merdivenin yanında 
bir kapıya tesadüf etti, de,·· 
hal elektrik fenerini yakarak 
oraya yaklqtı, kapıyı açıp o 
binaya ıiıdi, lakin birşey gö· 
remedi; maamafih her nasılsa 
burada Midavsıa asarına des
toriı ol-tını anlayıp bir hissi 
meçhul ile hemen dikkatle et· 
rafa bakınca, ayak yerlerine 
ıö:aü ilqti, fakat mezkur bina· 
da kanepe, iıkemleye dair mo· 
bll7a ıibi birıey ıörmediıede 
lajnanıa yerinden, teceddüt 
eden han.dan anladı ki, bu· 
raya ~errün biri yahut birkaç 
kiıı ririPI çıkıyor. 

Bir tarafından biraz kazıdı
tmda su çıkmaA-a baıladı, ayak 
yerlerine dillitle baktıtı ıibi 
Moriı Kroıerin ayak izleri ol· 
dutunu anladı. Kendi k~ndi· 
ıine de•ete bqladı. Muhak· 
kak Moria Kroser buraya her 
ıün fİrİp çıkıyor, likin niçin? 
aı ıebcbe ? Şimdi buruını 

ıüıılce tetkik etLıek lazımdır. 
Her ne kadar mezkUı bina· 

DID yerini, dıvarlanna tetkik 
ettiıı de birıey bulamadı, bil
ahara kapının civarındaki dı
vann yanma gelditinde müt
hiı bİJleye tesadüf etti. 

Biraz tef ek kür ettikten sonra 

derhal hatırladı ki bu ise te· 
lefon talik etmek için yapılmış 
bir llettir, muhakkaktır ki şu 
cbvarın arkuında başka bir 
oda vardır, telefon vasıtasile 
Kroıer, buradan arkadaşı Mi· 
davı ile ki • o odada saklıdır 
muhabere ediyorlar. 

Sonra çabucak o binadan 
pkıp odalara koıarak telefo· 
nun aletlerini bulmak için 
bltiin odalan pzelce aradı 
ilede bulamadı. Kendi ken
dine dedi ki: 

•Pek rariptir ki ben, küçük 
we batti ea ince cl)'ayı bul-

dupm halde böyle büyük 
telefon aletini bulamıyorum,. 

Maamafih, Karter ümitsiz 
olm•yıp dikkat ve ihtimamla 
edalann her tarafını, köıe ve 
bucaklannı kimilen aradı la· 
kin hiçbir teJe teudüf etme
di. Ancak meyuı olmağa az 
bir wakit kalmışken odanın 
birilincle küçük bir raf ıördü. 
Hemen rafın yanına yaklaşa
rak arkamda küçük bir çek· 
mee. buldu. Çekmeceyi aç1n· 
ea telefon için yaptlmıı lcüçülıe 
hir alet pdü. F evblade se
'fialr•k ... UİI ftlWıaı atu. 

sine basarak dedi ki şimdi 

ben senin vasıtanla meramıma 
nail olacağım, Kroser seninle 
nasıl konuşuyorsa ben de öyle 
konuşacağım, 

Telefon aletini aldıktan son· 
ra biraz istirahat ederek te· 
lefonun başına geçti, zilini çal· 
mağa başladı, Karter bu mu
vaffakiyetten son dereceJ mem· 
nun ve mesrur olmuştu. 

Zili çalar çalmaz, cevaba 
intizar etti. Hemen bir ses 
işitti ki söylüyor : 

- Alo, alo ne var Moris? 
Ben güzel uykuya dalmış iken 
niçin rahatımı bozuyorsun. 

Karter sevincinden gülerek 
ishak Midavs'ın yakın bir 
odada olduğnnu anladı. Zira 
Karter'in elindeki telefon aleti 
yakın yer için kullanılır. O 
halde ancak Midavs ya bu 
hane içerisinde gizli bir mah· 
zende yahut yanındaki bir ev
de ıilidir diye hükmediyordu. 

Midavsa cevap vermek mec· 
huri oldutundan Karter, Kro· 
ıerin lehçesini, sadaaını taklıd 
ederek cevap verdi. 

- Bulunduğun yerde emin· 
miıin? 

- Evet, niçin ıordun? 
- Zira Nik:ola Karter seni 

aramata çıkmış, sakın onun 
eline geçmiyesin. 

- Linet olsun o isme, dot· 
ru mu ıöylüyorıun? 

- Evet, dotru ıöylüyorum. 
- Moris, şimdi ne yapaca· 

ğız. Çünkü Karter behemehal 
beni bulacaktır, 
- Bana kalırsa, hemen ıimdi 

ıen Nevyorktan hicret etmeli• 
ıin. 

- Pek güzel, fakat diyor· 
dun ki hanenin etrafını poliı· 
ler tarassut altına almış, o 
halde ben buradan çıkarsam 
polisler beni derdest ederler. 
- Şimdi:kimse tarassut et· 

miyor, fırsatı kaçırmıyalım. 

- Hayır, llayır, ben buradan 

kat'iyen çıkmam, sana dahi 

muvafakat etmem • 
- Şayet çıkacak olursan, dı· 

şarıda .• bir yerde ıene birle-. . 
şırız. 

- Nerede? 
- Nerede istersen? 
- Daha iyisi ben seni bu· 

rada beklerim, buraya gel. 
- Karter, ikimizi birden ya

kalasın öyle mi? 
- Bilmiyor musun ki şayet 

Karter buraya girerse kabil 
değil selamet çıkmaz . 

- Evet, bu beni tarafınıza 
gelmekten menetmiyor, lakin 
ben istemiyorum ki senin bu 
ane kadar irtikap ettiiin cina
yetler dosyasına, başka bir 
cinayet daha artırmış olayım. 

