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Fransa 
Müstemlekat nazırı, Al

manya' ya müstemleke ve. 
rilemiyeceği söylemiştir. 

Fiati ( 100) Para 

Haı·iciye ve {.ilimiz, hu~ün Be grad' da 
-Hariciy~~ekiıimi~ Rüştü G. Göring --· ... ··---

Napoli'de Veli

Adolf Hitlerin yeni bir 
emirnamesi daha 

Aras Cenevre yOlunda .. ahd ile görü- Vilhelm kanalında geçecek 

Sofyada Bulgar başvekili M. Köse lvanof ile 
görüştü. Bugün Belgratta bulunacaktır. 

şecek harp gemileri müsaalle alacak ------·-Roma, 18 (Radyo} - Bu- Fransız müstemleke nazırı, Hitlerin müı 

Suriyeliler, 50 bin kişilik b/r ordu vücude getireceklermiş! 
Iraklıları da aleyhimize harekete. getirmeğe çalışıyorlar 

rada bulunmakta olan Alman· 
ya'nın nazırı ve prusya baş- temleke_siyasetini ~şiddetleQtenkid ediyor 1 

L Beyrut Amerikan kolleji tarih mualliminin gözel bir cevabı 

bakanı general Görinı, zev
cesile birlikte (Kastel Korfi

yano)ya giderek bir gezinti 

yapmışlar ve akşam üzeride 

Roma'nıu muhtelif meşhur 

R~ştü Ara.s,, Belgradda Yugoslav başvekili ile birlikle 
stanbul 18 ( H - ) ll' · S · h"kA · C , • ususı - a ımı, urıye u umetınce 

· c_nevre ye gitmekte olan ha· Şama davet edilerek· Sanca-
rıcıye vekiıimiz D T fk ' 
R- .. r. ev 1 ğın Suriye' den ayrılmaz bir 
uştu Aras Sof • d k . ' ya an geçer· parça olduğunu tarihi vesika· 
en ıstasyonda B lga b 

kili M K- I u, r . aşve· larla isbat çalışması istenil-
. ose vanof la hır saat · f 

kadar görüşmüştür mıTş ır .. h ıı· . b . 
B ·· B l · arı mı:a ımı, una ım· 

R· ~~un e grad'da bulunan kan olmadığını, çünkü tarihi 

ıauc~tku Aryas, orada bugün ka· karıştırmakla kendi aleyhleri-
a ve ugo 1 b k"l' M . s ~~ya aşve 1 1 ne vcsaikler bulacaklarını, 

· Stoyadınovıç le görüşe· S M • d ·· b' d' cektir ancag ın ort ın sene ır 
Rü 

0 r· A Türk olduğunu, netekim mem-
re'ye ş u rkas, yarın Cenev· leket isimlerinin dahi bunu 

V8iaca tır k .. k b l d Berut 
18 

· ~ açı ca gostcrmc te u urı u-
(Hususı) - Bu· ğunu söylemiştir. 

tada bir A 'k k ll .. rnerı an o eıı Antakya, 18 ( Radyo ) -
vardır. Bu kollejin tarih mu· Bitaraf heyet; dün, Suudiye 

Vilhelm 
Sabık·A-1-m-an 
• 

köyüne giderek tetkikat yap· 

riye ve Lübnan gazetelerinin 
tahrik edici yazılarına rağmen, 

Irak gazeteleri Türkiye aley· 
hine hiçbir makale neşretme· 
mektedirler. 

Suriye'liler, lrak'lıları hare· 
kete getirmek ve Türk aleyh· 
darlığı yapmalarını temin 
maksadile, "Türkiye Musul'u 
istiyor,, gibi uydurma yazılar 
neşrctmektedirler. Türkiye aley
hine propagandada bulunmak 
üzere Adcl Lavano isminde 
bir Suriye'li Bağdad'a gönde
rilmiştirr 

yerlerini ziyaret etmişlerdir. 

General Göring. bugün Na· 

poli'ye gidecektir. Napoli be

lediye reisi, general Göring 

için )Jarlak bir istikbal mera· 

rasimi hazırlamaktadır. 
Alman gen er alı, Napoli' de 

İtalya Veliahdı prens Omber

to ile de konuşacak ve müte

akiben Kapri'ye giderek, ora
da birkaç gün istirahat ede· 
cektir. -------·-. ---------

Asilerin son taarruzu 
ak·m kaldı. 

M. Hitler arkadaşlarıle birlikte 
Berlin, 18 (Radyo} - Al- ı üzerine yeni beyanatta bulu

manya istihbarat bürosu, res- narak demiştir ki: 
mi deniz mecmuasında intişar f Devamı 4 üncü sahifede J 
eden cmirnl\meyi neşretmek

tedir. Bu emirnameye göre 
Almanya hükümeti; Versay 
muahedesinden 12 nci mad
desini tanımamakta ve bundan 
dolayı; Baltık denizini şimal 
denizile birleştiren (imparator 
Vilhelm kanalı} ndan geçecek 
olan harp gemilerinin, Al· 
manya deniz bakanlığından 

mnsaade almaları lazım geldi· 
ğini ilan eylemektedir. 

Paris, 18 (Radyo) - Fran
sa müstemlekat nazırı M. 
Mota; Almanya'nın müstem
leke istediği hakkındaki ısrarı 

Istanbul be
lediyesi 

•• 
Fakir olanlara beda. 

va su verecek 
lstanbul 18 ( Hususi ) 

Belediye, fakir kimselere pa· 
rasız olarak Terkos suyu ve
recektir. Aylık kazancı yetmiş 

liradan az oların evlerine bi· 
rer musluk konacak ve ayda 
27 ton su sarfetmelerine mü
saade edilecektir. 

---~---~·····~---------

Uluslar sosyetesi konse 
yinde neler görüşülecek 

- -------·-------- -ımparatoru 

hasta 

mışlar ve Sancak havalisinin, 

jeografik vaziyetini tesbit ey

lemişlerdir. Heyet; bu tetki· 

kattan sonra, uluslar sosyete

sinin kararile 1927 senesinde 
tesıs edilmiş olan iki Ermeni 
köyünü gezmişler ve Fransa
nın, bu köylerde yapmış ol· 
duğu s ıhhi tesisatı gözden 
geçirmişlerdir. 

