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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Hicaz ve Irak 
İle hükumetimiz arasın

da uzlaşma müzakereleri 
başlamıştır. 

- Cuma - 5 Şubat 1937 Fiati (100) Para 

Müstemlelie isinde l 1ransa Mulıaliftir 
~ - - ' ~~-::-:=--~~~::-==::~~~:::=::::::::::s:::--=====:=::===::::::::~:::s:::~s:::~~~~~~-=:::~.~~-=----- - '"'"'--'"' ~ ~ 

Hariciye vekilimiz, (Tribuna) muhar- Filistin Moskovada -·y- e-
01

• 
ririne mühim beyanatta bulundu Arapları ortalığı 

korkutuyorlar k•f ld Bütün devletlerle münasebatımız dostane- Kudüs, 5 (Radyo) - Filis· tev 1 at yapı 1 
d• ) J ff• f tin'in her tarafında umumi bir 
lr ra { Ve ICaZ a da anlaşıyoruz korku hüküm sürüyor. Arap-

Hariciye vekilimiz ve arkadaşları 
Milano 5 (Radyo) - Tür

kiye hariciye vekili Tevfik 
Rüşdü Aras, buradan hareket 
etmeden evvel (Tiı buna) ga
zetesinin muharririni kabul 
etmiş ve aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

- Milano müzakerelerinden 
ve müzakerelerin neticelerin· 
den son derece memnunum. 
Hükumetim, Sancak mes'ele
sinin rejimi hakkında Fransa 
ile yakında •müzakerelere gi
rişecektir. 

Bütün devletlerle münase· 
betimiz dostanedir. Yakında 
Irak va Hicaz hükumetlerile 
de anlaşıyoruz. 

Balkan haklına dahil dev· 

Hitler 
Son ve kat'i 

•• •• •• •• sozunu soy· 
liyecek 

M, Hitler 
Berlin, 5 ( Radyo ) - Bu 

21 inde Almanya'da kahra· 
mantarın bayramı kutlulana· 
cakcır. Hitler, o gün müstem· 
lekeler lhakkında mühim bir 
söylev verecek ve müstemle· 
keleri kat'i surette istiyecek
tir. O vakite kadar M. Bald
vin'in de oyni mes'ele hak· 
kında mühim beyanatta bulun· 
ınuı olmaıı muhtemldir. 

letden düşmanımız Yugoslav
ya ile Bulgaristan arasında 
imzalanan son anlaşmadan 

çok memnunuz. Bu suretle 
Balkan paktı bir kat daha 
kt'W~kn~ş~l~Yo;:·--- -

Bu ayın onuncu "günü An
kara' da müttefikimiz Romanya 
hariciye nazırı M. Antones

.ko'yu Ankara'da karşılamaklau 
zevk duyacağım. Dost devle
tin , hariciye n;;;;-ü;-~ad~nt 
doğ~-Atina'ya tg~le~k, 
oradatoplanacak olan Balkan 

konseyinde hazır bulunacağız.,, 

Berlin 5 (Radyo) - Alman 

gazeteleri, Rüştü Aras - Çiya· 

no mülakatından bahsile mem· 

nuniyet beyan etmektedirler. 

Franku Çaytung; ltalyanm: 
1Balk~·-devletİ~ri. ile iyi mü-

Fransa 
Hava nazırının 

teftişleri 
Paris, 5 (Radyo).,=-F;;~ 

h'"a~·;nı;;;-M.-Piyerk~t7.Ver
saydaki 1 tayyare mektebini 
ziyaret etmiş ve mektebi 
bitirmek üzere bulunan genç 
zabitleri teftiş ettikten sonra 
bir söylev vermiştir. 

Nazır, hükumetin istediği 
tayyare malzemesini geç ver
diğinden dolayı Fransa'nın en 
büyük tayyare fabrikası olan 
Moran Soniyenin millileştiril· 
diğini söylemiştir. 
--ıaQ ........ --

' Isveç kralı 
~Paris't~~~K~n'Q 

geçti 
Paris 5 (Radyo)- lsveç Kralı 

Güstav, dün Brükselden bu
raya gelmiş ve istasyonda, İs· 
veç'in bura scfirile hükumet 
erkanı tarafından karşılanmış· 
tır. Kral, öğle yemeğini mü
teakip çok meraklı olduğu te
nis oyunu ile meşgul olmuş 
ve akşam üzeri Kan' a hareket 
etmiştir. 

nasebetlerinden bahsetmekte 
f ngiliz - hal yan uzlaşmasından 
sonra Akdenizde vaziyetin dü· 
zeldiğini ve Tuna ile Balkan· 
Iarda ltalya - Almanya reka
betinin doğamıyacağını yaz· 
maktadır. 

Atina, 5 (Radyo) - Yunan 

gazeteleri, Milano mülakatı 

ve neticeleri etrafında uzun 
makaleler yazıyorlar. 

Rroiya, yazdığı Lir makale
de, Yunanistan'ın menfaati 
Türkiye'nin İtalya ile anlaş· 
ması, nıes'ud bir hadise ola-

lardan müteşekkil bir komite, 
ortalığı tethişe başlamıştır. 
Yahudilere onlara aleyhtar 
Arapla..ı arasında yeni müsa· 
aemcler olmuştur. 

---···-----
Siyanfuda 

Bazı hadiseler oldu 
Şsngay 5 (Radyo)- Şan Şul
yan'ın eski ordusu, Nankin 
hükuınetile olan münasebatın 
kesilmesini istiyor. Siyanfu' da 
bu yüzden bazı hadiseler ol· 
duğu bildiriliyor. 

rak telakki eylemektedir. kiye ile ltnlya arasında yeni 
Roma, 5 (Radyo ) - Ital- ve çok samimi münasebat 

yan matbuatı, Milano mülaka- teessüs ettiğini kaydetmekte 
tından bahisle uzun makaleler ve memnuniyetlerini göster-
yazıyorlar. Bu gazeteler, Tür- mektedirler. 

--------------·~~·~------~---
Büyük taarruz bütün şid 

--·-(KarlRadek)in kızı ve umum ha 
pisane müdürü de tevkif edildi 

Stalin ve Voroşilo/ 
Varşova· 5 (Radyo)- Moskova'dan haber veriliyor: 
Şüpheli görülen kimsel'!r daha tevkif edilmiştir. Bunlar ara

sında sabık lzvestiya, başmuharriri- Kari R:Jdek'in kızı, Sovyet 

detile de~!!m ediyor Ameleler ---ıabl-ikaları tah 
Bir Alman filosunun,. lsviçre liye etm~k istemiyorlar 
afakından geçerek ıspan-,· K 1. h"d· 

1 
- • b .. 

~ası müdürü, hapishane Umum müdürü de vardır. 

yaya gittiği söyleniy0r7 an ı a ıse erın aş goster-
-- ~ mesi ihtimalinden korkuluyor 

ihtilalciler Top başında = Ct:bellüttarık, 5 (Radyo) -
Marbella Fonarola cephesinqe 
lranlı muharebeler cereyan 
ediyor. İhtilnlciler, Ogen as
keri mevkiini zaptetmişlerdir. 

ispanya hiikumeti memur· 
!arından birçoğu, ailelerile ge· 
lip Franko'ya teslim oluyorlar. 