- Karter kahkahalı bir han· 
de işitti, gene Midavs söze de
vam f!derek diyordu ki : 
Şayet ben bu beladan kur· 

tutamazsam, hemen bir parça 
zehir yutar, derhal hayatımı 

terkederim. Ah... Moris şayet 
şu mel'un Karter olmı:saydı, 
ben birçok ıcrvet ele geçirir, 
ıüzelce zengin bir adam olur· 
dum, Moris, bilirıin ki Karter 
benim en birinci düşmanı•· 
dır. 

- Söz fayda vermez azizim 
Midavs, çabuk buradan kaçıp 
güzel bir yere sitmenin çare· 

sine b&kahm. 

. ··- .., .. 

Hartaya bakınız: Avrupa 
tarafında Bulgar'lar ve •Yu· 

··-· nanlılarla, Küeük Asya'da Su· 
riye ile, lrak'la' lran'la, Sov
yetlerle hudud komşuyuz. Ak
deniz kıyılarımızın yakınların

da İtalyan ve Yunan adaları 
vardır. 

Lozan'dan döndüğümüzde, 
Bulgar ve Yunan'lılarla, mu
ıkadder düşmanlar addedili
yorduk. 

Gelecek harplerde tayyareler şehirleri, 
kasabaları, fabrikaları, her yeri 
bombalıyacak, 'yakacaktır ••• 

İngiltere ile, lrak'ta, Musul 
damız vardı. fran'la, asırlık 
hudud adlaşmazliğı berde
vamdı. Fransa ile vaziyet 
malum.ı 

Yunanistan'la-ayrılmaz müt· 
tefikleriz. 

Bulgaristanla, Balkan antan· 
tına girmemiş olmasına rağ

men, dostuz; muahede ile 
bağlıyız. 

İrak'ın kendisi ve müttefi· 
kile, münasebetlerimiz üzerin
de, hiçbir pürüz yoktur. lran
la yalnızj bütün imparatorlu
ğun içinden çıkamadığı hudud 
davamızı halletmedik: hiçbir 
mes'elemiz olmıyan yakın 
dostlarız. Sovyetlerden bahis 
bile etmek istemeyiz. 

Müstakbel harbın en korkunç siUlhı 
bombardıman tayyareleri 

Bu komşulardan hiç biri 
Türkiyenin kendi iç meselele
rine, yahut uzak yakın dost· 
luklarına veya herhanıi bir 
menfaatlerine karşı, Türkiye· 
den asla ıikayetçi olmamıı· 
)ardır. 

Bir de F ransızla komşulu· 
ğumuzu düşününüz! 

Suriye ile demiyoruz: Çün
kü, biz muhabbette Suriye'li 
ile Irak'lıyı ayırmayız. Fransa 
lngiltere gibi dürüst, yahut, 
Suriye Fransasız olmuş olıay· 
dı, bu hudud ve komşuluk ta 
ötekilerded farksız olacaktı. 

Fransız dostlarımıza, bir 

Gelecek harplerde tayyare· 
ler, şehirlere, kasabalara, fab
rikalarda, büyük istasyonlara, 
hatta ekinlere, hasılı orduya 

ve memlekete lazım olan her 

kaynağa bomba atacaklardır. 

Buna karşı başka milletler 

gibi biz de tedbirlerimizi alı· 
yoruz. 

Bu tedbirlerin bir kısmı as· 

Amerikalının hikayesini nak· 
Jetmek iıterim: Pertevsizden 
geçen bütün bağların sökül· 
düğünü gören bir köylü, bir 
gün. pertevsızi mütehassısın 

elinden kaptı ve onun yüzüne 
tuttu. Ne görse beğenirsiniz; 
mütehassısin yüzünde mikrop· 
lar kaynaşıyorl 

Frann'ya. bize baamak için 
kullandığı gözlüğü; kendisine 
ICarşı, bir başkasının gözle
rinde tecrübe ettirmesini tav· 

zamanlar Manisa bağlarında siye ederiz. 
pertevsizle hastalık arayan Fatag . ·····~-------

Bir lngilizin 
marif etle'ri 

~~------ . 
Kız mekteplerine ahlakı bozacak resim-

ler gönderen adam yakalandı 
lnıilizce Daily Express ga· rektör tarafından açılır. Bu 

• ı;etesinde okunduğuna göre, pakete de ayni muamele ya
lnriltere kız mekteplerinden pılmış ve açıldığı zaman içe
birine ahlaka uygun düşmiye· risinde ahlakı ifsad edecek bir 
cek resimler gönderen birini, resim ve arkasında küçük bir 
lngiliz emniyeti umumizesin- hikaye görülmüştür. Hikaye 
den polis müfettişi Bört, kız Andru imzasını taşıyordu. 
rolü oynayarak yakalamıştır. Bunun üzerine kaket polis 

Polis müfettişi, bu adama müdüriyetine gönderilmiştir. 

bir kız imzasile mukabil mek· Teşrinisaninin beşinde baş mü· 
tuplar göndermiş ve onu bu fettiş Bört gazetelerden birine 
suretle tuzağa düşürmüştür. ıöyle bir ilan koymuştur : 
Neticede suçlu yakalanmıştır. "Andru'yal 

Münasebetsiz resimleri gön· Mektupların devamını bek· 
deren adam 36 yaşındadır ve liyorum; imza: lda,, 

Oksford üniversitesi mezun· Bunun üzerine mektebe ikinci 
dur. 'Derhal hapishaneye gön- bir mektup gelmiştir. içerisinde 
derilmiştir. Yapılan kısa bir "mahrem,, yazılı bir kalıt çık· 
muhakeme neticesinde altı ay nııştır. Bu kağıdda şöyle yazı· 
hapse mahkum ctdilmiştir. lıyordu . 