lngiltere hariciye nazırı, ipti
. dai maddeler meselesinin mev 

~~~~..---.:.....------~---~~l~!!_Bm zu bahs olmasını istiyecek 
Bir asi nefer, çocuklarla goruşugor Londra , 18 

Kayser Vilhclnı 
Londra 18 (Radyo) - Hol· 

landa'da ikamet etmekte olan 
sabık Almanya imparatoru 
Vilhelm'in sıhhi ahvali, dün· 
denberi biraz iyileşmiştir. 

Doktorlar, sabık imparatora 
mütlak bir istirahat tavsiye 
e)'lemiılerdir, 

Kudüs, 18 (Hususi) - Su-
Londra , 18, ( Radyo ) - lcrdir. Madrit cephesinde topçu (Radyo) -

riye milliyetperverleri, dört Madrid'de kaıı lı muharebeler, düellosu devam etmektedir. Önümüz deki 
senede iki misline çıkarılmak olmaktadır. Asilerin taarruzu· Malaga cephesinde de taar-
üzere elli bin kişilik bir ordu nu kırnıağa çalışan Milisler, ruz müsait bir surette devam perşembe gü-
vücuda getirıneğe karar ver- nevmidanc çalışmaktadırlar. etmektedir. iki asi gemi, liman nu açılaJak 
mişlerdir. Her iki taraftan binkrc:e kişi olan uluslar 

B h b 1 tesisatını yeniden bombardıman 
uraya gelen a er ere gö· ölmektedir. Sokaklar cesetler- sosyetesi kon· 

re S .. d ·ı t· t k ve tahrip etmiştir. d • ancagı a 1 1 ıva e me le doludur. Madrid'in vaziyeti scyin e, ipti· 
üzere Suriye ve Lübnan fede· l l'k r .... 1.. Madrid 18 (Radyo} - Ha· dai madde· 
ral devleti kurulması isten· te ~ı :.? .1 l~or(u ~y~r. ) _ A ._ vas Ajansının Madrid mu ha· Jı•r rncs'di!sİ 
mcktcdir. a ıs a yo sı biri, Madrid'de müthiş ve de konıışula-

B <rd d 18 (H ~) S lerin üniversite mahallesinde d I 1 8 6 a • ususı - u- sürekli yağmurlar başla ığın- cak ve ııgi · 

H 
I 

ve diğer cephelerdeki taarruz- tere hariciye 
Olland 1 d k . k 1 t ı· dan Laksetnl<'kte ve bundan a arı a a ını a ınış ır. opçu nazırı M. Ede- ~-.Lımr.-. 

dücllôsu d<''-'lUll etmektir. dolayı iki giindcnb<·ri Madrid kraliçesi M:ıdrit 18 (Radyo)-Asilc- de bii)ük /Jnrekiit ulmndığuıı nin, bu hu· M. Eden U. Sosye/esbufen çikark6 .n 
. Ü d k " ilave etnır•ktedir. Yalnız, ilıti· susta ilt•ri siireceği teklifi mü- devletlerin de fikri alınacak-

A t , _ rın niversitc ııınhallesin c ı k 1 k 
vus ur ya ya ge/dı taarruzları iııki;;af etmektedir. Hilcifcrin, cumnrtcsi akşamın· z.a ·ere o umıca ·tır. tır. Uluslar sosyetesi genci 
Viyana, 17 ( Radyo ) _ 1 Bu taarruz hareketinin diğer dan gece sabaha kadar top Son gelen haberlere göre, sekreterliği, bu daveti şimdi-

T!:olda~ Insburg yakın_ında cephelere de sirayeti bckJen- ateşine devam ettikleri ilave bu mes'cnin esasından halli den yapmıştır. Bazı devl:>tler, 
kam lrıl kasabasına gelmıştir. mektedir. edilmektedir. için, uluslar sosyetesinde aza murahhası gönderebilecekle-

Kraliçe. istirahat etmek üzere 
1 

Malaga 18 (Radyo)- Resmi Barslon, 18 (Radyo) - iki olan devletlerden ba ka; Ame· nm bi\dirmiş\erdir. Ya\nız 
buradaki malikaneiinde bir bi( tebliğe göre, asiler Sen asi tayyare, bu sabah şehrin rika, Almanya, Brezilya ve Almanya'nm, bu hususta itiraz 
müddet kalacaktır. Petro Alkantarayı zaptetmiş· (Devamı 4 üncü sahifede) Japonya' da davet edilecek, (Devamı 4 üncü sahi/ede J 



~ahife 2 

Derhal Kartcr, geldiği gibi 
mezkur taşlıktan parmakları 
üzerinde ı\ıüracaat etti. Kuyu
ya yetişince bir ışıklık gördü, 
bu ışık ise kuyunun ağzı ci
hetinden görünmüştü. 

Karter; derhal kendi fene
rini söndürerek bir köşede 
saklandıyşa hemen birbiri ar
kas• sıra beş kvrşun kuyunun 
iç risine doğru atıldı. Fakat 
hiçbiri Karterc ısabet etmeyip 
yalınız kurşunların iki tanesi 
zavallı Lafonun cesedine isa
bet etti, tabanca sesi kesildiği 
gibi, kahkahalı hande sadaları 
işıtildi, bu ise Kroser ile Mi
dıvsın sada!arı idi , Karter 
onları şüpheye düşürmek için 
sükul etti ki mermilerin isabt>t 
ettiğini bu vesile ile dahi terki 
hayat eylediğini kat'i surette 
bılsınler. 

işte o h;ılde müracaat ede
rek, Kroser gıbi bır şakinin 
böyle hür, serbest, keı di ba
şına bırakmasına izharı teessüf 
etti. Bur lSını dahi anladı, Kro
ser ile M idavs Lafopu katlet
tıkleri gibi o \Un da kat ini 
tasavvur etm şer, şay.:t mu
vaffak olurlarsa Karteri dahi 
öldürdükten sonra, bu kuyuya 
atarak, kendileri felaketten 
kurtulsunlar, sonra Kroseri 
tahliye etmeden kendisinin tu
zağa düştüğünü anladı. Zira 
Kroser bir anda iki büyük ci
nayet işlediğini tasavvur etmiş 
idi. Bu esnada hariçten müs
tehziyanc bir ses ile şu sözleri 
işitti : 

Affedersiniz Mister Karter, 
sana bir fenalık yaptımsa ku
sura bakma, lakin sen hiç bu 
sözlere aldanma. Ah Karter • 
sen hiç tasavvur etmezdin ki 
ben seni ele geçirir, kardeşim 
Lefingstonun intikamını sen
den alırım. Şimdi söyle baka
yım sana kurşun isabet etmiş 
mi? 
Karter hiç cevap vermedi. 
- Cevap vermiyorsun; acaba 

ecel mi seni getirtti ? Hayır; 
hiçbirisi değildir; bir daha ya
nına yaklaşacağımı sakın zan
netme; zira senin meharetinden 
hilelerinden pek korkarım; 
evet ben, senin koltuğunda 
saklamış olduğun tabancadan 
korkarım! Sakın fikrine gelme
sin ki yanına geleceğim. Kar
tcr ise hiç sesini çıkarmıyordu 

Ahi benimle konuşmıyorsun 
öyle mi? Zararı yok; benim 
senin yanma geleceğim diye 
hahrımdan bile geçmiyor. Fa
kat söyle bakayım sana güzel 
desise yaptım mı ? 

- Sükut. 
- Acayip .. Hiç cevap ver-

miyecek misin? Beis yoktur. 
Sen hayatta; mcmatta olsan 
ben seni konuşturmağa muk

tedirim, zira benim hiddetim 

ancak senin konuşmanla iskat 
olunur ve sen karşısında mu
kavcm~t etmiş olduğun has
mın, ne kadar kuvvetli, ne de
rece cesur olduğunu anlama
lısın . 

~- Gene sükfit. 
- Azizim Karter, dilin mi 

tutuldu? Söylediklerimi iyice 
dinle, bence tahakkuk etti ki 
sen bu kuyuyu bulup, keşfe
dip taşlığa gidecek yolu dahi 
bulacaksın. Onun için ben se
nin yeni ikametgahını ziyaret 
etmek ist~dim. Bu ise benim 
delta v~ zekivetimde11 ileri ge 

(Uhııal Birlik) 18 ikinci k ~ r • n 7 -
Ka~~lon~a, Franko ile ı' Ha tanı An i 1 
munferıden anlaş- '9.-..-ırz ~11~~~~~~~0 

Hr değil mi? Ne kadar mes
rurum ki ben meramıma nail 
oldum. Ne diyorsum? Şayet 
terki hayat etmişsen; uğurlar 
olsun, eğer hayatta isen bil
miş ol ki kat'iyen bir daha bu 
kuyudan berhayat olarak dışarı 
çıkamazsın, açlıktan, susuzluk
tan burada ölürsün. Zira, ben 
şimdi gidip kuyunun ağzını 

güzelce kapayacağım, sonra 
evi de v,akıp mahvedeceğim, 

o vakit sen de beraber mah
volacaksın? Buna ne diyorsun 
azizim Karter? 

Seni şu halde ziyaret etme
mek bana çok tesir ediyor. 
Adeta meyus oluyorum, lakin 
ne yapayım bilmecburiye ziya
retiı.den mahrum kalacağım. 
Bunu dahi bilmiş ol ki ben, 
