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i - HAKKI OCAKOGLU 
Hatay bankası kuracağız 

/ Ankara, 9 (Telefon) - Sanc;akla 
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' _Seneıık . . . . . . . 1 ~ 1300 2800 
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a~a ~~tan .arasındald münasebatı tan· 1 
zım ıçın bır layıha hazırlanıyor. iki 
memleket mali münasebetlerini tanzim 
için bir de Hatay bankası kurulması _Altı avlık. . . . . . 700 1300 -

1 - TELEFON : 2697 mevzuubahistir. 
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Suriye de egasyô"nu Sanca ta Suriye bayrağının 
kabulünü istiyecek .. Hataylılar bunu kabul edemez 

........................ ııiiıı ............... , .. ... 

Ortada, Milletler Cemiyetince tespit edilen bir anlaşma vardır. Bu teklif anlaşmanın ruhuna uygun değildir 

Balkan antantı konseyine büyük Önem veriliyor 

Metaksas yakında Italya·n şehirlerinden birinde Ciano 
ile görüşecek. Bir Türk heyeti de tetkikler yapacak 

Ankara s (Veni Asır muhabirin- dostluğunun yeni bir tezahürü 
den)- Hariciye vekili Dr. Aras ve • olacaktır. 

Dahlllye vekili ŞUkrU Kaya, bu sa- Ankara, 9 (Yeni Asır muhabi-
b eh ıstanbuldan geldiler. istasyon-
da merasimle karşılandılar. Harı- rinden)-Italyada içtimai tetkikler 
clye veklll Başvekili ziyaret ederek yapmak için pek yakında bir he-
Cenevre, MllAno, Belgra göru,. yet Ankaradan İtalyaya gidecektir. 
melerl etrafında kendisine uzun Belgrad 9 (Radyo)- Türkiye Ha-
1ızadıya izahat vermı,tır. Dr. Aras rlclye veklll, Kont Clano'nun MIUino 
lzmltten geçerken "AtatUrk'Un YO· mUIAkatı esnasında TUrklyeye bir 
tundan yUrUdUkçe, dalma böyle bU- ittifak teklif ettlğt etrafındaki ecnebi 
yUk zaferler kazanacağız" dedi. gazetalerin istihbaratına tekzip et-

Belgrad, 9 (Yeni Asır muhabi. mlştlr. Dr. Aras, MllAno mUIAkalın-
rinden)- Son zamanlarda Maltayı da herhangi bir askeri ittifak görU-

şUlmedlğlnl tekit etmiştir. 
ve Yunan sularını ziyaret eden Belg:ad, 9 (A.A) _ Yarı resoni Vreme 
Türk filosu pek yakında Amiral gazetesi bayan Tabouis'in Övr gazetesinde 
Şükür Okanın kumandası altında yakında bir Macar-Yugoslav paktının im-

k 1 1 1 • d zalanacağı hakkında yazdıklarını kat'ı 

ya hariciye nazırı Antoneskonun hastalığı 
sebebiyle Ankara seyahatini tehiretmesi 
dolayısiyle şunları yazıyor: 

Balkanlar siyasetinin çok hızla inkişaf 
ettiği muhakkaktır. Avrupanın bn kısmın
daki diplomatik tezahürlere bir göz atmak 
bunu anlamak için kafidir. Bulgaristan ve 
Yugoslavya arasında yapılan ebedi dostluk 
paktı bu bakımdan dikkate değer biricik 
hadise değildir. 

olara ta yan su arını zıyaret e e- surette yalanlamaktadır. 

Geçen hafta anahatları çizilen Türk·İtal
yaa mukareneti de şarki Akdenizde ltalya
n.ın faaliyetini göstermektedir. Yugoslavya 
siyaseti de ayni istikamette bir inkılap 

kaydediyor. Fakat hu inkılap Bulgaristanla 
Yugoslayya arasındaki münasebetlerden 
başka bir plandadır. Belgrad bir taraftan 
Roma ile mukarenet tesis etmekte, diğer 
taraftan Yugoslavya-Macaristan münasebatı 
salaha yüz tutmaktadır. 