Muhakeme esnasında, kız Andru size bir diğer resim 
rolü oynıyan polis müfettişi li hikaye daha gönderiyor. 
ile, bu ahlaksız ıencin arasın· Her halde eğlenceli bulacağı· 
da teati edilen mektuplar nızdan emindir. ida, şimdi bir 
okunmuştur. melek '"gibi hareket et de, 

Geçen senenin Teırinievvel ötek.i adını da yazarak bir 
ayının 28 nci günü idi. Mev- haber daha gönd~r. Seninle 
zuu bahıolan kız mektebine daha ziyade muhabere etmek 
"Yüksek talebelere mahsus· 1evk verici birşey olacak.And
tur. kaydilc bir paket ıeldi. ru sana bu mektupları yalnız 
Mektepte bcHi başlı bir şah- eğlenmekliğin için gönderi· 
sın ismine yaz1lm1~ olarak yor. 
plmiyca mektup ...U. ti;. •-· üerilM ..ı;. ...... 

kere aittir. Bir kısmı da halka 
ve Belediyelere aittir. Bunların 
hepsine birden .. Hava saldı· 
rımlarına karşı korunma ted
birleri. diyoruz. idare ve be
lediye makamlarının ve halkın 
yapacakları tedbirlere • Passif 
korunma tedbirleri. ne dair 
çok yakında bir kanun çıka· 
caktır. Bu kanuna dayanan ta· 
limatnameler, devletin, peledi· 
yelerin ve halkın yapacakları 
işleri ve alacakları tedbirleri 
göstereceklerdir, Hava korunma 
tedbirlerini almakta ileri iit· 
miş olan milletlere göre bizim 
geri kaldıtımıza şüphe yoktur. 
Fakat buna rnu~abil, biz daha 
evvel hazırlanmış olan millet· 
leria bilgilerinden ve tecrübe· 
lcrinden kolayca istifade ede· 
biliriz ve etmeliyiz. 

tişi gazeteye bir ilan daha 
vermiştir. 

• Andru. Mektubundan hoş· 
landım. imza: lda. 

TeşriPisani 14 te ıu aıatıki 
mektup relmiştir: 
B~nim aziz ldacığım. Bana 

malumat vermek huıusunda 
ne kadar sevimli davranıyorsun. 

Ben, belki · sakallı ve ber
bad bir ihtiyar adamım. Fa· 
kat korkma.. O kadar yaşlı 
değilim. Otuz iki yaşındayım 
ve henüz sakal da bırakma· 
dım. Seni oıı sekizle yirmi 
arasında tasavvur ediyorum. 

Bu mektubun muhteviyatını 
itirnad etmediğin kimseye asla 
iÖstermel,, 

Kanunuevvel ayının 7 sinde 
gelen bir mektubun içinden 
bir lniİliz lirası ve bir de 
pullu zarf çıkmıştı. Zarfın 

üzerinde tanınmış bir mağaza
nın adresi ve .. Con Vilson,, 
ismi yazılıdı, bir randevu iste· 
niyordu. 

Buna polis müfettişi tara· · 

fından bir cevap yazıldı. Ve 
hemen cevabı geldi. 

Fakat Andru, bu mektu
bunda gelmekten, her nedense, 
endişe ettiğini yazıyordu. 

Nihayet polis, bu adamın 
yerini tesbit etti ve evine bas· 
kın yapıldı~ı 1.aman ahlaksız 
adam suçunu itiraf etti. Ancak 
.. diğer resimler ve mektuplar 
şu çekmecenin içindedir. Ka
rım ielmcden evvel çabuk 
alinız.. diyordu. 

Muhakeme esnasında §ahit· 
lik eden polis müfettiıi, ayni 
surette me"tuplar telmiı olan 
diğer bazı mekteplerden de 
şikayet vaki olduğunu bildirdi. 
Derbnl suçlunun alb ay hap· 
liae karar ...-iU.iftir. 

Kendi kanun ve talimatna· 
melerimiz çıkıncaya kadar ec· 
nebi memlaketlerde hava ko
runma işlerine dair halka ne· 
fer öğretildiği ve ne tedbirler 
alındığı hakkındaki faydalı 
bılgilerden istifade ederek 
halkımızı ve alakalı müessese
seleri bu sayfalarda tenvire 
çalışacağız. Herkes için çok 
faydalı olan bu yazıları oku· 
makk ve öğrenciiğini başkala· 
rına da öğretmek borç sayıl· 
malıdır. 

Avusturya' da neler öl· 
retiliyor? 

Sivil hava korunması ne 
demektir? 

Hava saldırımlarına karşı 
halkın can ve malını ve mem• 
leketin servet ve varlık kay· 
naklannı tehlikeden korumak 
.. Sivil korunma,, demektir. 
Bombardıman tayyareleri 

mevcud oldukça bava tehlikesi 
de durmadan artacaktır. Hiç 
harp etmeyi ve7a bir savaşa 
karışmayı düşünmiyen bir mil· 
let birdenbire taarruza uğrıya• 
bilir. Bu sebeple hava koron· 
maıı lazımdır, ve fena kurul· 
mıya asla tabammulu olmayan 
li · iıtir. 

Bazılan diyebilirler ki, hü· 
kümet ve ordu, halla koru· 
malda mükelleftir. Fakat ya· 
pılan bütün bava manevraları 
gösteriyor ki saldıran tayya· 
releri ~arşılamaya ve kovmaya 
mahsus müdafaa tayy,releri 
ile toplar mevcud oldutu ve 
işe firiştiği halde dahi tul" 
ruz eden tayyarelu rene- hC: 
deflerinin üzerine ıeliyorlar 
ve askeri müdafaaya rağmen 
bir şehri bombalayabiliyorlar. 
işte o takdirde vuku bulacak 
hasar ve zaran asrari hadde 
indirmek işi sivil korunmanın 
kendisidir. 

lıin dikkate layik ciheti ıu~ 
rasıdır ki en çok hava kuv· 
vetlerine malik olan devletler 
bu sivil korunmaya fazla eh~ 
miyeti veriyorlar. Hava kuv· 
vetleri zayif olanların ise, sivil 
korunmaya ne : kadar fazla 
ehemmiyet vermeleri liz1mgel· 
diği artık kendiliğinden an
laşılır. 