senin gibi hoş sima, fazıl, 
zeki genç. bir kimseye daima 
acırım. 

Azizim Karter, gidiyorum, 
şayet susuz, aç ölürsen bira
derim Lefingstonu hatırına ge
tir, onun kardeşi Morisi dahi 
unutma? Sana şu yaptığımı da 
hiç lıatır ndan çıkarma, elveda 
Karter, elveda! Allaha ısmar
ladık. ben gidiyorum . 

mak i m ş 
------·•--D 

(Deyli Telgraf) gazete • 
Madrid m ha • 

rı, s 
met bu 

Paris - Deyli Meyi gaze-
• 

tesinin Madrid muhabiri; ga-
zetesine gönderdiği uzun bir 
mektupta, Madrid' de vuku bu-
lan muharebeler neticesindeki 

trhribattan uzun uzadıya bah-
setmekte ve en büyük bina-
!arın, tanınmıyacak bir hale 
geldiğini bildirmektedir. Ayni 
muhabir, Madrid hapishane-

a e 
haneler müdürü değiştirildi

ğinden, mevkufların, akraba

larile temas edebilmeleri im
kan bahsedilmiş ve bunların 

suçları hakkında da seri tah-

kikatn başlanmıştır. 
"Deyli Meyi., gazetesi mu-

habiri, mevsuk bir yerden al
dığını kaydettiği bir haberde, 
Katalonyanın istiklalını kabul 

)erinin, binlerce mevkufla dolu edilmek şartile general Fran
ko ile münferiden anlaşmak 

olduğunu ve bunların, şehrin 

bir tarafından öbür tarafına 
istediğini ilave ederek di
yor ki: 

mütemadiyen aktarma edildi- "Bu anlaşma için Katalon-
ğini kaydettikten sonra diyor ki: yanın isteği olduğu şüphesiz-

" Binlerce mevkuf, şimdiye dir. Şu kadar var ki general 
kadar niçin hapsedildiklerini Franko, ispanyanın bir oldu-
bilmiyorlar ve ayni zamanda ğunu ve ikilik tan:madığını 
tamamen tecrid edilmiş buJu- söylediğinden, Katalonya, mü-
nuyoı brdı. zakere için teklif yapamamr.k-

Son günlerde umumi hapis- tadır. 
-----·..-.··~•--cmıı--~-------

Hava taarr z r 
run 

ZAMORA - Alkala Zamora ispanya sabık cumhur reısı
dir. 1877 de doğan bu altmışlık ihtiyarın iki oğlu .nilislerle 
birlik cephede asilere karşı harbctmektedir. 

Hukuk tahsilini bitirdikten az sonra, 1905 de ilk defa ola
rak Kortes meclisine mebus seçilmiş, Ahrar fırkasının başlıca 
liderlerinden olmuştur. Mahud Don Kişot Primo Dorivera 
diktatörlüğüne karşı şiddetle mukavemet göstermiş ve müca
dele etmiştir. 

1931 de diktatörlüğün yıkılması üzerine ilk hür kabineyi 
tesis etm'ş bundan sonra da cumhur reisi intihap edilmiştir. 

Alkala Znmora 1936 senesinde komünistlerin tazyiki ve 
müdahalesi üzerine cumhur rt>isliğ'inden istifa etmiştir. 

PAPA - 295 milyon katoliğin ruhani reisi olan onbirinci 
Pi ölmek ü1eredir. Papanın sol bRbağına inme inmiştir. Ve 
ölüme mahkumdur; çünkü çok ihtiyardır. 

On birinci Pi, Mussolini'nin eski Roma. imparatorluğu kili
sesir. in en hararetli taraftarıdır. 1870 denbni ltalya ile Papa
lık arasındaki ih1ilfıfa nıhayet verr..iş ve Vrıtikan hazinelerin· 
den Mussolini'ye Hrıhr5 harbında çok yardım etmiştir. 

Papanın hastalığı hakkında garip bir rivayet vardır: Papa
nın hastalığı yoktur; Vatikan ve İtalya taassup erbabı mRhsus 
olarak böyle bir hastalık işae etmişlerdir. Papanın ölüme 
mahkum olduğunu fcnnen, tabip raporlarile bildirildikten 
sonra, Papa birdenbire iyileşecek ve hastalığınr•an eser kal
mıyacaktır. Ve Papa iki, üç gündenberi katoli"' efkarı ummi
yesi bu hadiseye - Yani erbabı taassbun ta'">irile mucizeye -
hazırlamak1~dır. Papa, kendisini kendi m•ıcİ7.esile muhakkak 
bir ölümden kmtardıktan sonra katolilt'eri bolşevizmc karşı 

daha şiddetli bir mücadeleye davet cJecektir. 
Bu rivayetin sıhhat derecesi hakkında hiçbir şey söylenemez. 

KÜBA - Antil adalarının en büyük bir adasıdır. Belçi

kadan büyük fakat 6 milyon nüfusludur. Münbit ve mahsul

dar bir adadır; fakat siyasi ihtirasların şiddetle hüküm sür
mesi yüzünden bu ada, pek çok zamandan sükun ve asayiş 
görmemiştir. 

Sonra büyük bir taş getirip 
kuyunun ağzına koyarak ku
yuyu güzelce kapadı . 

7 
e 

tayyare e 
Müstakbel harbı k 
silahı olan e 

Ç Kuba da cumhuriyet idaresi vardır. Fakat beş 
beri Bastiya isminde aslen Girit'H bir çavuşun 
altındadır. 

altı seneden
diktatörlüğü 

1

Zorba ve zalim
lerin muamelatı 

nasıl koru u. a 

Kuyu kapandıktan sonra az 
bir müddet geçti, badehu bü
yük büyük taşlar Karterin ka
fasına yağmağa başladı, hemen 
hissetti ki Midavs ile Morisin 
maksatları bu taşları böyle bi
ribirinin üzerine kuyuya yağ· 
dırmaktan, kuyunun içerisini 
taşla doldurup, Karterin oradan 
çıkmasına mani olmaktır. 

Bu hallerin vukuu Karteri 
derin bir tefekküre, uzun bir 
düşünceye düşürdü. Zira ku
yunun içerisinden çıkamıyaca
ğını iyice anladı, Kroserin ha
neyi yakmasını da düşünerek 
pek fena bir hal kesbetti, son 
derece hayatından meyus ol
dusa da gene kendisini teşci 
ve teselli etmeğe başladı. 

Evet, ben bu gece sabaha 
kadar bu taşları yıkmağa ça
lışacağım. Muhakkak kurtul
mak için bir yol, halas olmak 
için bir çare bu]acağım. Lakin 
ah, ben çok yanlış bir iş gör
müşüm, zira bu dessas, mağ-
rur Kroserin iktidarı elimde 
iken kendim onu serbest bı
raktım. Kendim bu kadar teh
likelerin vukuuna serbep ol
dum. Biraz geçtikten sonra, 
kuyunun rütubetine, havanın 

ağırliğına bakaı ak dedi ki: 
Ben buradan nasıl kurtula

bilirim? Hava alacak bir yer 
yok, biraz sonra da., karşım
daki şu ceset ağır bir koku 
neşredecektir . 
Fenerini yaktıktan sonra La· 

fonun cesedine hasretle baka
rak dedi ki : 

Şehirler için büyük tehlike 
tahrip bombalarından değil, 
onlardan çok küçük ve gürül
tüsüz olan yangın bombaların
dan gelir. Bunlar 1-5 kilo 
ağırlığında olup tutuşturma 

maddeleri yağ, fosfor ve en 
ziyade kullanılan da elektron 
termitir. Bu bombalar durma
dan yanar ve 2, 3 bin derece 
hararet neşreder. Bu hafif 
bombalar her tayyare tarafın
dan çok miktarda taşınabilır. 
Mesela Viyana üzerine "30" 
tayyarenin taarruzunu ve 20 
bin yangın bombasının atıl
dığını tasavvur edersek bun
lardan yüzde birinin hedefe 
isabet ettiğini kabul etsek 
bile, 200 yangın çıkmış oldu
ğudu düşünebiliriz. 

Hdbuki hedefe düşen bom-
ba miktarı % 1 den daha 
çok olur, ve bir ..şehirde evle
rin işgal ettiği saha ne kadar 
fazla ve boş saha ;e - · kadar 
az is o nisbette evle;~-daha 
çok bomba düşer. Bu sebep-
le bombaların yüzde bir de
ğil, hatta onda bıri evlere te
sadüf edebilir. Bundan dola
yıdır ki şehirler için en bü
yük tehlikenin yangın bom
balarından ~elcceğini keşfe-
debiliriz. Böyle umumi yan
gınlara karşı en mükemmel 
itfaiye bile hiçbir iş göremez 
ve umumi felaket r baş göste
rebilir. Bunun neticesinde bü
tün şehir halkının açıkta kal
ması fecatı ortaya çıkar ki 
müteamzın da maksadı bu
dur. Halk bu cihetten gelecek 
tehlikeyi iyi görmez ve zama-