Franko'ya aid bir tahtel-

bahir, sahil civarındaki Almer
ba köprüsünü bombardıman 
etmiştir. 

ihtilalciler donanması, har
be iştirak etmek Üzere Mar
bella'ya gelmiştir. Bu donan· 
manın zabitan ve efradı ara· 
sın da birçok İtalyan 'larla Al
man'lar vardır. 

ispanya hükumeti reisi Lar • 
go Kabalyero, Madrid'e gel
miş ve milli müdafaa cephesini 
teftiş P.yledikten sonra Belediye 
hey' etini değiştirmiş ve icabın· 
da şehrin tahliyesi için alına
cak tedbirleri müzakere etmiş· 
tir. 
Larıo Kabalyero demiıtir ki; 

- Biz mağlup olmadık ~ve~ 
olmıyacağız. Madrid şehrini 
de kolayca teslim etmiyece· 
ğiz. Buna imkan yoktur. Ma
ahaza. llnutmamalıyız ki, Mad
rid şehri, çoktanberi bir harp 
sahası halini almıştır. Binae-= 
naleyh sivil halkın elan şehirde 
kalması, tehlikeli bir hareket· 
tir. Halk, biran evvel şehri 
tahliye etmeli ve ordumuzun~ 

müdafaa harekatını bu suretle 
kolaylaştırmalıdır.,, 

Paris 5 (Radyo) - ispan
yadaki bütün partilerin Fran
konun teşkil edeceği bir parti 
de toplanmak istedikleri hak· 
kında bir şayia devran et· 
mektedir. 

Gazetelere göre, halkın 
sevgisini kazanmış olan gene· 
ral Frankonun teşkil edeceği 
bu partiye, Franksist adı ve· 
rilecektir. Ancak Franko bu· 
na razı olmamakta ve kendi
sinin bir diktatör olarak gös· 
terilmesini kabul etmemektir. 

Valanı, S (Radyo) - Cum· 

Nevyork] 5 ( Radyo ) -
Otomobil amelesinin ilan et
miş oldukları grev, hala de
vam ediyor. Fabrikaların en 
çoğu hala grevciler tarafından 
zaptedılmiş bulunuyor. Muha· 
keme, bu zaptın kanunsuz ol· 

l duğuna karer vermiş ve ame· 
le mümessillerine bildirmiş 

ise de kimse bu kararı naza· 

ra almamıştır. Yeni ve 

hadiselerin zuhurundan 
kuluyor. 

kanlı 

kor• 

----------·--·~·~·~----~~----

\Şeker yetiştiren devlet 
ler konferansa çağırıldı 
iM. Avenol, yirmi beş devletin 
jdelege göndermelerini istedi 

Cenevre 5 (Radyo)- Uluslar 
sosyetesi genel sekreteri:Şeker 
imal eden . memleketlerin -iŞti:-
rakile Nisanın beşinde akde:
dilece-k· ;ıa~- ko~fera~;a · işti';;k'-t 
etmek üzere yi;mi~beş devletia: 

.davet eylemiştir:- - · 

----··---
Londra'da 

t 

rr Bi~-haf ta .icinde~ ......... _ ' , 
ii gripten ölenler. ; 
-L~ra, ,5 (Radyo) :._ Grip 
lhastalığı neticesi olarak geçen 
Wt;°Londra'da bin yüz elli 
beş kişi ölmüştür. 

huriyetçi ,tayyareler, Kadiks -- ~ 
:yakınında -kain top fabrikala-

7ıi°lı bombardıman etmi~ler ve . 

Grnatada dahi iki tayyare 

meydanınıda tahrip eylemiş

lerdir. Malahada iki tayyare 
düşürülmüştür. 

Paris, 5 (Radyo) - lsviç
re'den bildiriliyor: Bnrada ve 
guyet yüksekten uçan bir Al
man tayyare filosunun, lspan· 

M. Avenol 

ya'ya gitmekte olduğu söy
leniyor. 

Londra, 5 (Radyo) - Ade· 

mi müdahale komitesinin~ bu 
haftaki toplantısında kon-trol 
planının tatbiki meselesi etra
fında bir karar verilecek ve 
gönüllü nakliyatına olduğu ka· 
dar harp malzemesi nakline 
de dikkat edilecektir. 
f Devamı 4 iincii salıi/.do/ 



Zabıta Romanı: 

~~I ~ir ~yafet 
hiçbir cevap 

vermemesi üzerine Karter: 
- Bu cani herif kendisini 

herkeste gizliyebildi. Acaba, 
bu oda kimindir? Bu uğursuz, 
iriikap ettiği cinayetlere bir 
başkasını dahi ilave etmek mi 
istiyordu. Hele benim ölümü· 
mü iki kerre iki dört eder
cesine hazırlamıştı. Eğer,tdina· 
mit duvara çarpmasa idi bu 
mel'un meramına çoktan er· 
miş bulunacaktı. 

En sonra Karter, aşağı kata 
İnf'rek orada birçok kimseye 
tesadüf etti. Bunlar, Karteri 
görüne"! korkup kaçtılar. Kar· 
ter, bunların içlerinde buluran 
siyah ve tesmi elbiseli bir 
zata: 

- Siz kimsiniz? 
- Bu apartmanın direktö· 

rüyüm ve bunlar da buranın 
hademeıidir. Siz kimsiniz? 
Buraya nasıl girdiniz? Biraz 
evvel gelen dinamit sadası ne 
idi? Ne için siz papaz (1) 
Hey cenaplarının! Odasına 
airdinız? 

Karter, cevap verdi: 
- Ah, ah mister Heyd ce· 

napları burada mı oturuyor. 
Telaş etme azizim, ben polis 
müdürünün emrile burasını 
teftiş ediyorum. Kendim biz
zat bir memurum. Tabiidir ki 
fU mister Vola'yı tanırsınız, 

civannızın polis merkezi 1ei· 
sidir. .( Oradaki hademelere 
hitaben ) siz hiçbir işle meş· 
gul olmayınız ıu odaya giri· 
niz. 

Hepsini odaya tıkıp kapıyı 
kilitledi. Anahtarı cebine koy
duktan sonra apartmanın di· 
reldörüne: 

- Şu beşinci cadde köşe· 
sindeki odanm sahibi sen mi· 
sin ? 

- Evet! .. 
- Mister Heyd'i ne zaman 

ıördün? 
- Mister Heyd yirmi dakika 

evvel burada idi. Fakat yukarı 
kattan indi ve buradan çıktı. 

- Kendisini ne halde gör· 
dünüz? 

- inerken elinde sefer çan· 
tasıl olduğu halde gördüm. 
Bana dedi ki ( işte ben gidi
yorum 1 ) o gittikten sonra di
namit sesini yukarı kattan işit· 
tik ve anladık ki bu sacla 
dairenin öbür cihetinden gel
miştir. 