Halkın havadan uğrıyacatı 
tehlikeyi ve derecesini anla· 
mak için tayyarenin taşıdıtı 
bombaları bilmek lazımdır. 

TayyDre bombaları 
Bunlar, tahrib, yangın ve 

gaz bombalarıdır. 
Tahrip bombaları, hafif, 

orta, ağır olur. 
1 - Hafif tahrip bomba· 

ları: Bu da ikiye ayrılır. Birin· 
cisi 1 • 2 kilo atırlığında 
"tayyare faresi,, adı verilen 
bombalardır. Bunların delme 
kuvvetleri pek azdır. Ancak 
canlı hedeflere kar~ı parçala· 
n'rak tesir yaparlar • 

ikinci nevi hafif bombalar 
50 kilogram atırlığına kadar 
olanlardır.~Bunlar normal bir 
beton evin tat&ıını ve birka~ 
katını delerler. Tayyarelerin 
çoku:bu çctit bombaları tqı· 
yabilirler .. 
2 - Orta tahrip bombalan; 
50·100 kilogram ağırlıtınclaki ,_,..., " .... -"'/ .. ------
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Salaife J (Ulusal Birlik) 

------------------------l Hiklige 1 imtihan 
Gazeteciliğe yeni intisab 

etmiştim . Jstihbaratta çalışı
yordum. Fakat, sabahtan ak· 
şama kadar sokak sokak, ka
rakol karakol dolaşıp pabuç 
eskitmek, hiç te hoşuma git
miyordu. Bir de raportajcılığı 
deniyeyim, dedim. Zaten kaç 
defa bana: 

- Raportaj yapmak ta işmi 
d iye nasihat etmişlerdi. Eline 
h'!ş kuruşluk bir bloknotla 
yüz paralık bir kurşun kalem 
alıp, tanınmış bir adamın 
yanına sokulacaksın . O senin 
gazeteci olduğunu öğrenince , 

renkleri boyayabilir! 
Mukaddeme f yeter; şimdi, 

hayat hanemden, talebe ile 
bir mülakat yapayım: 

Mektebin koridoruna ayak 
atınca. sararmış çehrelerle 
karşılaşıyorum. Gözlerinde, 
korku ve ıstırap alametle r: 
okunuyor. Bu dc::hşetin 5ebe
bini soruyorum: 

- T opattık, diyorlar!. 
Bu . d a oldu; ne kaldı geri

ye? Az kalsın, unutuyordum; 
biraz talebeden taraf çıkmalı. 
Öyle ya, ben de az mı tale
belik ettim? 

umacı görmüş gibi hareketler Tam on bir sene, yazılı de
yapacaktır. Tabii hepsi nu- yip imtihana soktular. Mezu· 
mara; çarşaf gibi gazete say
falarında saltanat surmegv i ki . ? m 
ıstemez Sen aklına g I 

1
• e en 

sua ı soracaksın S.. 1 . . · oz erını 
z~ptedebilmck için, stenografi 
~ılmene de hacet yok. Muma· 
aleyh, vereceği ulu-orta cevap
ları tamamile kaydetmek için 
ya alfabe okuyan ilk okul 
da . oku~an Lir talebe gibi 
lcelımclen heceliye • heceliye 
telaffuz edecek, yahut ta ra· 
hatsız olduğunu ileri sürerek 
ıuallerin karşılıklarını tahrire~ 
verecetini söyliyecektir. Sen 

bu cevaplan, ıene bizzat 
t~lcdi~ edeceti fotografilerle 
• ısl~ı neşrettin mi, işte sana 
anafordan iki veya üç sütun· 
luk bir yazıl 

·-:-~alcilcaten kolay-ve elveriş· 
lı bır İf.. Hemen -- koll~i'° 
ııvadım. Kurıun kalem par· 
maldarımın arasında d- - _ 

u~unu. 
yorum K' · ı . ımın e konuşayım? 
_Konuşacak insan] çok· fakat 
tuhaf ıe1ı.--- - ' · 

h~n kolay tarafmıiöğrenin· 
~~zerime amma da tenbel
lik "kt~h- - --ÇO u, a.. Yerimden kı· 
~ırd~~ak istemiyorum. Haydi, 

1 şımdıhk mülakattan vaz ge'Ç=" 
tim. Hem, konutacağ'ım adam
lar yerinden kaçacak detil yal 
Ne zaman olsa, yaparım o 
mülakatı! - ----Daha eeteresan- bii-wzu 
~ra~alı ... Hah, buldum; şimdi 
ımtıhan zamanı. Çocuklar hani 
ha~ıl imtihan oluyorlar. Buna 
daır bir yazı hazırlamalı. ismi 
n~ ol.dun?. "'imtihan)., Güzeli 

niyet deyip imtihana soktular. 

Sözlü deyip imtihana soktular. 

Artık çok şükür bunlardan 
kurtuldum. Şimdi düşünüyo· 

rum; ekuduğum şeylerden ak
lımda ne kaldı ? 