l
ıiilt::Z::t!W:lmıal'M.l .. !l!l .. 

Ah zavallı, biçare, mağdur Doktor 
Lafon sen şehit oldun. Mağ-
dur oldun. Hiç merak etme. Al• "' 
Kor' ma, zira ben dahi senin g 
çekmiş olduğun azaba, düçar Çocuk Hastalıkları 
olduğun felakete, gördüğün iş- mütehassısı 
kenceye ortağım . lkinciBeylerSokağı No. 68 

. Arkası var_ •--•Tue•lefon 3452 --

nında tedbirlerini almazsa ne
tice buna varır. 

Gaz tehlikesi: 
Zehirli gazların tehlikesi 

ötedcnberi biraz fazlaca mü
halaga edilmiştir. Her ne ka
dar çok tesirlerini tamamc ı 

yapabilmeleri için fazla mik-
~rda~ve topluca atılmak lazım 
gelir. Mesela bir kilometre 
murabba;-yer-için 1Ö000· 12ÖÔO 
kilogram gaz atmak icap 

·eder ki bunun için de 8-1 O 
tane gece bombardıman tay; 
yaresıne lüzum vardır. Bu 

suretle mesela Viyana'yı gaz
lamak için 1000 •_tayyareye 
ihtiyaç vardır. 

Bir şehir halkının az bir 

-zamanda gazla imhasından 
bahsetmek kad~İnant7ksı~ • 
bir şey olamaz. Zira bu ka

dar çok tayyareyi bir defadn 
kullanmak mümkün deaildir. 
Gaz ellbette kullanılacaktır. 
Ve buna karşı ihmalden çok 

&:.büyük sararlar doğer. Fakat 
gazın ancak mahdud yerler 
için ehemmiyeti ziyadedir. 
Bund-a; başka ötede beride 

:ancak halk1 tedhiş etmek ve 
maneviyatını kırmak gibi bir 
rol oynar. Hele eğer halk 1en 

• tesirli gazin bile ancak mah
dud bir zarar ver;}bileceğini ve 
havadan, ğüneşten ve bilhassi' 
rüzgardan çok müteessir ol
duğunu bilmiyorsa o zaman 
gazın yapacağı manevi boz
gunluk ve ürkütme çok büyük 
olur. Bununla beraber her 

'nevi gaza karşı, • gene gaz 
tekniği kadar terakki etmiş 
olan mes' el el erle kat'i çare 
bulabiliriz. 
Hava tehlikesinden nasıl 

korunabiliriz? 
Tayyarenin kullandığı tahrip, 

yangın ve gaz bombaların
, dan gelecek tehlikelrri ve de

recelerini söyledik. Şimdi bun-

Cumhur reisleri Bastiyanın emri altındadır. Son olarak 
cumhur reisi Gomezi istifaya icbar etmiştir· 

Küba'nın merkezi Havana'dır. 1492 senesinde Kristof Ko
lomp tarafından keşfedilmiş ve lspanya'nın müstemlekesi ya
pılmıştır. 

ispanya Kuba'ya 1898 senesine kadar hakim Vf' sahip ol
muştur. Fakat ispanya - Birleşik Amerika harbında mağlup 
düşen ispanya Kuba üzerindeki her haktan vaz geçmiştir. 

Ada halkı, Latin unsurile yerlilerin birleşmesinden husule 

gelen melezlerden mürekkeptir. Amerika'nm Latin unsuıile 

meskün her yerli ·gibi burası da Anklo·S-akson ırkı le meskün 
yerlerinden çok geri ve asayişten mahrumdur. 

• z 1 va 
"' .. g n en: 
Vakfı 

Mülhak şeyh camii 
,, Arnavut oğlu 

Cinsi 
ev 

" 

No. 
18 

102 

Mevkii 
Bahçe s. 
Hastahane c. çıkma
zı mescit arkası 

Lira 
96 
60 

Yukarıda yaztlı evlere gösterilen senelik bedeli icar üzerin
den kiraları açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 22 - 1 - 937 
cuma günü saat 15 dedir. İstekli olanların vakıflar direktörlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 13-18·22 103 

lara karşı korunma çareleı ıni irenin yakınlarında evler ya-
anlatalım: pılmamalı, mcvcud evlerde 
Ağır talırip., bombalarına ise ağır binalara karşı tedbir 

karşı korunma: alınmalıdır. 
Her silaha knrşı korunma Zehirli gazlara karşı ko-

çaresi vardır. " 2000 ,, kilo runma: 
ağırlığında bombalara karşı Zehirli gazlara karşı emni-
4 - 5 wetre kalınlığında be- yetti maskeler ve zehirli ma-
ton örtü ile korunulur. Fakat, yilere karşı da koıuyucu dbi-
bu her] ev yapamdz. Buna seler vardır. Fakat eğer bun-
lüzum da· yoktur. Böyle .. bom- ları kullanmanın usulleri bilin-
balari;; atılacağı yerler asker- miyorsa milyonlarca gaz elbi-
likçe ehemmiyP.ti olan belli sesi ve maske vermekten bir 
yerlerdir. fayda beklenemez. Esasen gaz 

Bu gibi yerlerin heman ya· elbiselerini ancak ma)i gaz-
kmında bulunan evler de ha- larla doğrudan doğruya te-
rap olur. Tayyareden atılacak masa gelecrk olan insanlara, 
bombaları tam hedefe düşür- daha doğrusu sivil korunma 
mek epey güç. bir iştir. Hele esnasında filen çalışan müca-
tayyareye karşı tayyare, yahut dele teşkilatına verilir. 
defi topları ve makineli tüfek- Tayyare taarruzları sırasında 
ler kullanıyorsa o zaman bom- halkın en çoğu cadde ve so-
bayı hedefe düşürmek daha kakları terkeder. Bunlara (Pas-
güçleşir. Ve atılan bombalar sif halk) diyoruz. 
hedefin yakınındaki diğer f"V- Her evin bir bodrumu ol-
lerc düşebilir. Bu se; ıeble c.!uğuna göre· bunu korunma 
evvelce de saydığımız askrr- bodrumu haline koymak ve 
tikçe mühim fabrıka, istas) on braya sığınmak sivil hava ko-
köprü mühınımnl depo:arı- runmasının temelini teşkil 
devlet binaları, sılolar v s..ı- Devamı 4 üncü sahifede 
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... Hikaye w. F. H. Van lzmir Yün Mensucatı ,. vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAıs Der Zee Türk A. şı·rketinin l 

Öykümüz temas eder palavracı bir gence, 
Size bu genç züppeyi tanıtmalıyım ilk öne ; 
Eğer rastgelirseniz bir tarafta bu baya 
Daha karşıdan başlar palavralfa, alayn .. 
Onu her an bir oto içinde gör;.İr5Üııüz, 
Çünkü epi kibardır, yol yürüycmrl yaya. 
Değil Büyükada,da e ek 5ırtına b·n nek, 
Bu bay tenezzül etmez nr kısrağ llf' t3yal 
Kafasında kurduğu planlar ö'ü ıli lir: 
Bir merdiven yaparak tırmanacakmış aya ... 
Avcılığı yamandır .. Belki sekiz-on kerre, 
Amerika'ya gitmiş ... Hemen de fil vlamaya (1) 
Taş kırmak için balyoz sallıyanlarn güler, 
Yumruğuna dayanmazmız granitten bir kaya .. 
Neyse, gevezeliği bu kadarla k{'sclirn: • 
Onun ne olduğunu siz de anladımz ya? .. 

Il 
Onunla konuşmadan önce lazımdır kalay 
Yukarda uz ., un uzun anlattıgımız bu bay, 
D~ğru söz bilmez diye artık düşmüştü dile 
Dort ya ·· .. . . na un salmıştı yalancılığı ile. 
Lakın ıçi t · d. H emız ı, taş1mazdı kedt>r, gam, 

.em hazır cevap hem çok kurnaz olan bu adam 
Bır gün gen b. . b" 1 .. 1·· d e ırme ırşey er soy uy111r u. 
Durmadan anlatıyor, dinleyiniz, diyordu: 
,,- Belki duymuşsunuzdur, burada bazı Prler 
Arkamdan benim için, paıavracıdır d rlerl 

KUMPANYASI 
S/S "SATURNUS,, vapuru & Co ff Ik k f b •k 

elyevm lim nımızda olup 16- • a apınar umaş a rı ası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

1-937 tarihine kadar ROTTER- Tarafından mevsim dolayısile yeni 
DAM, AMSTERDAM ve HAM- "AKK~· .. m~a~~r~· 13 son k k [ 
BURG için yük alacaktır. kanunda HAMBURG ve AN- Çl ardığı umaş ar: 

SiS "TBERlUS .. vapuru 14- v 1 
1-937 doğru beklenmekte olup VERS'ten gelerek yük çıkara- g a m 

caktır. 
viikünii tahliyf"dt>n sonra ROT-