~:c:;Do:,;'·c;iAı;.;'zaZ:s z:ıv~e~f(,~o~rı~t~C~ia~n~o~M~ili/~n~o.;_h~ii~kı~inıcl konaffında cektir. Bu ziyaret Türk - ltalyan Paris 9 (Ö.R)- "Petit ournal" Roman-
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işlerde Bükreşte siyasi bir ıskandal Kral altıncı Jorj 

- Sona iKiNCi sav/ada -

~eniş bir Çeklerin Bükreş elçisi, Romanya or- St. James sarayında ilk 
ınkişaf vardır dosunu tahkir eden bir eser neşretti kabul resmini yaptı 

Dikkat ediyor musutıuz? r·· uccarlarımız artık M 1 ç 
rı ' da 11 arda durgunluk var• 

1 etııiyorlar; i§ııizlikten sız· 
anmıyorlar. 
~emek ki hakikf, bir k a l· 
· ı ' 1 m a vardır. 

Ya~eııeferden beri kulaklarımız 
aJ llız şikayet sesleri diolemeğe 

1frnıştı ı ler· " • Ş adamları bedbin-
kirİ•k~u Anadolu köylüsü fa. 
l>ıla- n kurtulmadıkça oe ya
düs: .~oştur" diyorlardı. En
hatt rı ~~nıe hareketine bir süs, 
hak a ır f a n t e z i gözüyle 

1Yorlard D · d teda 'k 1
• ış pıyasalar an 

ıııuk;ı ~tmeğe alıştığımız pa
saıı ~'. Yünlü, ipekli kumaşları, 
aid ayıın muhtelif branşlarına 
ca. rnarnulatı dışarıdan almıya-

ırıınız ·· 
riıni . k' gun toprak mahsulle· 

zı ınıe t - d. dişe . sa acagız, ıye en-
&Örd .. 

1
1zhar edenler gözleriyle 

rek tu er ve anladılar ki bu ha-
e e . 81111 yı neticeler vermiştir. 

lerj a. rnukabil toprak mahsul· 
rnızde ld }'okt n e e kalmış stok 

llıı ur. Topraktan ne çıkarıl-
~sa h · epsı satılmıştır. 

Bıı yıl . 
hac . . ıç pazarda yapılan iş 

ınını h 
•eııeı . a r P s o n r a s ı 

erınden e - "d" f edilen n musaı ı arz-
faik 1928-1929 senelerine 
deki .ad~edenler vardır. lşler
aııc kınkışafın hakiki ölçüsünü 
lıı·ı· 11 

statistik rakamları vere-
ır B' 

• ız sadece şunu kaydede· 
- Sona 2 nci sap/ada -
Şe...,ket. EU.1g:Ln. 

Eserin mukaddemesini Çek hariciye nazırı M. Krofta 
yazdığından Romanyada heyecan başgösterdi. 

lstanbul 9 ( Hususi ) - Bük
reşten bildiriliyor : 

Siyasi bir iskanda) bugün 
biitün gazeteleri meşgul etmi· 
ye başlamıştır. Çekoslovakya
nm Bükreş elçisi M. Şeba ta
rafından kaleme alınan siyasi 
bir eserde Romanya ve diğer 
küçük antant devldleriyle Şi
mali Avrupa rnemleketlerınin 
askeri durumları, hudut vazi
yetleri tetkik edilmektedir. Ki· 
tabın başındaki mukaddemeyi, 

,,;."'/ , Çekoslovakya hariciye nazırı 
-ı;· ,_,;.. M. Krofta kaleme almıştır. 