Fizikten hatırladığım yega-

ne şey: Sudan hafif cisimler 

suda batmaz, yüzer, cümlesi· 

dir. Fakat bu.aun da, kime 
• 

ait olduğunu bilmiyorum! Ta· 

rihe relince, söz aramızda, 

dün akıam yediğim yemeği 

hatırlıyamıyoruml Nerede kaı· 

mış, kardinal dö Rişaliyö'nün 

nenin-nesi oldutunu bilecetim 

Çok dafa, verdiiim liranın 

üstünü eksik aidatımı ıöyler

sem, riyaziyeden de nckadu 

ileri olduğıımu kavramakta 

güçlük çekmezsiniz. , 
Yazıyı, ikmal edip patrona 

~ ıötürd'iiüm zaman: 
- Bravo, -dedi- enteresan 

bir röp'"Citaj:'"""Bundan - sonra 
gazetenin röpertajcılığını ya· 
pabilirıiniz. 

Gördünüz mü, ·ili? imtihan~ 
yazısını hazırlarken, ben de 
imtihan oluyormuşum da ha· 
berim yok!. 

s~•im Akımıar 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıldan 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Şımdı de k dd . 
l mu a emeyı ya- . - -pa ım. 

Fıkra h d b. . meş ur ur; adamın 
ırınc sormuşlar: = ~ehenneme gider misin? 
B aaş kaç, demiş. 

•na da deıelcr·· ki: 
- Gel senı· b .. 1· 

eşyuz ıra 
maaşla gazeteye d. kt .. 

1 ıre or ya-
pa ım.; yalnız, bir defacık ol
sun, ımtihana girl 

Allah sizi inandıJsın .. .. •. 
1
. , gozu-

mu ne ır:ılarm muntaza . -
tT m ıs-

ı ı, ne de madenılerin parl~ 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elek trik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sinem:ısı arkasında 
No.: 55 

T elcfon: 3479 

-~ . '.. . 
•., . ..,.,.,. . '\ ....... '•' :,, ,· --... .. 

SıhhafBahky8ğı 
Norveçya balıkyağl 

gibi içilebT .k. d f arı~~n .. en halisidir şerbet H ı ır ı ı e a suzulmüştür 

amdi Nüzhet Ç~nçar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak· kBüyük Salepçiot1u hanı 
• arşısında ·- . ·--

~~ 
:'f'.. 

aha 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
• GALYPSO .. vapuru 10 

Kanunusanide gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
yük alacaktır. 

" TIBERIUS ,, vapuru 14 
Kanunusaniye kadar ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük ala· 
caktır . . 
SVENSKA ORIENT LINES 

.. AASNE,, vapuru 8 ikinci 
kanunda gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA ve 
SKANDNAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

" ERLAND ,, motörü 21 
ikinci kanuna kadar ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A Jimanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

• AEBA· JUL YA. vapuru 9 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlan için 
yük alacaktır. 

•suçEAVA. vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahtına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4143/4221/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

liriaci Kordon Reea binua 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
•ADJUTANT. vapuru 22 

ikinci kinunda ıelip LON

DRA için yük alacaktır. 

•LESBIAN. vapuru ikinci 

kanun iptidasında LONDRA, 

HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 

ve HULL için . yük alacaktır. 
•GRODNO. vapuru 15 ikin· 

ci kanunda LONDRA, HUU. 

ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
•EGYPTIAN,. vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SR~~i'.!..\'dan g<!lip yük 
çıkaracaktır. 

• ALGERIAN " vapuru 10 
ikinci kanunda g_elip I.:IVER
POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaraeaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

.. ANGORA" vapuru lima· 
nımızda olup yüklerini çıkar· 
maktadır . 

Tarih ve navlunlardaki deği-

~ikliklerdcn mes'uliyet kabul 
edilmez. 

.. • ••• \ ' 'ı ı ' .. • Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çaqıaı 

. Numara · : 34 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

•AKKA" vapuru 13 ·son 
kanunda HAMBURG ve AN-

VERS'ten gelerek yük çıkara· 
caktır. 

"ANDROS,. vapuru 20 son 

kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadar ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. . ..,.. 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATİON 
11 EXMOOR. vapuru 17 son 

kanund·a beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

.. EXT A VIA,. .. vapuru ayın 

ıonunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yükliyecektir. 

11 EXMINSTER" vapuru ikin
ci kanun sonunda beklenil· 

mektedir. NEVYORK ıçm 
yükliyecektir. ----PiRE' den AKTARMALI 

Seyrisef erler 
11EXCAMBION,. vapuru 15 

ikinci kanunda PJRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 

hareket edecektir. 

•EXCHORDA. vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 

BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR. vapuru 12 
ıubatta PIRE'den BOSTON 

ve NEVYORK'a hareket .ede· 
cektir. 

~ ....... , .......................... '. 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptı racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

I
Mimar Kemalettin caddesinde F AH 
KANDEMiR Oğlu 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'mn ayni tip mensu· 
catına faiktar. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak iz_ 

.. .. . ~, "-'- .. ~ 

HAMBURG 
•fROYBURG. vapuru 28 

JOHNSTON W ARREN LINES ikinci kanunda beklenilmekte· 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
•BANADEROS,. vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekt• 
dir, PiRE, ISKENDERIYE, 

LTD.-LIVERPUL dir. ROTTERDAM, HAM· 

•oROMOS. vapuru 10 ikin- BURG ve BREMEN için yük 

ci kanunda, LINERPUL ve kabul eder. -------ANVERS'ten gelip yük çıka. SERViCE MARITIME _ 

racak ve BURGAS, VARNA tROUMAIN 
ve KôSTENCE limanlan için --BUCAREST ---~ 
yülc alacaktır. ----ÖUROSTOR,. vapuru 16 

ikinci kanunda KÖSTENCE 
ARMEMENT H. SCHULDT- için yük kabul eder. 

DIYEP ve NORVEÇ limaalm 
için yükliyecektir. 