- Mister Heyd'in simasını 
tarif edermisiniz? 

- Uzun boylu, şişmanca, 

uzun ve siyah sakallı, gözün· 

de daima altın gözlük ve da
ima siyah elbise gıyen bir 
zattır. 

- Hakikaten koyun şekli

ne girmiş bir kurdl 

- Çoktanberi midir ki Mis· 
ter Heyd bu apatmanda ika
met ediyor. 

- Ben daha buraya gel
mezden üç sene evvel muma
ileyh burada ikamet ediyordu. 

- Karter, apartman sahi
binin elinden tutarak üst ka
ta çıkıp otelin odasına ' bitişik 
olan gizli kapının yanına ge· 
tirdi ve ona dedi ki: 

- Bu kapıyı biliyor mısın? 
- Namusum üzerine sizi 

temin ederim ki şimdiye ka
dar böyle bir kapının mevcu
diyetinden haberdar değildim. 

Karter, Mister Vola'ya hi

'-.P edeHk: 

- Rica ederim memurları
nı alıp merkeze gidiniz. Şim· 
dilik sizin için (görülecek bir 
vaıife yoktur. Sakın Mister 
Heyd'i aramağa kalkışmaya· 
sınız, çünkü yarım saat evvel 
kaçmıştır. 

Siz, onu yakalıyamaz ve 
boş yere uğraşmış olursunuz. 
Ancak bu tilkiyi nasıl yakalı

yacağımı ben bilirim. 
Bunun üzerine Karter, oda

yı aramağa başladı. Yatak 
dairesine, yemek odasına ve 
salona kadar her tarafı gü· 
zelce araştırdı. Bu daire, Kro· 
serin öbir otelde kiraladığı 

daireden daha mükemmel bir 
surette tefriş ve tenzyin edil
mişti. Diğer dairede bir yazı· 
hane ile bir karyoladan baş· 
ka birşey yoktu. Fakat bura
da her taraf kıymettar halılar 
ve her köşe altın zarflar ve 
gümüş tabaklar, nefis tablolar 
gümüşten mamul kahve ve 
yemek takımları, etrafı kıy· 
mettar taşlarla süslenmiş fo
toğraf çerçiveleril yazıhanenin 
gözleri altın, elmas yüzüklerle 
dolu olup daha birçok pirlan· 
ta ve yakut gibi yiiksek kıy· 
mettar taşlarda vardı. 

işte Kroserin bütün esran 
ve çalmış olduğu eşya ile 
mücevheratın hemen kafesi 
meydana çıkmış demkti. Ta
biidirki Kroser, bunca hırsız· 
lıkları kendi başına ve yalnız 
olarak yapmamıştır. Belki 
daha başakaları, kendisi gibi 
birkaç şakinin dahi yardımını 
görmüştü. Otele kendi namı 
hakikisile geliyor, sonra gizli 
kapıdan çıkıp bu apartmana 
geçerek bütün çaldığı malları 
yerleştirdikten sonra lngiliz 
Papasları kıyafetine girerek 
Heyd takma ismile korkusuzca 
dolaşırmış. 

Karter, odaların diğerini 
ararken başka bir yazıhane 
gözünde zarf içinde bir mek· 
tup buldu. Derhal mektubu 
alıp zarfın üstünde yazılı olan 
adresi görünce kendi namına 
yazıldığını anlayıp hemen zarfı 
yırtarak içinden mektubu çı
kardı. Mektup ise kurşun ka· 
lemle yazılmıştı. Mektup şu· 
dur: 

Azizim Karter 1 
Biraderi Hakikaten çalışkan, 

işgüzar bir memur ımışsın . 
Deruhte ettiğin bütün işlerde 
muvaffakiyete mazhar olduğun 
için seni tebrik ederim. Husu· 
sile benim ikametgahıma girip 
bu mektubu elde edersen cid
den şayanı tebriksin . 

Şayet sana dinamit isabet 

etmezse artık kendi aczimi iti· 
raf ederim, şunu arzedcyim ki 
mermileiİn: sana isabet etme· 
diğini duyarsam son derece 
kederleneceğim. 

Eğer, bu defa sana dinamit 
isabet etmezse, seni öldürmek 
için lazımgelen ht!l' türlü ve· 
silelere ve fırsatlara b!\ş vu
racağım. Senin dünyadan ah· 
rete göçtüğünü haber aldığım 
zaman cenazeyi bizzat ben ki
liseye getirtip Papas sıfatile 
cenaze duasını eda etmekliğimi 
ahdediyorum. Mister Heyd'in 
zimmetine terettüp edecek bir 
vazife daha var ki sen öldük
ten sonra senin bütün menkı
belerini, faziletlerini muhtevi 
bir manzume inşad edip neş· 
retmektir. 

(Arlctuı o•r) 

(Ulusal Birlik) 

Sağlık köşesi: 

Gripten korunmak için 
neler yapmalıyız -Grip, içinde bulunduğumuz ayların en 

korkunç hastalığıdır. Zatürreeye yol 
açar ve ihtilatları bazan hayata mal olur 

Yazan: Dr. Şükrü Şenozan 
Bulaşık hastalıklar her ya· miş ve istila müddetince has· 

yılma duromunda şiddet [ve tahanedeki diğer hastaların 
ihtilat bakımından başka baş- büyük bir kısmına grip bulaş· 
ka şekillerde görünürler. Son tığı halde malaryalılardan yal
ayların zararlı misafiri olan nız on yedi kişinin tutulduğu 
gibi hiç şüphe yok ki inatçı onların da hafif geçirdikleri 
soğukların yardımı ile çok görülmüştür." 
defa zatürree ihtilatlarile de· Şu müsbet kayıtları gaz 
vam ediyor. önünde tutarak gripten ko· 

Bugün herkesçe -anlaşılmış· runmak için gargara, ağız çal· 
tır ki hasta olup şifa bulmak kamak gibi malum tedbirleri 
bnnyeninin dayanmasına bağlı istihfaf edenlerin fikirlerini 
bir iştir. Tedavide hekim an· inceliyelim. 
cak hastanın bünyesine yar· Bu zatlar kininin (Kloridrat, 
dımcı kalır. Fakat hastalığa Bronvidrate) gibi tuzlarının, 
tutulmamak için korunmaya terkiplerinin zatürrie mikrobu 
çalışmak daha sağlam daha (pnömakok) lar üaerine kuv· 
emin olarak bizi faydalandı· vetli öldürücü tesirde olduk· 
rabilir. Acaba grip için yapa· ]arını, çok kinin almış hastada 
bileceğimiz bir tedbir yok kanın zatürrie mikrobunu öl· 
mudur? "Gripten şahsi korun· dürecek hassalar kazandığını 
ma yoktur. Ağız çalkamak göstermiştir. 
gargara yapmak burun temiz· Kininin gripteki tesiri tama· 
lemek insan tecemmülerinden mile seriri bilgiye istinad 
kaçmak kadar hayali bir iştir,, etmektedir. Garin 1918 senesi 
diyen büyük hekimler varsa grip istilasından hemen sonra 
da böylece kollarıtl"ızı kavuş- şimali Avrupa hastanelerine 
turup atıl batıl durmaktan da birçok sual mektupları gön
büyük zararlar görmemiz mu· ( Devamı 4 üncü sahifede) 
hakkaktır. 