Romanya f(ralı Karo!, !>'inaya katedralında - Sona 6 ncı sayfada -
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Siyasi müsteşarlar meselesi ,,.,7~~~~" 

l b k 1 
. :- ', ~\i;'1~-~ 

Dev et a an arı ve yenı «~ '{$"- -- ·"Mi ·" .,,, 
müsteşarlar kimlerdir? ~i,~Ji 

En mühim vilayetler valileri arasında 
değişmeler olacaktxr 

Ankara, 9 (Yeni Asır - tele· 
fonla) - Siyasi müsteşarlıklar 
ihdası hakkındaki kanun yarın 
(bugün) resmi ga:ı:etede intişar 
edecektir. Siyasi müsteşarlık
lara tayin edilecek zevat hak· 
kında muhtelif tahminler ileri 
sürülüyor. 

En son alınan haberlere gö
re Kültür bakanlığı müsteşar

lığına Nafi Atuf, Adliye müs
teşarlığına Kocaeli saylavı 
Salah Yargı, Sıhhiye vekaleti 
müsteşarlığına doktor Fikri, 
Nafıa miisteşarlığına Trab-

- Sona üçünctı sahifede - Mahmut Esat Bozkurt 

' 

~~%J*~*' .~".>_ .. ~..__, .• ~, 
$~{~-~~·ı~ 
·~···-..r.·~..,._ ..... 
~-;.~ .. ~- - ~ ~ 

lngüiz kralı altıncı /orj kraliçe ve velialıt prenses Elızabet 
Londra, 9 (Ö.R) - Kral Vl ı hava ordularına mensup yüksek 

George saltanatının ilk ka!Jul rütbeli zabitlerden, parlamento 
resmini yapmak üzere bu3:ıLah erkanından sefirlerden salta-
çok tantanalı merasimle Bu- nat şürası Azasından, ~azırlar-
ckingham sarayından St. James dan ve diğer zevattan mürek-
sarayına gitmiştir. Kral bir kep 800 kişiyi kabul etmiştir. 
saraydan diğerine sekiz kıy- St. James sarayında iki saat 
metli kara atın çektiği saits.ııat kaldıktan sonra kral mutat 
arabasile gitmiştir. Kral geçer- ikametgahına dönmüştiir. 
ken halkın sevinçli çılgınlıkları HANEDAN NAMINA 
y~-~i ?ük~mda.rın nekadar sevil~ BiR TEŞEBBÜS 
dıgını gosterıyordu. St. James Londra 9 ( ô R ) H ·· 

. · - en uz 
sarayında kral kara, denız ve - Sona 6 ıncı sa/ıij.eae _ 



işlerde 
.. -· 

Geniş bir 
inkişaf vardır 

-Baştara/ı birinci. sahi/ede
biliriz ki devletin iş planı liek
lenen neticeleri vermiştir. iş 
ilemi bedbinlik günlerini ar· 
kada bırakmışbr. 

Tecrübeli bir tüccarla görü
şüyordum. O kaoaabnı şöylece 
anlata yordu: 

- Daha üç sene bu inkişaf 
seyri sarsılmadan devam etsin .• 
Türliiye hakiki refah devrine 
girer. Şehirlerden başlıyarak 
köylere kadar uzanan umumi 
bir umran hareketi belirmekte 
gecikmez.Bir yerde refah baş· 
ladı mı iddihar edilen kazanç
ların en çekici plasman sahası 
umran sahası olacağından şüp
he etmiyorum. Bir kaç bolluk 
senesi, yanan şehirlerimizde 

imar hareketine hız vermişti. 
Buhran, asümani bir bela gibi 
başımıza çökmeseydi şehirleri
miz çoktan yapılmış olurdu. 
Bilhassa güzel lzmir için şuna 
imanım vardır : Her kazanç 
•enesi bu ıehrin hayabnda, 
yapısında, görünüşünde bir 
başka canlılık yuatacaktu·. 
Siz, kalkınmanın alametlerini 
bir tüccar kadar yakından 
hissedemezsiniz. Paramızın de
vir sürab bize çok şeyler an
latır. Ben kendi h~sabıma ya
rını parlak görüyorum. 