"'Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde ıiJi. 
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

--~~---------------------------

-: 
~ 
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Sahife 4 

Fransa, millA müda 
kalade ·r şe · de e 

(Ulusal Birlik) 

-
er.le fev-

uyor 
Milli müdafaa mite i, u.n ar biye naz aladiye'nin 

unmuşlur. başkanlığında toplanmış ve uzun .. zaker b 
Paris 14 (Radyo) - Fransa milli müdafaa komitesi, dün Harbiye Nazırı M. Daladiye'nin başkanlığında fevkalade bir toplantı 

yapmıştır. Komite, harp vukuu halinde Fransız milletinin vatani vazifelerini tesbit etmiş ve iaşe işleri üzerinde durarak uzun 
tetkikat yapmıştır. Komitenin bu toplantısında, müdafaaya ait daha bazı mühim mes' eleler konuşulmuş ve içtima, geç vakte 
kadar devam eylemiştir . 

Parlamentonun yarınki toplantısında milli müdafaa işlerinin, hususi komisyonca da tetkik olunacağı söyleniyor. 
-------nr;AleJ:S ..... • t ... 

Amerika alaca 1 
ceste ceste is i 

1 ç· o ünistleri (Pinli
anı) da zapttettiler 

-----+-<t CD----

14 lkiinoi kanun 9S1 

Yanya gölünün 

u ızarak 
• o n ıne s ................. ı a_ ... a._ so 

de ece ok y 
Hakkımdaki fikri ne 

olursa olsun ehemmiyeti yok. 
Sana evvelcede söyledim. Ben 
her tedbiri ittihaz elmiş bu
lunuyorum. Korkum da yok
tur. Haydi, git, ben de ge· 
liyoruml 

Tahir, Muhtar paşayı hür
metle selamlıyarak çıktı, gitti. 

Ali paşanın yanına döndüğü 
vakit: 

- Paşam, emriniz yerine 
ğeldi. Dedi. Muhtar paşa 

ğeliyor. 

Böyle bir hareketini görür 
görmez yataganı onun göğsüne 
sapla, anladın mı ? 

Tahir, paşasının bu hainli
ğine kar.şı yeniden bir nefret 
duydu. Fakat Muhtarın böyle 
bir delilik etmiyeceğine emin 
idi. Bunun için Tepedelenli
nin emrini tatbik etm~kte bir 
korkusu yoktu. 

Elini yatağanın kabzesine 
koydu, Ali paşanın yan tara· 
f ında bir put gibi hareketsiz 
durdu. 

Fransa hariciye nazırı ile 
Amerika sefiri, dün bu 
meseleyi konuştular 

General Şan Şu yan, Şan-Kay - Pekala oğlum, Muhtar 
sana ne dedi? 

-5-
Baba ve oğul! 

Paris, 14 (Radyo) - Fran

sa hariciye nazırı M. İvon 
Delbos, dün Amerika'nın bura 

sefiri M. Polit'i kabul etmiş 

ve borçlar meselesini konuş· 
muştur. 

Amerika hükumeti, borçlu 
hükumetlerin mali vaziyetlerini 
nazarı dikkate alarak tazyik 
yapmamak istemekte ve her 
hükumetin, borcuna mahsuban 
ne miktar para verebileceğini 
anlamak istemektedir. 

-------------.-·~·~· ....... ~----------
Hava tehlikesine karşı sivil 

korunma tedbirleri 
(Başlarafı 2 inci sahifede) 1 bombardıman tayyaresi ve me
bombalar olup 3·4 katlı evleri ıela Graç şehrini tahrip için 
yıkarlar. 500, Linz şehrini tahrip için 

3 - Ağır ahrip bomba· 250, Salzburg şehrini tahrip 

ları : ıçın 120 ağır bom bardı-
100 kilodan fazla ağır bom· man tayyare'si lazımdır. Bu 

· balardır ki çok katlı evleri ta hesaplar ise bu şehirleri 
bodrumlarına ' kadar tahrip müdafaa için tertibat alınma-

cder, 1000 kiloluk bir bomba mış olduğuna göredir. Bir 
ise bütün bir ev blokunu ta- l'ğır bombardıman uçağı bü· 

mamen yıkar. Büyük bomba- yük bir para ile yapılır. Bu 
ların en çok tesirleri, patlama b 1 ··d f d'I h d f 

d ki k 
.d se ep e mu a aa e ı en e e -

esnasm a yaptı arı ço şı - · 1 k b 1 k ·k 
d 1. h 'k .1 d" b ere arşı un arı ço mı · 

et ı ava tazyı ı ı e ır; un· d k il k k d b .. 
d d h f l d t y tar a u anma o a ar u-

an a a az a a opragı yük cesarettir ki toplu halde 
yarma ve itme ~eklindeki tah- kullanılmaları mümkün olamaz 
rip kuvvetidir. 

2000 kiloluk bir bomba 150 gibi görünür- Halbuki mühim 
bir tesir yapabilmeleri de, metre çevresindeki bütün ev· 

leri çökertmek şeklinde tesi· 
rini gösterir. 

Bir tayyare ne kadar 
bomba taşır? 

Bu, tayyarenin cinsine ve 
yapıldığı maksada göre deği
şir. Çok çevik ve hafif olma
ları lazım gelen av tayyarele
ri pek az bomba alabilirler. 
Keşif veya gündiiz bombardı
man tayyareleri soo· kilogram 
kadar bomba taşırlar. En çok 
bomba taşıyan tayyareler ağır 

ve büyük ve süratleri de az 

olduğundan ancak geceleri 
uçabilirler. Bunlara gece bom· 
bardıman tayyaresi denilir. 
Bunlar 1000-2000 kilo bomba 
taşırlar. 1500 kiloğram bom
ba taşıyanlar da vardır. Umu
m iyetlc kabul edildiğine göre 
800· 1200 kilometre uzakta 
olan bir hedefe 2000 kilo-
gram ağırlında bomba götü
rülüp atılabilir. 