Bu bahse tekrar gelmek 
üzere gribe tutulmamak için 
herkesin yüzde yüz istifade 
edebileceği basit bir tedbiri 
arzedeceğim. Kinin her yerde 
kullanılan ve kitaplarımııdp 
0·80-1 gram kilinin gribe kar
şı hususi bir çare olduğu ge· 
lişi güzel yazılmış olan bir 
maddedir. Bu kıymetli tavsi· 
yeyi kitap sayfaları arasından 
kurtarmak ve hergün konuş· 
tuğumuz veçhile yanımızdaki· 
lere sabah akşam bir kinin 
bir aspirin alıver gibi basit 
sağlıklar vermekten daha ileri 
gitmek, işin Üzerine varmamız 
lazımdır. Çünkü kinin bedeni 
gribe karşı kuvvetli bir aşı 
gibi muhafaza edebilen bir 
ilaçtır. 

Aşağıdaki yazıyı Amerika 
düstorüledviyyesinin yirmi bi
rinci ltabından avnen nakle
diyorum. "Kinin hum mayi Ti
foidi gibi bazı ateşli hastalık
larda ateşi kesmek için faide-
lidir; fakat bazı inatlarda doğ· 
rudan doğruya şifa verici te
siri vardır. Kohen, Kolmer 

ve Heyst'le birlikte kininin 

(Pnömoni) zatürrede seriri [1] 
olduğu kadar çok fenni olan 
kıymetini meydana koymuş
lardır. 

1920 grip istilasında Ster
lin muhtelif Avrupa hastaha· 
neleri rapor neşriyatından 3 
bin malarya vak' ası tesbit et-

[1] Seriri hasta üzerindeki 
tecrübelere göre. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt 11e Tenasül hastalıklar 

oe elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: SS 

Telefon: 3479 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 36/49 

Armutludan Durmuş vere· 
resesi Hatice, Rukiye ve Ka
mile arasında biliştirak tasar· 
ruf edilmekte iken hisselere 
göre taksimi kabil olmadığın· 
dan satımına hüküm verilmiş 
olan ada içi mevkiinde şarkan 
yol garben Hüseyin çavuş 
veresesi şimalen deveci hacı 

Hüseyin cenuben demirci Sü
leyman veres~si bağlarile mah
dut 3670 metre murabbaı 200 
lira muhammen kıymetli bir 
parça tarla ile Hayvan kıran 

mevkiinde şarkan hafız Ah

med garben Zevrak oğlu Ali 
kadı Mehmed Ali ve imece
nin Ahmed cenuben Kara 
oğlanlı hacı ile mahdut 3676 
metre murabbaı 200 lira mu
hammen kıymetlı bir kıta 
tarla satılmak üzere müzaye· 
deye verilmi~tir. 8-3-937 tari· 
hine müsadif pazartesi günü 
saat 12-11 de Kemalpaşa icra 
dairesinde yapılacak birinci 
artırmada teklif edilecek en 
son bedeli muhammen kıyme· 
tin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde ihale edilecek· 
tir. Noksan bir bedel teklifi 

halinde müşterinin mülzemi· 
yeti baki kalmak şartile 
23-3·937 tarihine müsadif salı 
günü ayni saatte yapılacak 
ikinci artırmada en son ve 
en fazla yapılacak teklif mu· 
kabilinde ihale edilecektir. 
Almak istiyenlerin ihale vak· 
tinde muhammen kıymete 
göre yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminat akçesile Kemal· 
paşa icra dairesinde hazır 

bulunmaları ve fazla izahat 
istiyenlerin bugünden itibaren 
açık bulunan şartnameyi görüp 
tetkik eylemeleri ve bu mülk· 
ler üzerinde bir giina hak ve 
alacak iddiasında bulunanla· 
rın yirmi gün içinde daireye 
müracaatları aksi halde tapuda 
müseccel olmıyan bu gibi hak 
ve alacakların paylaşmadan 

hariç tutulacatı ilin olunur. 
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Amerika'nın en güzel 
kadını söylüyor -

"Güzelliğin sırrı daima büftek 
yimek ve idman yapmaktadır,, 

Amerika'nın yirmi yaşındaki 
güzelllik kraliçesi Loise Lyman 
lngiltere'ye gelmiştir. 

.1:1u güzel mahluka ayni za· 
manda "Amerika'nın bir nu
maralı muhteşem genç bayanı,, 
denilmektedir. 

Kendisi 1935 senesinden 
beri hiç mağlubiyet uğramak· 
sızın bu ünvanı muhafaza et· 
mektedir. Fakat " Güzellik 
kraliçeliğinden bıktığını,, söy· 
lüyor. Evlenmeği düşünüyor. 
Her gün binlerce mektup 
alıyormuş.. Lakin müstakbel 
kocasınin herhalde tam bir 
centilmen olmasına pek itina 

Kör şahit 
••• 

Körler, düelloda 
hadet ebebilirler 

edemezler mi? 

şe. 

• 
mı, 

Geçen gün Paris'te meşhur 
muharrir olan Serge Veber 
ile Michelson isminde bir 
tüccar arasında düello olu· 
yordu. An'ane itibarile, bir 
düelloda iki bir tarafta, iki 
bir tarafta olmak üzere dört 
şahit bulunur. Bu düelloda da 
dört şahit bulunması lazımdı. 
Çarpışacaklardan l iri kendi 
iki şahidini intihap ediyor ve 
isimlerini söylüyor. Öteki de 
iki şahidinin isimlerini yazdı
rıyor. 

Bu şahitlerden biri, harp 
malulu bir imadır. O zaman, 
bir körün nasıl " Şahitlik ,, 
edeceği düşünülmeğe başlıyor. 

Düello edeceklerden biri 
olan ve kör şahidi tayin eden 
Michelson şahidin an'ane ica· 
bı olarak bulunması lazım gel· 
diğini, şahitlerin düel.oda bir 
fiil bir rol oynamadıklarını 
söylüyor ve gözlerindeıı mah· 
rum olan bir insanın da dü
elloda pek ala "şahitlik,, ede
ceğini iddia ediyor. 
Devamı 4 üncü sahi/ede 

T.N. K 
BUVÜK. 

l etmektedir. 
Amerika'nın güzellik krali

çesine bu kadar güzel yüz ve 
vücudu daima ayni teravetle 
nasıl muhafaza ettiğini sor
muşlar: 

- Kolay, diye cevap ver· 
miş, daima idman yapıyorum. 
Ata biniyor, suda yüzüyorum. 
Yürüyorum; hem de saatlerce 
yürüyorum. Bununla beraber 
çok biftek yiyorum. Amma 
nasıl, kocaman kocaman bif
tekler ... 

Ben asla perhize gelemem. 
Kafi derecede yemek daha 
iyi.. Lakin çok yememelidir. 
Ve daima idman yapmalıdır. 
Y almz şunu söylemeği unut· 
tum. 