Görülüyor ki iç pazar can
lanmıştır. Şimdi istihsal hare
ketini kuvvetlendirmeğe baka
lım. Müstahsil, önümüzdeki is
tihsal senelerinde toprağın ve· 
rimini iki kat yapmağa çalış
malıdır. Bu neticeye varmak 
için devletçe sarfedilecek hiç 
bir emek çok görülemez. Dış 
piyasanın artan taleplerini, 
fabrikalanmızın genişliyen ih
tiyaçlarını başka suretle karşı
lamak imkansızdır. Bizzat köy
lünün refahı da buna bağlıdır. 

Umumi kalkınma havasınin 
müsaid olduğu bugünlerde dik
katimizden kaçmaması lazım· 
gelen bir nokta da bayah ko-
la ylaştırmak için sarfedilen 
gayretlerin suya dtişmeme-
ıidir. Şimdilik mübrem bazı 
gıda maddeleri başta olmak 
üzere bir çok eşya fiallerinde 
bir yükselme olduğu muhak
kaktır. Bu yükselmenin sebep
leri hakkiyle izah edilmiş de
ğildir. Baza kimseler iç pazarda 
bir spekülasyon hareketinin 
yer aldığından bahsediyorlar. 
iç konjokturu tedkik vazife
siyle mükellef olanlar anormal 
bir pahalılık yaratmak istiyen
lerio faaliyetlerini öoliyebilirler. 
Zira bayabn pahalılaşması bil
hassa kazançtan mahdut olan 
maaş ve ücret sahiplerini mü
teessir edecektir. Vaziyetin bu 
bakımdan da mütalea edilerek 
gereken tedbirlerin alınmasını 
isteriz. 

Şevke't EU.1gbı ......... -
Zeytin fidanlığı 

Mersinli'de .mevcut Ziraat 
Vekaleti fidanlığından mektep
lere, Devlet Demiryollarına ve 
muhtelif mfiessesata ağaç 

fidanı dağıhlmağa başlanmışbr. 
Bundan başka Mersinli' de 

bir de zeytin fidanlığı tesisi 
için bazı istimlakat yapılması 
takarrür etmiştir. 

iç ticaret müdürü geliyor 
Mersinde bazı tetkikler ya

pan lktısat Vekaleti iç Ticaret 
işleri umum müdOrn· MOmtazın 
bugün şehrimize gelmesine 
intizar olunmaktadır. 

.. . . 

•• • • .. 
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VEREM 
Mücadele cemiye

tinin balosu 
hazırlanıyor 

Verem mücadel~ cemiyetinin 
yıJhk umumi toplantısı önümüz
deki 18 Şubat Perşembe günü 
cemiyetin dispanserinde yapı
lacakbr. 20 Şubat Cumartesi 
akşamı da Verem mücadele 
cemiyetinin on beşinci yıldönü-
mü şerefine cemiyetin fiyele
rine ve muhiplerine lzmirpalaş 
salonlarında bir danslı eylence 
tertip edilmiştir. Arzu edenler 
bu baloya miJli kıyafetlerle 
geleceklerdir. Bu gecenin par-
lak olması için bir çok eylen
celer hazırlanmıştır. 

İlkbahar koşuları . 
ilkbahar at koşulan Mart ayı 

içinde yapılacaktır. Koşular için 
şimdiden hazırlıklara başlan
mııbr. Bu münasebetle Kız)I• 
çullu koşu alanında yeniden 
ban tamirat yapılacaktır. 

Göçmen gelecek 
ilkbaharda vilayetimize Ro

manya ve Bulgaristandan ye
niden göçmenl~rin getirtilmesi 
takarrür etmiş olduğundan bu-
nun için şimdiden hazırhldara 
başlanmıştır. 

Kayıtlan tahrif mi 
etmişler? 