Bir kilometre murabbaı ge
nişliğindeki evler blokunu tah
rip için "500,, kilogram ağır
lığında "100,, bombaya ihtiyaç 
vardır ki bu kadar bombayı 

ancak 25 ağır bombardıman 

tayyareıi taşıyabilir. 
Viyana' da 100 kilometre 

murabbaı genişlikte evler sa· 
hasını tahrip için "2500,, •itr 

ancak çok ve toplu kullanıl· 

malarile kabil olur. Bu tak
dirde, kolayca anlaşılır ki, bü
yük tahrip bombalarından ge· 
lecek zarar, en büyük zarar 
değıldir. Korunmak için an-
2-5 metre kalınlığında beton 

örtülere ihtiyaç olan ağır tah
rip bombaları yukandaki · mü
lahazalardan dolayı ancak en 

büyük hedeflere karşı kullanı· 

lır. Bunlar da askeri mühim
mat dopoları, silah, cephane 
fabrikaları, büyük istasyonlar, 

endüstri yerleri hükumet bina
ları ve benzerleridir. Daha kü· 

çük tahrip bombalarının mün

ferit tesirleri ise azdır. Bunlar 
çok atılsalar bile korunma ça
releri nisbeten kolaydır. Bu 
bombalara karşı en ziyade 
cadöeleri terketmek ve evle
rin gaza karşı muhafazalı bod
rumlarına girmek en ıyı çare· 
dir. ---·---

muha-
ler • 

rı 

İspanya'ya gönüllü 
gitmemesini isti

yorlar 
Pariı, 14 (Radyo) - İkiyüı 

Şekle uzun müddet konuştu 
Şangay 14 (Radyo) - Çin 1 I:ay-Şekin istirahata çekilmiş 

komünistleri Pinliyan şehrini o!c!uğu kasabaya giderek ken-

zapdetmişlerdir. Bu şehir, dir"!c uzun müddet konuşmrı-
SiyanFunun ikiyüz elli kilo- tur. 

- Sizin emrinize karşı ne 
demek kabildir, Hemen kabul 
etti. Zaten ben de kendisine 
karşı çok ustaca hareket ettim. 

metre şimalinde kaindir.Ecnc- /""------------, 
bi sefarethaneler, Senji hava
Jisindeki tabaalarını geri çek· 

Ali paşa, Tahirden iene 
beyanı memnuniyet etti, 
- Aferin ber Tahir!. Sen 

açık göz bir adamsın. Sen 
şimni Tahir, mühim bir iş sı
rasında geldin. Silahları eline 
al. Şu yeni bilenmiş yataganı 
elinde tut, yanımda dur ve 
hiç kımıldama! Muhtarın belki 
bir deliliği tutar, bana ansızın 
saldırır, sen gözünü Muhtar· 
dan, elini siliıht~n ayırma .. 

mekle meşguldürler. 

Komünistlerin tenkiline me
mur ordunun kumandanlığına 
tayin edilmiş olan general 
Şan Şulyan, tayyare ile Şan-

Denİz nazırı 
Teftislerine devam .. 

ediyor 
Paris 14 (Radyo) - Fran

sa deniz bakanı Gazine Dö 
Park Elaire'den Oran'a ~mü-
teveccihen hareket etmiştir. 

Nazır oradan Elkebir'e gide
cek ve orada yapılacak olan 
limanın temel atma merasimi
ni yaptıktan sonra bir torpito 
ile Tolona dönecektir. - ..... ___ __ 
Şarl Vaçonun 1 

Cesedi bulundu 
Vaşington 14 (Radyo) -

Gansterler tarafından öldürül-

düğü anlaşılan Şarl Vaçon'un 

cesedi bulunmuştur. Ceset, bı

çak darbelerile delik deşik bir 
haldedir. 

Son haberlere görf', Britan-

ya Kolombiyasından Kanadaya 

geçmek üzere bulunan iki kişi 

zabıtaca yakalanmıştır. Katil
lerin, bunlar olduğu zannedil
mektedir. 

··- --

Ordusunu teşkil ede
cek İngiliz hey' eti 

Kahire'ye geldi 
Kahire 14 (Radyo) - Şim

diye kadar Mısır ordusunda 
hizmet gören lngiliz zabitleri
nin vazifesi, yeni muahedenin 
ahkamı veçhile sona ermiştir. 
Yeni Mısır ordusunu teşkili 

için Londra' dan gönderilen 
askeri heyet, dün buraya gel
miştir. 

ihtiyat 
---... ··---Y arsubaylar staja 
çağırılacak .. 

Askerlik şubesinden: 
1 - Umumi muvazeneye 

dahil olan 'eyd mülhak hu
susi büdçelerle iaare edilen 
dairelerde veya sermayesinin 
devlete aid olan veya hususi 
kanunlarla devletçe teşkil 
edilen veya bir imtiyazı işle· 

ten müesseselerde müstah
dim olanlarla vilayet veya 
belediye daimi encümenleri 
azalıklarında bulunan ihtiyat 
topçu ve muhabere yarsu-
bayları (Zabit veki1leri) 45 
gün talim görmek Üzere 1 
şubat 937· tarihinde kıtalar-

da bulunacak surett~ davet 
edileceklerdir. 

2 - lzmir askerlik şube
sinde kayıtlı bulunan veyahut 
diğer kaza askerlik şubele-

rinde kayıtlı olubda daimi 
surette veya misafir suretile 
lzmir'de bulunanlar da lzmir 
askerlik şubesince lzmir' deki 
kıtalara se\ kedileccklerdir. 