Eğer evlenirsem, herhalde 
bir Fransızla evlenmiyeceğim. 
Kocam ya lngiliz veya Ame· 
rikan olacak. Onlarda mes'u· 
liyet duygusu var. Fransızları 
Paris'ten tanıyorum. Hiç ciddi 
değillerdir. izdivaç, onlar için 
adeta bir iş gibidir. 
Hoş bir lngiliz, benim ıçın 

belki en iyi koca olur. 

• •••• 
Bir facia 
Parçalanmış 

çocuk kimir~? 
Balıkesir'in büyük Bostancı 

köyünde bir orman yanında 
yolcular Kurt ve Çakallar ta· 
rafından parçalanmıf yenı 

doğmuş bir çocuk cesedi 
görmüşler ve zabitaya haber 
vermişlerdir. 

Yapılan tahkikatta çocuğun 
bundan on ~beş gün evvel 
doğarak buraya ~ömüldüğü ve 
Çakallarla Kurtların cesedi 
toprak altından çıkararak 
parçaladıkları anlaşılmıştır. 

•Bu çocuğun kime aid oldu· 
ğu ve kim tarafından orman~ 

kenarına gömüldüğü henüz f 
anlaşılamamıştır. - --· 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenfincien 9irinin de senin olmıyacatını kim iddia edeltilir. 
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Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin ihtiyar aç harek~te geçmiş· 1 

ti; saç sakal birbirine karış
mış, gözleri dönmüş, nüzullü 
sol ayağını suruye suruye 
mahkeme koridorlarında do· 
laşıyor, sümüğünü elinin tersile 
si-ip sapsarı parmakları ara
sında tuttuğu sigarasından de
rin nefesler çekerek, oturacak 
bir yer arıyordu. Bugün artık 
son gündü. Muhakeme, hük
mün tefhimine kalmıştı. ihtiyar 
açın avuçları kaşınıyordu! 

ihtiyar aç, (yani maliye ka
tipliğinden mütekait ·Ömer 
efendi), ilk karısı ölünce, al
ınış yaşındaki adam, düşkün 
haline, yoksulluğuna bakma· 
dan, ille tekrar evlenmek ve 
ille genç ve güzel bir kız al
mak istemişti. Bu arzusuna 
oğlu llyas şiddetle muhalefet 
etti. Fakat Ömer efendi oğ
lunu evinden kovdu ve iste· 
diğini yaptı: Sabih e fendinin 
dile gelmiş kızını evine gelin 
getirdi. 

Baba oğul ilkin biribirine 
• düşman oldul.:ır. Sonı a biri· 

birini unuttular. Ömer efendi
nin hali günden güne kötü
leşti, bir gece sol tarafına 
nüzul isabet etti, yarı ölü ha
line geldi. :Üstelik üç aylıklar, 
daha birinci ay bitmedeu su
yunu çekiyor, maaş kıracak 

sarraf bulunamıyor, bakkal 
veresiye vermiyordu. Ömer 
ef~ndi yarı aç, yarı tok bile 
değildi, doğrusu tam tıçtı, 
kahve parasını bulup kahveye 
çıkabilse, o bu açlığa da 
çoktan razı idi. 

Ömer efendinin genç ve gü- , 
zel karısına gelince, tabii o 
kendi aleminde yaşıyor. Koca· 
sile dargın duruyordu. 

llyas, baba evinden kovulduk 
tan sora, bir müddet serseri
lik etti. Rakı içti, kumar oy· 
nadı, hırsızlık yaptı. Kodese 
girip çıktı, son günlerde Top· 
hanede bir kahvede yatıp kal
kıyor ve Taksimde bir garajda 
işçi olarak çalışıyordu. 

Ömer efendi pek çaresiz, pek 
bitkin bir hale düşünce artık 
oğlunu hatırlamağa başlamıştı. 
Kahvede .. eşe dosta : 

- Ya babam öldü mü, 
kaldı •mı, diye hiç aradığı 
sorduğu yok keratanın, diye 
dert yanıyordu. Sözde evlat 
olacak, hayırsız evlat! 8u ka
dar kabrini zahmetini çek, 
daha doğrusu sebebi hayatı 
ol, besle, büyüt, adam et, 
artık eli ekmek tutınağa baş
ladı ya.. ihtiyar babaya ne 
lüzum var, ölsün, gebersin, 
gitsin!. İnşallah o da çeker, 
o da gençliğine doymaz. 

İlyas hakikaten gençliğine 
doymadı. Bir gün, geç vakit 
Boğazkesen'den Tophane'ye 
doğru inerken yukardan hızla 
gelen bir otomobil zavallı 

genci ansızın lastik dişleri 

<Hasına aldı, ezdi, öğüttü, 
bitirdi. 

Uzun uzun tahkikat, zabıt· 
lar, keşifler. Kabahat ölende 
mi, ölüme sebep olanda mı?. 
Gazetelerde kaza hakkında 
tafsilat. 

Ömer efendi oğlunun kaza· 
ya uğrayıp · öldüğünü birkaç 
gün sonra kahvede haber 
aldı. Rengi · sapsarı kesildi, 
biraz dili tutulur gibi.., old;-

Sonra eşin dostun teseJli ma
kamında ikram ettikleri sigara 
ve kahve ile kederi hafifleyi· 
verdi. Hatta daha garibi, et· 
rafındakilerden gördü bu say· 
gı ve sevgi hoşuna bile gitti. 
Oğlunun ölümünden, bu se· 
heple, memnun bile oldu. Za· 
ten ne olacaktı, 'diye düşün

dü, hayırsız evlat değil mi? 
Nitekim eve gidince, genç ve 
güze) karısı da ona ayni şeyi 

& Co. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

tekrar etti. 
Fakat ne dersiniz, hayırsız 

evlattan, öldükten sonra, bir 
hayır gelmek ihtimalide 
belirmesin mi ? Hey ya
rabbi, Ömer kulnnun aklı fikri 
sana emanet 1 

Diyorlar ki, otomobil filanca 

Hamburg 
"MANISSA,, vapuru 3 şu· 

batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanları için yükliye· 
cektir. 

"MILOS,, vapuru 17 şu

batta beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
liyeccktir. 

"ANGORA" vapuru 28 şu· 

batta beklenilmektedi. HAM· 

BURG ve ANVERS'ten yük 

getirip boşaltacaktır. 

şirket direktörünün hususi oto- AMERICAN EXPORT LINES 
mobiıi imiş. Eğer dava edilirse THE EXPORT STEAMSAIP 
me's'ulbilmal sıfatile direktör- CORPORATION 
den şu kadar bin veya şu ka· 
dar yüz lira tazminat alınabi
lirmiş!. Hatta bu işin takibini 
mahalleden ·avukat Haydar B. 
üstüne alacakmış . 