TERDA'VI, AMSTERDAM .ve "ANDROS,, vapuru 20 son z rıt 
HAMBURG limanlarına yük- kanunda beklenilmektedir. 23 • 
liyecektir. son kanuna kadar ROTTER- o ucuzdur 

SiS "ULYSSES .. vapuru 22- DAM, HAMBURG ve BRE- ~ 
1-937 tarihine doğru beklen- MEN için yük kabul eder. 

mrkte olup yükünü tahliyeden AMERICAN EXPORT LINES 
sonra BURGAS, VARNA ve 1 

KOSTENCE 
. . ..k \ kt THE EXPORT STEAMSAIP . ıçın yu a aca ır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN CORPORA TION 
KUMPANYASlNA "EXMOOR,, vapuru 17 son 

MiS "ERLAND,, motörü kanunda beklenilmektedir . 
21 ikinci kanunda beklenmekte NEVYORK için yük kabul 
olup yükünü tahliyeden sonra eder. 
ROTTERDAM. HAMBURG, "EXTAVIA,, vapuru ayın 
GDYNIA ve SKANDINA VY A sonunda beklenilmektedir . 
limanlanna yük kabul ede- NEVYORK için yükliyecektir. 
cektir. "EXMINSTER,, vapuru ikin· 
ZEGLUGA POLSKA KUM- ci kanun sonunda beklenil-

PANY ASI mektedir. NEVYORK ıçın 
SiS "LEHiSTAN,, vapuru yük!iyccektir. 

16-1-937 tarihim· doğru AN- ~~--
VERS, DANfZIG ve GDYNIA PIRE'den AKTARMALI 
lımanlım için yük alacaktır. 

Yeni yaptıracağınız elbist-ler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 
• 

rı 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

ZM R 
Doğruluk şimşt:k gibi çakıyor gözlerimden, 
Hiç palavra çıkar mı acaba gözlerimden .. 1 SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

Seyrisef erler 
"EXCAMBION,, vapuru 15 

ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Ben pireyi çabuca bir deve yaparmışım. 
Doğru nedir? Hiç bilmez, yalana taparmışım. 
Bir daha söyliyeyim: Benden palavra ç. kmaz, 
Sözlerim dinleniJir, bundan hiç kimse bıkmaz! 

1 S/S "AEBA· JUL YA,, vapu-
ru elyevm limanımızda olup 
18-1-937 ye kadar PiRE MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük· ve yolcu kabul eder. 

hareket edecektir. 

Eğer istiyorsanız, sözümü uzatayım, 
Size ·· ı k şoy e ısaca bir şeyler anlatayım; 
Ba~ın: (Yüz lira) bana (Beş kuruş) gibi gelir 
(~uz yıl) da benim için (5 dakıka) ile biri 

~'..nle~iniz, yüz yıla ben beş dak~ka derim. 
Put lıraya beş kuruş.. İşte böyle bir erim!., 
s~ ~~r~cı durmadan, boyuna atı} ardu, 
A zunun arasına hep yalan katıyorndu .. 
rkadaşının sabrı artık etmişti sona, 

Mırıldandı: Şimdi ben bir ders vereyim ona 
Palavracıya dedi: " - Para dolu cebiniz ,, b mvay için bana beş kuruş verir misiniz ?.. ,, 
ş· nu~ için ( beş kuruş ), tam ( Yüz lira ) demekti, 
~mdı arkadaşına vermesi de gerekti ... 
~kat bizim kolay, kolay altolur muydu? 

Nıtekim bu işe de iyi bir çare buldu· 
Dedi ki· " B · d . . ' k' B . · - u parayı sız en csırgıyen ·ım, 

ekleyın; ( 5 DAKiKA ) sonra size veririm .. " 
~nun. tam ( 5 Dakika dediği şey, ( Yüz yıl ) dı, 

ğerı bu adamın kurnazlığmdan yıldı!.. 
Besim Akımsar 

...,~~B~i~ri~nc~i-Zl2:f;:::z::::::z==::: ~--_..._~_..~...._--..._..~~mi 
sını ınutahassıs 

Dr. Demir Ali 
. Kamc;ıoğlu 

Cılt ve Te ··ı ı 
nasu hasta[ ıklar! 

ve elektri/, ted . . 
1 

. avısı 

zmır - Bi · · b rıncı eyler sokağı-
Elhamra sinemas1 arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Sıhha 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 14 

"SUÇEAVA,, vapuru 27-
1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PIRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlara için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 

"EXCHORDA" vapuru 29 
ikinci kanunda PlRE' den 
~OSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCAUBUR,, vapuru 12 

şubatta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
cektir. 

SPERCO vapur acentalığma JOHNSTON WARREN LINES 
müracaat edilmesi rica olunur. LTD.-LIVERPUL 

Telefon: 4142/4221/2663 

• er 
,... 
ası 

u acen ası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"AD ]UT ANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip 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. 

"GRODN0 0 vapuru 15 ikin· 

ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL iç.in yük 
alacn!...lır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve S ŞJ C.'.'l 5~ı\' dan ge\ip yük 
çıkaracaktır. 

·" ALGERIAN " vapuru 10 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin

ci kanunda, LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve BURGAS, VARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCH ULDT-

ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-UNIE 

1 
"ANGORA,, vapuru lima

nımızda olup yüklerini çıkar
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
c'atına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz 

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 28 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 

kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
~ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda "KÖSTENCE 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSUNJE 

OSLO 
"BANADEROS" vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PlRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ limaulan 
için yükliyecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 için yük kabul eder. ------------------------

e.N~A 
( 

o 11 ıu n·· 
\ 

- . 
Tes ·ri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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g or Düşün b·r kere oğlum u tedib 

Bir Alman vapuru battı. 2 Yunan vapuru da karaya oturdu. Şimal denizinde 
dahi bir lsveç vapurunun battığı bildiriliyor 

Istanbul 18 (Hususi) - Türkiye'nin Mersin limanından mal yüklemiş olan ve Hamburga iitmekte bulunan Valya şilebi, 
raya oturmuş ve iki tahlisiyenin bütün çalışmasına rağmen kurtarılamıyarak batmıştır. 

hareketinde muva ·fa o ur
sak, haysiyet ve şer ·mizar at 

ka· ihtiyar kurd, oğluna bunları 
ıöylerken, guya bu seferden 
dolayı oğlunun hayatından 

gönderen bir baba şefkat 'e 

helecanile oğlunu göğsü üze· 

rinde sıktı ve alnından öptü. Yunan Alla şilebi ile Kalas yolcu gemisi de karaya düşmüştür. Fırtına bütün şiddetile devam etmektedir. 
Berlin 18 (Radyo) - Şimal denizinde şiddetli fırtınalar hüküm sürmektedir. Bazı gemilerin akıbetlerinden endişe edilmek· korkuyormuş gibi gözyaşlarını 

da silmeğe çalışıyordu. 
Muhtar, babasın.n elini Öp· 

tükten sonra, çıktı. tedir. Bir lsveç vapurunun battığı haber veriliyor. 
Londra 18 (Radyo) - Şiddetli fırtınalar devam etmektedir. Açık denizlerde bulunan gemilerden birçokları , imdat işaretleri 

vermektedirler. Tahlisiye gemileri faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