Zimmetine para geçirm~k 
ve resmi kayıtları tahrif et
mekle maznun Basmahane ma
liye tahsil şubesi memurlann
dan Şükrn ve arkadaşları hak-
kında İzmir müstantikliğince 
yapılmakta olan tahkikat bit
miş ve idare heyetinin lüzumu 
muhakeme kararıyle maznunlar 
ağırceza mahkemesine sevke
dilmişlerdir. 

Bugün muhakemelerine baş
lanacaktu. 

11/111 ....................... . 

Mürettip -------Mehmet Cevadı 
Dün kara topraklara 

tevdi ettik 
Milrettip arkadaşlar ona 

" Gaffar ağa ,, adını vermiş
lerdi. Asıl ismi Mehmet Ce
vattı. istisnasız olarak bütün 
gündelik gazetelerin ve mat
baalann çilelisi idi. Çok ça
lışkandı, eli her İşe yatardı. 
Daha bir hafta önce aramız
da çalışırken, dün onu kara 
topraklara verdik. 

Bir mürettip arkadaşın ölü
mü bizce bir hadisedir. Yazı 
ailesi içinde faal bir uzuv 
oJan mürettip için vazife, 
sonsuz bir fedakarlık v~si
lesidir. Hadise önünde mu-
harrirle muvazi bir heyecan 
duyar, onunla iş birliği ya-
par, gece, gündüz, iş saab, 
bayram, tatil demiyerek mü
temadiyen çalışır. 

Adını vermeden çalışan 
mürettipler içinde " Gaffar 
ağa ,, da eşsiz bir idealci idi. 
Az konuşurdu. MiJli mesele
lerin gazete sütunlarında 
mevzuubahis olduğu gt:ce· 
lerde, kendi arzusuyle bir 
kaç saat fazla çalışmaktan 
zevk duyardı. 

Yeni Asır ailesi, fail ve 
kıymetli bir uzvunu ve arka-
da~ını kaybettiğinden dolayı 
müteessirdir. Allah rahmet 
eylesin. 

Bütçe konuşma 
Tasdikten gelen vilayet 

çesi üzerinde konu~mak ve 
aliyete geçmek üzere 
müdürlerj, vali Fazlı G 
başkanhğında bir t1>planta 
mışlardır • 

937 Enternasyonal fuarı 
Yeni hazırlanacak btitçe 

rafında da bu toplantıda g 
meler oJmut ve önUmiiıd 
yılda yapılacak işter bak 
müdürler valiye izahat " 
terdir. 

Fuar plinı kabul edildi. Turizm 
köşesinin hazırlıklarına başlanmıştır 

Bir toplantı 
Evvelki gün şehrimize g 

lkhsat Vekaleti ihracat 
mürakibi Hakkı Nezihi b 
t icaret ve sanayi odasında 
lamutçularla bir hasbihalde 

1 

Krltürparkta 937 yılı enler- da hazırlanmış bulunuyor. Ye-
nasyonaJ fuarı için hummali niden yapılan parteUerin inşa-
hazırlıklara devam edilmekte- atına başlanmıştır. 
dir. Yeni plan riyasetçe kabul Turizm köşesinde Efez, Ber-
edildiği için fuarda bütün iş- gama ve diğer harabelerin 
lere birden başlanmış bulun- maketleri de mütahassıs tara-
maktad1r. fından yapılmağa başlanmıştır. 

Bu yıl yeniden tesisi düşü- •*• 
nülen Turizm köşesinin planları Kültürparktaki paraşüt ku· 

lesi inşaatında temel yerini 
sağlamlaşttrmak jçin çakılan 

meşe direklerin fiati hususun-
da müteahhitle kontrol mimarı 

lunacaktır. 