"EXMINSTER,, vapuru 4 şu· 
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yükliyecektir, 

REEDEREI H. SCHULDT 

HAMBURG 

"DUBURG., vapuru 12 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

Ômer efendi, bu rivayet 
üzerine, kahvenin ortasında, 

sanki oğlunun ölüm haberini 
ilk defa almış gibi başladı 
sümüğünü çeke çeke, sızlana 
sızlana, melul melul ağlamağal 
Herkes etraftan "Zavallı baba, 
z~ vallı baba,, diye söyleni-
yordu. Bir manzara ki, en BREMEN limanları için yük 

katı yürekliler bile dayana· 
mazdı bunal, 

- Sonu yarın -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SiS "AGAMEMNON,, va· 
puru 25111937 - 31111937 ka· 
dar:ROTTERDAM, AMSTER-

DAM ve HAMBURG liman· 
!arı için yük alacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 7· 
1-937 beklenmekte olup yükü

nü tahliyeden sonra BURGAS, 

VARNA ve KÖSTENCE li

manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS "GUNBORG,, motörü 

8 şubata doğru beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVYA 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA,, motörü 
18 ·şubatta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, NOR
VEÇ ve JSKANDINAVYA 
limanlarına' yiik kabul ede· 
cektir, 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"SUÇEAVA .. vapuru 27-

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
ları için yük alacaktır. 

SiS "PELŞE,, vapuru 12 
şubata beklenmekte olup Pi
RE, MALTA ve MARSIL YA 
limanları için yük alacaktır. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu
ru 28-2-37 tarihinde beklen· 
mekte olup PiRE, MALTA ve 

MARSIL YA limanlar( için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 41421422112663 

kabul eder. 
"MARITZA,. vapuru 28 "şu-

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
"JESMORE" vapuru 7 şu· 

batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 

çıkaracaktır. BURGAS, VAR

NA ve KôSTENCE limanları 
için yük kbul eder. 

D. T. R. T. 
11DUNA11 vapuru 15 şu· 

batta beklenilmekte olup 

BELGRAD, NOVISAD, BU· 

DAPEŞTE, BRATISLA VA, 

VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE: MIDDEL

HAVSLINJE • OSLO 

"BOSPHORUS11:vapuru 12 
şubatta beklenilmektedir. Pi

RE, ISKENDERIYE, DIYEP 

ve NOSVEÇ limanları için 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·BUCAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 

9 şubatta bek enilmektedir. 
KÖSTENCE için yiik ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
h~kkında bir taahhüde giri
_şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

1 

mütehassısı 1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -

LOND;~ı.J1i~ı Tarafından mevsim dolayısile yeni 
"GRODNO., vapuru 15 ikin· çıkardığı kumaşlar: 

ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
ve ANVERS'ten gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda zarif 
LONDRA ve HULL için yük 

alacaktır. v d 
"FLAMINIAN" vapuru 25 e UCUZ U 

ikinci kanunda LONDRA, Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

HULL ve ANVERS'ten gelip Satıs Yerlerı· 
yük çıkaracaktır. 

~ 

"THURSO., vapuru 7 şu· Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. H Af/ T. A. Ş. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-

SEA' dan gelip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA., vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı , _____________________________ . 
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, · Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Başdurak
. Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında . -· 

. .· :, .... 