~~~---~~..--· -··~~~~--~~~ 

Sovyet Rusya Çekosloy kyada 
harp hazırlık arı ya ı or uş. 

T ahtelarz hava istasyonları hazırlanmış, Sovyet zabitleri Pra
ga gelmişler, İngiliz ateşesi tahkikat yapacak. 

Prag 18 (Radyo} - Çekos· ler, Kızılordunun, merkezi Av· Almanya'nın, Prag ateşesi, 
lovakya erkanıharbiyesi lngi· rupada tutunabilmesi iç=n Çe- lngiliz ateşesi ile birlikte tah-

1. . . Ç k 1 'k d koslovakya' da vasi teşkilat k'k b 1 h kk d k' ız ateşesının e os ova ya a ., S t h k t ı atta u unması a ın a 1 
. . . yaptıgmı, ovye ava uvve • 

tahkıkat ıcrasına memur tayın . . ., . . daveti kabul etmemiştir. 

d
.1 . · · l k l lerının sıgınması ıçın tahtelarz 

e ı mesını sevınç e arşı a· Berlin 18 (Radyo)- Alman· 
hava istasyonları vücude getir· 

mıştır. diklerini hatta son zamanlarda ya'nın Prag ateşesi, İngiliz 
Alman gazeteleri, Çekoslo· birçok Sovyet erkanıharp za· ateşesi ile birlikte tahkikat icra 

vakya'nın Rusya ile anlaşma· bitlerinin Çekoslovakya'da ça· etmesi hakkındaki Çek hüku· 
sına karşı şiddetli neşriyata lışmakta olduklarını bildirmek· metinin davetini kabul etmi· 

devam etmektedir. Bu gazete· tedirler . yecektir. 

Asilerin son 
taarruzu 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
Üzerinde uçmuş ve birkaç 

bomba atmıştır. 