3 - 1zmir şubesinde ka
yıtlı bulunan ihtiyat topçu 
ve muhabere yarsubaylarının 
davet cetvelleri ayrıca tebliğ 
edilecektir. Yukarda yazıldığı 
veçhile İzmir şubesinde ka
yıtlı olmıyanlar bildirilen 
günde kıtada bulunacak veç
hile kendileri şubeye müra· 
caat elmeğe mecburdurlar. 

4 - 313 (dahil) doğumlular
dan başlıyarak 326 doğumlu 
ihtiyat topçu ve muhabere 
sınıfından bulunan yarsubay
lar 1 Şubat 937 de sitaja 

gidoceklerdir. 
5 - Yukarıda yazılan da

ire ve müesseselerde müstah
dim bulunan yar subaylardan 
hastalık veya sair sebcblerle 
bu devreye iştirak edemi· 
yecek olanların mazeretlerini 
ilan tarihinden itibaren ençok 
on gün içinde şubeye bil
dirmeleri lazımdır. Bu müd
det içinde mazeretlerini bil
dirmiyenlerin sonradan gös
terecekleri mazeretlerin mu
teber tutulmıyacağı ilan o· 

saylavın himayesini temin eden 
eski muharipler konfederasyo· 
mı, parlamento riyasetine bir 
istida vermişler ve lspanya'ya 
hiçbir suretle Fransa' dan gö
nüllü gitmesine müsaade edil· 
mımHini iitımemişlordir. 

l~unur. 

Fas 
1
Fevkalade komiseri 

Par is' e geliyoı· 
Paris, 14 (Radyo)- Fransa' 

nın Fas fevkalade komiseri, 
Rabat'a giderek orada topla
nacak olan mali komisyona 
başkanlık yaptıktan sonra, Fas 
hakkında Fransız hükumetine 
malumat vermek üzere acele 
Paris' e hareket edecektir. 

---·•··-----
Rus delegesi 

Tali komitenin tes-.. 
kilini istemiyor 
Londra, 14 (Radyo) - lspan· 

. ya işlerine ademi müdahale 

1 

komitesi nezdindeki Rus de-

legesi, ispanyanın Fransa'ya 

göndermekte olduğu altınlar 

ı hakkında tetkikat yapmak üzre 
tali bir komisyon teşkiline iti
raz etmiştir. 

İzmir sulh hukuk hakimli· 
ğinden: 

Mukaddes tarafından lsmail 
ve Yakup aleyhine açılan ala
cak davasının cari muhakeme· 
sinde Sulu handa 10/22 no. da 
ikamet ettiği bildirilen İsmaile 
giden davetiye bilii tebliğ iade 
edilmiş ve mübaşir mcşruha

tına nazarcrn adresinin meçhul 
bulunduğu anlaşılmış olduğun-

dan ilanen tebliğat ifasına 

karar verilmiş ve ilanen yapı
bn tebliğat üzerine müddea
leyh mahkemeye gelmediğin· 

den hakkında gıyap kararı 

verilmiş olduğundan yevmi 
muhakeme olan 26-1-937 ta
rihine rastlıyan salı günü saat 
1 O da mahkemede hazır bu· 
lunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde mahke· 
meye kabul olunmıyacağını 
bildirir işbu gıyap kararı ila-

1 nen teblii olunur. 

Güneş Yanva'nın ufuklarını 
kaplıyan dağların arkasına çe
kildi ve akşam olmağa baş· 
ladı. 

Sokaklardaki halk, güneş 
ile beraber ve süratlc evlerine 
çekilmeğe başladılar. 

Tepedelenlinin zalimane ida
resi, Y anya halkını gece so
kağd çıkmaktan vaz geçir
mişti. 

Seneler var idi ki, Yanya
da güneş battıktan sonra so
kakta kalanlar, ancak ve fev· 
kalade işi olanlardan ibaret 
kalmakta idi. 

Bu akşam da, sokaklar he
men tenhalaşmış ve ancak 
acele acele iı veya evlerine 
giden birkaç kişiden başka 
hiçbir kimse görünmüyordu. 

Bunlar arasına, Ali paşanın 
konağına doğru, iri adımlarla 
giden bir zabit göze çarpı· 
yordu. 

Bu zabıt, Tcpedelenli Ali 

paşanın (ığlu Muhtar paşadan 

başka bir kimse değildi. 

Muhtar, Ali paşanın kona

ğına geldiği vakit, konakta 

nisbi bir tenhalıkla karşıla~tı. 

Bunun sebebi, Ali paşanın 
( Arkası var) 

Avrupa va
ziyeti 

Roma, 13 ( A.A ) - Bey· 
nelmilel vaziyeti tahlil etme
mekle beraber, ltalyan mat
buatı, hu hususta ecnebi mem
leketlerinden almış olduğu 
haberlerde, son zamanlarda 
kullanmış olduğu lisandan çok 
farklı bir lisan kullanmaktadır. 
Alman-Fransız teminat teati
sinden sonra Alman matbuatı 
tarafından izlıar edilen mem· 
nuniyet, Roma gazetelerinde 
de bir akis bulmaktadır. Son 
şiddetli hücumların Bcrlin'e, 
şimdi nisbi bir sükun gelmiş 
gibi görünüyor. 

Berlin 13 (A.A) - Alman 

matbuatı, Hitler - Ponsc gö
rüşmesini ve dün mütekabil 
Fransız - Alman teminatı 
hakkında neşredilen tebliği 

· uzun uzadıya tefsir etmekte
dir. Matbuat, bu tefsiri.eri tah
sis ettiği siitünlara, şu başlık
ları koymaktadır: "Avrupa 
vaziyetindeki gerğinlik zail 

oldu." 
"Fransa, Avrupanın galibi

yetine riayet etmeği taahhiid 
ediyor.,, "Pariı ric'at ediyor.,. 