Kuru./ 
·~«• 

olf ıu r
1 

, ' - « 

Pürjen ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 
~~~~ 

lmanya n m •• stemleke di ekleri in• ltı:~1e"K~:· J.:::;~din Benlioğlu 

g ilterede me fi bir Şekilde karşllandl ı::a~ir, Ali.paşaya dedi ki: Em-
rınız veçhıle her şey hazırdır. 

lngiliz umumi efkarı Almanyanın evvela 1Avrupa Adamlarım da bekliyorlar 
sulhuna yanaşması üzümünda ısrared·yor 

Londra 4 (A.A) - Deyli T elgraf gazetesi M. Hitler 'in Paris 4 (A.A) - Paris gazetelerit Jngiltere'nin Alman di· 

nutkunun ehemmiyeti bir kere daha tebaruz ettirmektedir. leklerini yerine getirmeğe mütemayil olmadığını kaydediyorlar. 

Bu gazetenin kanaatına göre, teati edilen nihayetsiz sual Figaro gazetesi, Londra hükumetinin Londra ve Berlin ara· 
sında müzakere yapılmasının şimdilik mevsimsiz olduğu dü· 

ve cevapların hiçbir kıymeti yoktur. M. Hitler bir takım tek· şünüldüğünü yazmaktadır. 
liflerde bulunmuştur ki bunların tahkikine bizzat kendisinin lngiliz hükumetinin bu hususta müzakerelere girişmeden 
ön·ayak olması lazımgelir, büyük Beritanya daima Avrupa evvel bazı tasrihat istiyeceği söylenmektedir. 
mes'elelerini görüşmeğe amade olmuştur. Fakat Almanya'nın Ekselsiyor gazetesi M. Eden ile Fon Ribentrop arasında pek 
drüst bir teşriki mesai ile kolaylaşacak olan Avrupa ~ulhunun yakında bir müzakere yapılacağını yazmaktadır. 
kuvvetleştirilmesi işi hallolunmadıkça müstemlekelerin yeni bir Ôvr gazetesi müstemlekeler mes' elesini diğer Avrupa mes-
taksime girişmek imkansız olacaktır. elelerinden ayırmak imkansız olduğu kanaatindedir. 

'1 ............ . 

Amerika'da Silahlanma Kral Jorj Fransız-Rus 
Dostluğu Alman 
dostluğuna feda 

edilmiyecektir 

Seylap hasaratı 
Nevyork 5 (Radyo) - Su

lar kısmen çekilmeğe başla
mıştır. Son seylapta 225 kişi 
ölmüş 220 bin kişi de evsiz 
kalmıştır. Zarar 200 milyon 
dolardan fazladır. Kaşmitli' de 
seylaptan husule gelen hasa· 
rm 350 milyon dolar olduğu 
sanılmaktadır. 

Ayaklarında zincir bulunan 
ve bendleri tamir etmiş olan 
500 mahkumun cezalarmın 

hafifletilmesi istenmektedir. 

••• 
Afgan baş

vekili 

Yarısından Fransa ... 
mes'ulmüş .. 

Berlin, 5 (Rady-. ) - Gaze· 
teler, Daladiye'nin nutkunu 
tefsir ederek, ·teslihat yarışın· 
dan Fransa'nın mes'ul oldu· 
ğunu yazmaktadırlar. 

Fraııkforter Çaytung di-
yor ki: 

" M. Daladiye nutkunda, 
Fransa'nın ihtiyat olarak dört 
milyon :Avrupa'lı ve bir mil· 
yon müstemleke askerine sa· 
hip olduğunu söylüyor ve gene 
kendi ağzile; hiçbir devletin 
silahlanma yarışında F ransa'ya 
itiraf ediyor . ., -···---M. Eden'le konuştu Gripten korunmak 

Londra, 4 (Radyo) - Afga- için rıeler yapmalıyız 
nistan başvekili Serdar Meh· ( Baştarafı 2 inci sahi/ ede J 
med Han, bugün Lord Eden dermiştir. Bu hastanelerin 
ile bir mülakat yapmış ve yüzde 61 i cevaben bildirmiş· 
akşam yemegini de hariciye lerdir ki - çok kinin • almış 
nazırile birlikte yemiştir. olan malaryalı hastalardan hiç 

Tunus'ta 
kargaşalık 

Polis karışıklık çıka· 
ranları güçlükle 

dağıtabildi 
Paris, 4 (A.A) - Tunus'ta 

yerli fakir ahaliye erzak dağı
tıldığı esnada şiddetli arbe· 
deler olmuştur. 

Kendilerine dağııılan erzakı 
kemiyet ve keyfiyet itibarile 
beğenmiy~n ahali evlerin da-
mına çıkarak polise karşı taş 
atmağa başlamışlardır. Yerli
ler daha sonra dükkanları 
?ağma etmcğe teşebbüs et-
mişlerdir. ~Polis kuvvetleri ha
rekete geçerek sükunu tesis 
etmişlerdir. ---·---
Kim tayin 
edilecek? 
Londra, 5 (Radyo) - lngil

tere'nin Berlin sefaretine kimin 
tayin edileceği henüz belli 
değildir. Bazı mahafil, Boe· 
nos-Ayres sefiri Sir Novil 
Henderson'un bu memuriyete 
getirileceğini haber veriyorlar. 

•• 
Kazık hırsızı 

Abbasağa mahallesi üzerin· 
de yollardan belediyeye aid 
ağaç kazıklarını sökerek çalan 
Mehmed Ali, cürmü meşhud 
halinde yakaladarak adliyeye 
verilmiş ve muhakemesi, der· 
hal görülerek dört ay hapsine 
karar verilmiştir. 

birisinde grip görülmemiş ve 
hastanenin mütebaki hastala· 
rından gripe tutulanlar ara· 
smda • az kinin almış · yüzde 
yirmi sıtmalı hastaların da 
gripi pek aşikar surette hafif 
geçirdikleri anlaşılmıştır. 

Grip çok bulaşık bir has· 
talık olduğu gibi insandan in· 
sana aksırık, öksürük, konuş· 
ma vaziyetinde kolayca geç· 
mesi ve insanların birlikte ya
şamaya mecbur olanların hu· 
]aşmayı hatta daha şahıslar 
hasta olmadan temin etmesi 
bu tedbirlerden ümitsizliğe dü· 
şülecek bir durum hasıl c-der 
gibi görürıüıse de ağız, boğaz 

burun un grip zamanında temiz 
tutul·n a~ ı, mikroplarının azal
tılmas ı çok mühimdir . 
Ağızda 50 cinse yakın mik· 

rop vardır. Bunların arkadaş

lığı bedende grip mikrobunun 
zehirini arttırabilir, birçok ih
tilatların zuhuruna sebep ola· 
hiJir. 

Ağızda burunda boğazda, 

temizlik üşümekten kor-Jnmak, 

yorgunluktan çekinmek hasta· 

lığın başında yatağa girmek 

hasta ziyaret etmemek, üşü
mek korkusile kapalı odada 
havasız kalmıyacak şekilde 

kapı ve pencerelerden birini 
aralık tutacak, daima temiz 
hava ve teneffüs etmek ve 
beş gün birer gram kininin 
aldıktan sonra, gün aşırı 0,50 
santigram kinine devam etme
nın sağlam, koruyucu bir ted· 
bir olacağı aşikardır. 

Bütün sefirleri ka. 
bul etti 

Londra, 5 (Radyo) - Kral 
altıncı Jorj, dün Pukingam 
sarayında büyük bahriye üni-

formasile ilk defa olarak ec
nebi devletler sefirlerini kabul 
etmiş ve hepsinin itimadna· 
melerini almıştır. Takdim me· 
rasimini M. Eden yapmıştır. •... -
Kamyon, Otobüs 
talimatnamesi 

f zmir'le civar kaıalar ara· 
sında sefer yapan kamyon ve 
otobüsler hakkında belediye· 
ce bir talimatname hazırlan· 
maktadır. Talimatnam~de, Da-
hiliye Vekaletinin; sık·sık vu· 
kua gelen müessif otomobil 
ve kamyon kazalarının önüne 
geçilmesi hakkındaki tamimi 
esas tutulmaktadır. 

Hazırlanan talimatname pro
jesine göre, kazalara işliyen 
kamyon ve otobüsler, yük ve 
yolcu taşıyacak arabalar ola
rak iki kısma ayrılmaktadır. 
Yolcu taşıyacak olan arabalar 
yük alamıyacaklar, ancak yol· 
cunun beraberinde getireceği 
valiz veya sair ufak tefek eş· 
yasını bagaj olarak kullanıla
cak kısma koyabilecktir. 

Yük taşıyacak kamyonların· 
da büyüklüğüne gör!! ne ağır
lıkta eşya alab; lecekleri evvel· 

ce tesbit edilecek ve buna 
muhalif olarak hareket eden· 
1 er şiddetle cezalandmlacak
tır. Ayni zamanda, yük için 
ayrılan kamyonlar yolcu da 
taşı yam ıyacaklardır. 

Yeni kamyon ve otobüs ta
limatnamesi, şehir meclisinin 
Şubat devresinde müzakere 
edilecek ve kabul olunduğu 
takdirde derhal mer'iyete gi· 