Kurum direktörü 
Üzüm lc urumu direktörll 

Ankaraya gi!miştir. Ora 
arasında ihtilaf çıktığ• ve in- Avrupaya geçerek kutuluk k 
şaatın bu yüzden tatil edilmesi reste ve kurumun üzüm ihrl"' 
ihtimali olduğu haber alın- catı işleri etrafında teşebblr. 
mışbr. lere girişecektir. 
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Fabrika ve değirmen açacaklar 

Hüküinetten müsaade al
madan işe başlayamazlar 

Un fabrikası ve değirmen 
açmak için hükümetten müsa
de i.tihsal edilmesi hakkında 
Vilayete bir tamim gel
miıtir. Bu tamime göre hü
kümetten müsaade almayan
lara mahalli Belediyelerce ruh
sat verilmemesi hakkında Ve
kaletin geçen sene verdiği em
re göre muamele yapılması bil
dirHmittir. 

Müaaadenin hükümet mer
kezinden istihsali Jizım ge• 
lirken bazı yerlerde bu nok
bya dikkat edilmediği anlaııl
mııbr. 

Müracaat sahiplerine fabri
ka ve değirmen İnfasına, mo
tör vaz'ına ve bunların faali
yete geçmesine ·muayyen harç 
mukabilinde- mahalli alikadar
larca ruhsat verildiği görfil
müştür. 

Hükümet merkezinden mü
saade almaksızm açılan bu ka
bil fabrika ve değirmenler 
2466 numaralı kanunun beşinci 
maddesine istinaden işlemekten 
menedilmekte ve usulü dairesin-

Italya ile 
Siyasi ittifak mevzuu 

bahs deljlldl .. 
- Baş tarafı birinci sayfada -

Yugoslavya p~rlamentosu 
önünde başvekil Sto·•adinoviç 
hükümetinin tam ınanasiyle 
milli bir siyaset takip etmek 
iradesini sarahatle ifade ede
bilmiştir. Balkan antantı kon
feransı bütün bu faaliyetleri 
gelecek haftaki içtimamda he
saba katacak ve faydalı tavzih 
tedbirleri alacaktır. O vakıte 
kadar Romanya hariciye nazı
rının da iyileşmesi ve Ankara 
seyahati projesini tahakkuk 
ettirmesi muhtemeldir. 

Atina 9 (Ö.R) - Başvekil , 
general Metaksas yakında bir 
ltalyao şehrinde ltaJyan harici-
ye nazıriyle görllşecektir. Bu 
mülakat Dr. Aras-Kont Ciano 
mülakatını tamamlıyacak mahi
yettedir ve ayn; mevzulara te
mas edilecektir. 

Kudüs 9 (Ô.R)- Parise gi
den Suriye delegasyonu, Fran
sız başvekili Bluma şu müdde · 
iyah serdedecektir: 1 - Suri-
yenin Sancak üzerinde mutlak 
kontrolü, 2- Sancakta Suriye 
bay~ağının k1'.bulü, 3- Sancağa 
Surıye tarafından bir vali ta
yini. 

de mahallen yapbnlan tahkikat 
neticesinde bu fabrika ve de
ğirmenlerden çoğunun açılma

sına kat'i zaruret ve lüzum 
olmadığı halde fa;ıliyetlerine 
müsaade edilmektedir. Bu halin 
de,amı kanun hükmünün tatbi· 
kini müşkiilleştirmekte olduğu 
gibi belediye rubsatnamele
rioe istinaden bunları inşa 
ettirenler de bu yüzden zarara 
duçar olmaktadırlar. 
Vatandaşlarm lfizumsuz yere 

ızrar edilme! erine mahal kal
mamak üzere herhangi şekilde 
~lursa olsun yeniden un fabrika 
've değirmeni açılması ve 
mevcut değirmen ve fab
rikalarda tamir mahiyetinde 
olmayan tadil ve ilaveler 
yapılması için vukubulacak mü• 
racaat ve talepler karşısında 
müracaat sebepleri zikredil· 
medikçe icra vekilleri heyetin
den istihsal edilmiş müsaade
name ibraz etmedikçe beledi· 
yelerden inşaat ve motör ruh
satiyesi verilmemesi bildiril
miştir. 