Roma, 18 (Radyo) - Ga· 

zeteler, Fransız parlamento· 

sunda kabul edilen kanunları 

İıpanya'ya gönüllü gitrnesine 

mani olmaia cıkacağını yaz· 

maktadırlar. 

ltalya hükumeti, lnıiliı: tek· 

lifine bu hafta zarfında cevap 

verecektir. 

~----~----.. ·~"---.. ~·~·~·~·--~· .. ------~---~ 
lcgiltere ve Amerika ı Hava taarruzlar1ndan 

korunma tedbirleri -Almanya'ya para vermiyecekler. Londra 
bankası direktörü Nevyork'a gitti /Baştarafı 2 in~i sah!.fede}j 

. , eder. Bu takdırdc duşman 
Londra 18 (Radyo)- Amerıka ile lngilterenin, Almanya ya k d' b b l d h n'ıo;;. . . . en ı om a arını a a gc " 

para vereceklerı hakkındakı haber, her ikı memleket alakadar h k b · t' 
. . sa aya serpme mcc urıye ın· 

mahafilince tekzip edılmektedır . d k l ı_· b'' ı · b'r . e a ır "'ı oy e gcnış ı 
Londra 18 (Radyo)- Londra Devlet bankası direktörlerın· h h' b' t amen , I sa ayı ıç ır zaman am 

den Mayer, Amerika ya hareket etmiştir. ngiltere Ticaret Na- b b 
1 1 

d ld H · 
R · ' d b ·· ı d y · t • ' d ., · f' om a ar a o uramaz. er 

zırı oçıman ın a ugun er e aşıng on a gı ecegı ve ınan- d b d k b d 
l • l l t f d A 'k ·1 ·· k 1 · · ı_l . ev e o rumun orunma o • se mes e e er e ra ın a merı a ı e muza ere ere gınşece"' en h 

1
. k 

1 
d · 

söyleniyor. rumu a ıne onu masın an 
------ ~u fayda elde edilir: 

Sahte ölçü kullananlar .. ::;~;:·0ı;:~:·;:rd:~:ı:;. •• lktısad Vekaleti, bu gibi/erin derhal za- ca sığınacak Y"r bulmuş olur, 
uzaklara ıitmeğe mecbur kal· 

bıtaya verilmesini bildiriyor. maz, ıece is" evinin bodru· 

Ankarn, ~ 18 (Hususi) - İktısad Vekaletinden tebliğ edil- muna, gündüz isr: hemen ça-
diğine göre, · bazı yerlerde hala sahte olçüler knllanıldığı gö- lıştığı yerin bodrumuna girer. 
rülmüş ve bunları kullananlar mahkemeye verilmişlerdir. Hal- Tabii bodrum o suıetlc ha· 
kın bu gibi ölçüleri kullananları zabıtaya haber vermeleri, 
bildirilmektedir. 

--------------·..---------~ Lik maçlarına dü 
de deva ildi 

--~------------~ Bornova,A.Ordu, zm ·ırspo , -
tay takımları gaı· geldiler 
Lik maçların, dün Alsancak 

ve Halk stadlarında, güzel bir 
havada devam edildi. Birinci 
takımlann ilk karşılaşması 

K. S. K. • Bornova arasında 
oldu, çok zayıf bir kadro ile 

oynıyan Karşıyakalılar, cidden 
güzel bir oyun gösteren Bor· 
nova'Jılara 2·0 mağlüp oldular. 

Altınordu'da, Buca'yı 4-0 yen· 

di. Üçüncü maç İzmirspor-Ege 
spor arasında idi. Maç, tama· 
men Demirsporun hakimiyeti 
altında ve 4-2 galibiyetle 
neticelendi . 
Son karşılaşma, Altayla De· 

mirspor takımları arasında ol
du. Demirspor, güzel bir oyun 
göstermesine rağmen, tek gol 
bile çıkaramadı ve 2-0 mailup 
oldu. 

ikinci takımlar: 
Ayni kulüplerin B takım· 

lan Halk sahasında karıılaı· 

tılar. Altay seremoni ile De· 
mirsporu, Altınordu 5-0 Bu
ca'yı, lzmirspor 4-0 Egesporu; 
Bornova 3-2 K.S.Kfı yendiler. 

Bir lngiliz ge
misinde infilak 

---···---
Tay yare gemisinin 

dairesinde yan
gın çıktı 

Londra 18 (Radyo)- Ports 
Mort'ta bir tayyare gemisinin 
kazanlarından yangın çıkmış 

ve derhal söndürijlmüştür. 
Ölü ve yaralı yoktur. 

---··----
Uluslar sosyetesin .. 

de neler fgörüşülecek 
-fl<1$1Urafı 1 inci wlıi/#•tfp

ıttiii ve uluslar seayıtesi mü-

zırlanmalıdır ki, tam ve emin 

bir sığınacak yer olabilsin. 
HtJr şeg tehlikededir: 

Herkesin yalnız kendi ca· 

nını, kendi malını ve kendi 
iş vasıtalalarını koruması kafi 

değildir. Kendi korunmasını 
temin eden insan, derhal en 

yakınını korunmasını da dü

şünmeğe ve ona yardıma mec· 

burdur. ŞJhirli, köylü, memur, 
amele, tüccar herkes aynı de· 
recede tehlikeye maruzdur ve 
herkes aynı derecede alakalı· 
dır. Elbirliğiyle çalışmalıdır ki 
hayat ve maişet mümkün ol· 
duğu kadar az tacize ve az 
zarara uğramakla kurtulsun. 

Ev sahibi evinin başına yı· 

kılmaması ve yanıp mahvol· 
mamasile ne kadar ilgili ise 
kiracı da o derece alakalıdır. 
Bir şehrin yanması ve harap 

zakere edilen ve cdileck olan 
herhangi bir mes'eleye karış· 
mak istemediğini bildirdiği 

söyleniyor. Buna rağmen, İn· 
giltere hükumeti; iptidai mad
deler mes'elesine büyük ehem
miyet vermekte ve bu işin, 

Almanya'nın fikri alınmadan 

da bir an evvel müzakere 
edilebileceiini ileri sürmek· 
tetlir. 

olması demek bütün şehir 
halkının derin bir felakete 
düşmesi demektir. Zayıf ve 
aciz vaı:iyete düımemek, ıer· 
veti muhafaza, çalı,mayı ko· 
ruma ve yurd istiklilini mu· 
hafaza halkın vazifeıidir. 

Şahsi korunma: 
Bugünkü ileri harp tekniti 

öyle gösteriyor ki, tarihe ka· 
rışmıı olan ve bizim ancak 
tarih kitaplarında okuduğu· 
muz (şahsi müdafaa) yani her 
kesin kendi malını ve canım 
kendi gücüne ve kendi kuv
vetine dayanarak koruması ve 
yakınlarına yaadım etmesi 
mecburiyeti tekrar ortaya çık· 
mıştır. 