recektir. 

Büyük taarruz 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 

Londra, 4 (Radyo) - Ce· 
belüttank'tan haber verildiğine 
göre, Franko'nun Malagc:.'ya 
taarruz hareketi tahakkuk et
mektedir. 

Paris 4 (Radyo) - M.Del
bos'un dün meclisi meb'usan 

dış işleri komisyonuna veı di

ği raporu tahlil eden Pöti 

Pariziyen gazetesi, bakanın 
Almanyanın müstemleke di

lerine kat'i olarak muhalif 

olacağını söylediğini yazmak
tadır. 

Komünist meb'us Petri'nin 

hükumetin Sovyet Rusya ile 

olan dostane münasebetlerini 

artırmak niyetinde olup olma· 

dığı hakkındaki sualine ce
vap veren M. Delbos Fran
sız Sovyet münasebetlerinin 
bir Alma.ı • Fransız yakınlaş
sı il(' kabili telif olabileceğini 
söylemiştir. 

•• 
Kör şahit 

/Baş tarafı 2 inci sahifede J 
lşi bir ehli vukufa danışmak 

istiyorlar. F rarisız eskrimciler 
birliği reisinin fi rini alıyorlar. 
Eski bir Nazır olan B. Fietri 

değil bir düelloda, alelade bir 

eskrim maçında bile bir ama· 
nın şahitlik ~demiyeceğini söy
lüyor. 

Fakat, Michelson kör şahi

dini şahitlik ettirmek için o 

kadar azmetmiş ki, daha ileri 

gidiyor ve bir avukat tutuyor. 
Bu avukat, düello kanunun· 

da "şahitlik edecek olanın kör 
olmaması lazımdır,, şeklinde 

bir kayıt bulunmadığını, bi
naenaleyh, bir amanın da 

şahitlik etmesine kanunen hiç 
bir mahzur olmadığını söyli
yor. 

Nihayet düelloya başlanıyor. 
Kör şahit de şahitler arasında 
yer alıyor. Düello pek uzun 
sürmiyor ve içlerinden biri 
hafifçe yaralanıyor. 

Hangisinin yaralandığını me· 
rak ediyorsanız söyliyelim: 
Şahitlerinden biri kör olan 
Michelsonl , ................................. .... .. 

Dikkat 
Telefon Kılavuzu Hakkında 

1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yapılacağından sayın 
abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların elle· 
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir
meleri ilan olunur. 

Telefon Şirketi ..1 .......................................... . 

Buna yakın dedi • kodular, 
görüşmeler gerek konakta ve 
gerek d iğer yerlerde devam 
ediyor duruyordu. 

Bütün dedi - koduların is
tinad ettiği noktalar yanlış 

idi, çünkü bu gecenin esr.arı· 
nı ancak Tepedelenli Ali pa
şa, ve sadık adamı Tahir bi· 
liyordu. 

Ortalık karardığı sırada 
Tah·r mu! afıziarın yanına gel
di ve Vaya ile Kaçandoniye 
bu akşam mezun olduklarını 
bildirdi. 

Böyle bir mezuniyet, Ali 
paşanın konağında en meş'um 
bir habere delalet ederdi. İh-
tiyar müstt.'bid, elini kana bo
yacağını veya herhangi bir 
gizli iş göreceği zaman, sırrın 
şuyu bulmaması için böylece 
fazla olanları mezun kılardı. 

Tahirt Rum muhafızlara me· 
z:uniyet verdikten sonra, gene 
paşanın yanına döndü; Tepe· 
delenli hala odasında ka· 
palı idi. 

Bir arahk Tahir, oldukça 
uzun bir tagayyüpten sonra 
Ali paşanın! odasına geldi ve 
kapıyı açarak içeri girdi, 

Ali paşa, dalgın gözlerini 
Tahir'e dikti; Tahir, paşanın 
söz söylemesine meydan ver
meden: 

- Paşam, herşey hazırdır! 
Emriniz veçhile adamlarım 
aşağıda bekliyorlar, Ben de 
yanında emrine hazırım! dedi. 

- Aferin oğlum. Biraz da
ha bekle. Bu işte acelemiz 

Tarikat ayini 
Bulgurca köyünde tarikat 

ayini yapmakla maznun şeyh 
Halil He suç ortakları hak
kındaki muhakemeye bu ayın 
19 nda Asliye ceza mahke
mesinde başlanacaktır. Maz· 
nunlar, gayri mevkuftur. 

• • • 
Yamanlar suyu 

Belediy;, Yamanlar suyunun 
şaşa] ve diğer İstanbul suları 
gibi şişeler ve damacanalar 
İç;nde, İzmir'in her tarafında 
satılmasını kararlaştırmış ve 
bu hususta şehir meclisinin 
kararını almak Üzere bir de 
proje hazırlamağa başlamıştır. 

Bu projeye göre, Karşıya· 
ka' da tesis edilecek bir de-
poda, şişe ve damacanalar 
fenni vesaitle yıkanacak, te· 
mizlenec~k ve hilesiz olarak 
halis Yamanlar suyu dolduru-
larak mühüıletiJecek sonra da 
kamyonlarla tevzi edilecektir. 
Ancak, bütün bu tesisatın vü-
cuda getirilmesi için fazla 
masrafı ihtiyar etmek lazım
geldiğinden, bu işin muvak
katen bir müteahhide veril· 
mesi ve belediyenin kontro· 
Jüne tabi tutulması muvafık 
görülmektedir. 

Bu takdirdet işi üzerine al· 
mak istiyen müteakkid, bele
diyenin tesbit edeceği fiate 
göre su satacak; iki veya üç 
sene sonra ki bu müddet bi· 
lahara şehir meclisince tayin 
o!unacaktır. Bütün teşkilatı be
lediyeye devredecektir. 

yok. Bizi kovalıyan mı var 
sanki?. Cihan bir araya ge'se 
bile, dılber Frosini Tepede
lenli vezirin firaşına girecektir! 

Tahir, Muhtar paşayı katil 
emrını biraz daha taal-
lul ile karşılamıştı. Fakat 
Frosini'yi paşasının koynu· 
na koymak hususunda adeta 
sabırsızlanıyordu. Ve: 

- Paşamt ne zaman hare· 
kete geçeceğiz şu halde? 
Diye sordu. 

- Bre Tahir .. Neden bu 
kadar sabırsızlanıyorsun? Da
ha gece yarısı bile olmadı. 
Gece yarısında Yan ya sokak
larında hiçbir kimse kalmaz. 
Gece yarısından sonra, Yan· 
ya'nın dağlarındaki en temiz 
hava:ar şehre iner, bülbüllerde ' 
ötmeğ·e hazı rlanırlar. Ben, ge · 
ce yansından sonra sabaha 
kadar olan zamanları çok 
severim, Frosini de bu zaman 
kollarım arasında zevkime 
hizmet edecektir. 

- Fakat paşam, ·yapılacak 
bir işi bir an evvel yapmak 
daha faidelidir. Şu saatte 
bizim hareketimi.,.e kimse mani 
olamaz. Paşam, işimizi bir an 
evvel görelim. Bütün kapılar 
şu anda kapalıdır. 

- Tahir.. Bu kapılar hep 
açı lır, sen görünüşe kapılma, 
sen merak etme .. 

Frosini, Ali paşanın arzusuna 
hizmet için uyusa bile uyanır. 
Fakat kendisini yanıma geti· 

rirken sokaklarda hiçbir kimse 
olmamalıdır • 

- Aman paşam .. . Bizim önü

müze kim geçebilir? Bizi gö
renlerin ilk işi, görmemezliğe 

gelmektir. 
- Zavallı Tahir .. Sen daha 

Hanya'yı ve Konya'yı öğren· 
memişsin. Sen hele şu büyük 
saata bir bcıkl 

- Gece yarısı yaklaşıyor. 
Paşam . 

- Haydı şu halde faaliye
te geç. 

· Arkası var· 

Fransız ban
• kası 

Altın mevcudu nicin 
' azalmaktadır 

Paris, 4 ( A.A ) - Fransa 
bankasının plançosu altın 
mevcudundan 3 milyor franklık 
çekildiğini göstermektedir. Bu 
parayı para kanunu mucibince 
Fransa banka.,ı altınını satmak 
ve altın satın almak için dai
mi hakka malik olan kambiyo 

istikrar sandığı çekmiştir. San· 
dığın yaptığı bu muamele 
evvelce yatırdığı 7 milyarı bu· 
nun beş milyarını f9-10.936 
tarihinde ve iki milyarını da 
23-10-936 tarihinde yatırıl

mıştır. 

Son lngiliz istikrazların
dan sonra yapılan bu ted· 
bir istikrar sandığın elinde 
bulunan vasıtaları takviye 
edecek ve sandığın piyasada
ki icraatını daha mueessır 
hale getirecektir. 