1 

Kutuplarda 
Bir kara parçası bulundu 

Oslo, 9 (A.A) - Cenubi 
kutup denizlerinde dolaşan 
Thershavn isminde bir baJine 
gemisinden bildirildiğine göre 
bu gemi ile birlikte araştırma· 
Jarda bulunan Norveçli tayya
reci Vingge Videree 35 ve 
40 derece şarki tul daireleri 
arasında yeni bir kara parçası 
keşfetmiştir. Norveç bayrağı 
tayyare ile bu arazinin üstüne 
atılmıştır. 

Keşfedilen bu kara parçası 
en yüksek 15()0 metre olduğu 
tahmin edilen bir dağ silsile
sinden ibarettir. 

Tuğyanın 
Son blançosu nedir? 
Vaşington, 9 (A.A) - Tuğ

yanfardan ölen 415 kişirıin 285 i 
Luisvillededir. Miıisipi ve Ohyo 
nehirlerinin suları yavaş )'avaş 
çekilmektedir • Mühendisler 
bentlerin dayanacağım söylü· 
yorlar. Bir çok kimseler çamur 
tabakası altında olan evlerine 
dönmektedir. 

Ruzvelt tuğyana maruz 
kalan yerlerin ıslahı için bir 

teşkilat vücuda getirilmesini 
tasvip etmiştir. 

l<..ali/otniyadakl kadın kulüpleti 
/ede1asronu aile yuvala11nda geçim
sizliğin önüne 1rtçmek i{in dokuz 
maddelik bil muhtva hazulamıştır. 
reduasvonun mulıfuasına uyan. lıa
yatılar kocalannın sevf!isini ve sada· 
katinden emin olabüil/nmiş .. Muasu 
hayatm bu nazılt davasını bu kadar 
kolaylıkla halletmek iddlasında olan 
emirleri birlikte okayaüm: 

- Sabah yemeklerinde zati/ bir 
surette giyinmeyi ihmal etmeyiniz. 

- l(ocanızla ha/lada yalnız iki 
akşam birlikte çıkınız- Diğer t:kşam· 
larda kendisini serbest bırakınız. 

- K.oketliğiniz i{in ptı1a hatca
madan evvel evin masra//amu düşü
nünüz. 

- Kocanızdan ev iş/etiyle mqgal 
olmasını asla islemeyimz. 

- Amıenizi Pazar giinleri evinize 
çağırmayınız. 

- l(ocanız nuta.Jt. söylemekten 
hoşlamyorsa onun söz/etini lasmeden 
din.ley ini!. 

- /fer llususta kocamzın teyini 
alınız. Onun ıeyiyle lıareket etmese
niz de .•• 

-- //rafa varmamak suıetiyle şe
Jik ve nüvazişkfir olunuz. 

- K.ııvvdli olsanız bile luıcanız 
yanında yumuşak ve zait görününüz. 

Bu dokuz emrın ltulôsası şudur: 
" Daha eyi lıüklimran olmak. için 

iç varlığınızı gizleyiniz.,, 
Bayanlar ısterseniz bir fet1übe 

ediniz. 
HA VA SIHHiYE TEŞKiLATI 

Gece gilndüz, Moskovada, 
Taşkendde, Leningradda, Ka
barovıkta, UJan-udede, Odesa
da, Kiyefte ve Almatada her 
hangi bir hastanın yardımına 
koşmak ve yahut bir insanın 
bayabnı kurtarmak için, sıhhiye 
tayyareleri, tam teçbizatiyle 
hazır bulunmaktadır. 