Bütün halkın, bütün sınıf 
ve tabakaların elbirliğiyle ça· 
lı~ması, bir sivil hava korun· 
ması kurumunun temelini teş
kil eder. Gün politikalarını 
ve fikir ihtilaflannı bir tarafa 
bırakarak yurdumuzun ve bü
tün milletimizin yaşaması ve 
sdamcti için elzeın olan hava 
hava korunmasında hepimiz 
el-ele verelim. Bu husustR 

herkesin hava korunmasını 

bir vazife diye kabul etmesi 

kafi değildir. Her ferdin diğer 
birisinin yardımınş muhtaç 
olmadan tehlike zamanında 

bilfiil hazırlanmayı · ve tehli· 
keyi eesaretle karşılamayı bıl· 
mesi ve yapabilmesi lazımdır. 

Hükumetçe yapılmıyan ve 

her ferdin mutlaka kendi yap· 
ması icap eden bütün işler 
(şahsi korunma) sırasına girer, 
bunun temini ise ancak esaslı 
öğretme ile olur. Bu yazılar 

her şahsın hava korunmasında 
ne yapacağını ve ne yapm~ğa 
mecbur olduğunu ana hatları 
ile gösterir. Daha esaslı ve 
mükemmel surette öğrenmek 
için bu maksatla açılmış olan 
hususi öğretme kurslarına iş· 

tirak lazımdır. Umumi fikirler 

ile iktifa eaiz tletiltlir. 

Muhtar \ paşa, babasının ha-
kiki mak&adını hemen anladı. T epedelenli bunun üzerine 

ihtiyar vezir de Muhtar'ın ne Tahire Edirne seferi hakkında 
düşündüğünü hissetti ve: 

- Oğlum, bu işe Vcli'yi 
göndermek istiyordum. Fakat 
sen de bi1iyor~urı ki bu çocuk 
fazla bir işe yaramaz. Edirne 
mes' elesin de mutlaka zafer 
bizim tarafta olmalıdır. Bunun 
için de senin bu seferi idare 
etmekliğin kat'i bir surette 
lazımdır. 

Dü~ün bir kere oğlum. Bu 
tedib hareketinde muvaffak 
olazsak, haysiyet ve şerefimiz 
n~ olur? Saray bizim zayıf ol· 
duğumuza hükmeders, yarın 
başımın dört taraftaki kom· 
şu paşa ve beyleri müsallat 
eder. Dedi. 

Muhtar paşa bu izahatı 
baldı gördü; babasının gizli 
makaadı ile bu yerinde zaru· 
rd karşısında vicdanen bir 
aücadelede bulunuyordu. 

ihtiyar pafa: 

- Haydi oilum, beni faz· 
]a ıöz ıöylcmete mecbur et· 
me. Bu işi ı~n başaracaksın. 
Bunu senden bir baba, bir 
eyalet veziri, bir kumandan 
sıfatile istiyorum. Sen de bu
na mukabil ne istediğini bana 
söyle dedi. 

- Babacıiım, paşam ve 
kumandanım, benim harpten 
hiç korkmadığımı bilirsin. Fa
kat bu daf a beni burada alı· 
koymanı rica ederim. 

Çünkü artık ihtiyarsın. Ya
nında sadık bir adam sıfatilc 
kalmalıyım. Benim yerime kar· 
de~imi gknder. Meselede esa
sen ehemmiyetsiz bir şeydir. 

Ali paşa birden hiddetlendi: 
- Brak şu Veliyi .. Bunu 

doğuran ananın Allah belasını 
versin. O benim çocuğum de
ğildir. O snna benzemez. 
Muhtar, oğlum, beni hayatımın 
sonlarında zorbalara, saraya 
karşı mahcup vaziyette bırak
mak mı istiyorsun? Bunu sen· 
den beklemezdim. 

Ali paşa, rolunu usta bir 
hokkabaz gibi yapıyordu. 

Muhtar bu vaziyet karşı· 
sında hakiki şekilde müteessir 
oldu, ve: 

- Baba, arzunu yerine gc· 
tireceğim, dedi. Fakat ben 
buradan sefere giderken 
kılıcıda beraber götürüyorum. 
Kalbim Yanya'da kalıyor. 
Şirndiye kadar senden bu kalp 
Mrrımı sakladığım için affını 

rica ederim. Bunun için sev
diğim Frosini'rıin himayesini 
senden isterim. Dedi. 

- Oğlum, bana böyle derd
lerini açmadığın için senden 
zaten şikayetçiyim. Haydi oğ· 
lum, sen Frosini için hiç me· 
rak etme, vazifeni gör, ve 
muvaff akıyctle bize dön gel 
oğlum alnından öpeyim; alkı· 
şımı sana vereyim. 

Muhtar, babasını kucakladı. 
ihtiyar kurtta scfuc o~lunu 

bir takım emirler verdi ve 

sonra: 
- Tahir, gördünmü more, 

gördünmü, Allah bana her 

zaman yardımcıdır. Ne k 1dar 

olsa bizim Muhtar toydur; 

benim sözlerime çabuk kandı! 
Dedi. 

-6-
Mukadderatın ne 
olacağı malüm 

mudur? 
Muhtar babasının yanından 

çıkarak ke1\9i dairesine ıirdiği 
vakit çok düşünceli idi. 

Edirne sefirini artık kabul 
etmiş idi. F rosini' den bir müd· 
det için ayrılacaktı? Fak at 
babası Frosini'yi lazım olduğu 
kadar himaye cdecekmi idi? 

( Arkası var) 

Hitlerin Versaya 
yeni bir darbesi 
( Baştarafı 7 inci sahifede) 

- Fransa'nın, Almanya'ya 
müstemleke vermesi gayri ka· 

bildir, Fakat Almanya'nın, son 
zamanlarda ileri sürdüğü bu 

metalibatı anlamak iÜçtür. 
Bizzat Hitler, iktidar mevkiinc 
gelmeden evvel müstemleke 

siyasası aleyhinde değil mi 
idi? Hatta meşhur kitabında, 

Almanya'nın, şarka teveccüh 

etmesini ve uzak müstemle· 

kelere bakmamasını yazmamış 
mıdır? Vazıyet bu merkezde 
ıken, Almanya'ya ne olmuş ki, 
bızden müstemleke isteıneğe 

kalkışmıştır. 

Ben zannetmiyorum ki, Fran· 
sa, müstemlekelerdeki halkın 
hukukunu nazara almadan 
bunları Almanya'ya teslim et· 
mck istiycbılsin.,, 

o---
Porte zl0 tay· 

yarecı 

Joze'nin tayyaresi 
parçalandı 

Riyo dö Jeneryo, 18 (Rad
yo) - Cenubi Amerika reko
runu kırmak üzere Belemden 
hareket eden Portekizli tayya· 
reci Joze havanın muhalcfe· 
tinden yere enmek mecburi· 
yetinde kalmıştır. Tayyare 
parçalanmış, tayyareciye birşey 
olmamıştır. 

Zayi Makbuz 
Salhaanede Şehidkemal so· 

kağında 38 numaralı evime 
aldığım havagazı için beledi· 
yeye 2.t5 B numarada 24· 10·935 
tarihli (7 50) kuruşu havi mak· 
buzu zayi ettim hiikmü yoktur. 

İzmir'dc şekerciler çrırşısında 
4 numarada şekerci Hayım 