Sovyetler birliğinde sıhhiye 
tayyare teşkilatmın kurulma
sındanberi tam üç yıl geçmiş
tir. Bu müddet zarfında 40 
tayyare merkezi vücuda getiril
miştir; bu merkezlerden her 
dakika bir tayyare istent"bilmek· 
tedir. Bu ilk üç yıl içinde bu 
tayyareler, memleketin uzak 
mıntakalarından binden fazla 
hastayı müstacel surette has
tanelere naklederek bunların 
hayatlarını kurtarmışlardır. Da-
ha çok müstacel vak'alarda,bu 
tayyareler, memleketin en uzak 
ve varılması güç köşelerine 
asgari müddette mütahassıs 
profesörler ve doktorlar yetiş
tirmektedirler. Bu suretle üç 

ayni 2amanda 
serve halinde kan da gltlrll
mek t edir. Tayyarenin n· llallllf 

gayri mümldin olan y•ier4f 
paraılit kuUandmakta ve clols
tor bu auretle hastanın •-19'!• 
muhakkak olarak varmaldadltı 
ipek Uzerlnde 1Urlnl .. 

ipek denilince babnmıza "" 
yamupk bir madde pir• 
ipekli kumaılar, ipekli çorap• 
lar, ipek gibi saçlar ••• 
alan sevimli yumupk ..,.., .. 
Fakat ipekten kundura ,., ... 
hatıra gelmezdi ya... Japa•h' 
§İmdi bunu tecriibe edi,....,• 
Kunduralann tabanlan111 .. 
sele yerine ipekten ya; .... 
çalıııyorlar. Galiba aldakllrl 
netice memnuniyetbahıbr. Ja· 
pon gazeteleriuin venlildlri 
haberle11~ giire ipek taboh' 
köseleden ve kauçuktan dalla 
dayanıklı olacaktır. Ve hiç .., 
vermiyecektir. Bu takdirdi 
bu çeşit kuoduralan lra ..... 
mağa en evvel bırsızlann •• 
uğursuzların teşebbüs edecek
leri muhakkakhr. Ayak sesle
rinin duyulmamasında en çok 
menfaatleri olan onlardır. Ja• 
pon fabrikaları ipekten tabaa• 
ları ucuza maledebilirlerse a..· 
hca kauçuk istihsal eden meaa• 
leketlerden Amerika ve Sovyet 
Rusyaya rekabet edeceklerdir. 

· Renin karnavalları 
Almanyanın Ren şehirleria• 

de karnavalları çok güriUtDll 
ve mutantan bir şekilde kutla• 
ma itiyadı vardır. Bazı k .... 
balarda " Kadınlar karnanda " 
yapılır. O gUn her şeye bir 
şan kadınlardır. Süvari deliW 
akademisine gelince vaktiJı. 
Goethe'ye fahri doktor •• 
nını veren bu seyyar delfel 
akademisi Dülken'de rağbette"" 
dir. Bu garip cemiyetin ., .... 
sına göre onun mensupları tala
tadan atlarla bir yel değ...
ni etrafında dönerler. Ka ....... 
valın son haftasında sın11ak 
elbiseleriyle görünen karnaJ 
prensi halka zaman zaman ~ 
gın neş'e kadehinden bir d ... 
fa içerek iç sıkıntılarım uaal
malarını tavsiye ediyor. 
..... l=i"lli'r''k'i;.·,·;.ı,)·a·;.i·: ..... 

Hiç durmadan 
Hayatta "Mesudum,, diye• 

bilmek için fizik ve moral 
bir sıhhate ihtiyacınız vardlt· 
Sıhhatli, kuvvetli, dinç .~~ 
neşeli olabilmek isteği'!:: 

• biç durmadan inki,af eıv-
riniz. 

(Pol NiseJJ 
Ömürlerini fikri tekamDl9 

tahsis edenler hoşoutsuzhlk 
Mümtaz lzmirde de tetkikler 

yapacak ve Uç gün sonra An
karaya dönecektir. ..,....ara .. 

Y. A. - Cenevrede hasıl 
olan ve MiUetler cemiyeti tara
fından tescil edilen anlaşmaya 
aykın bu gibi tekliflerin ka
bulü imkinı olamıyacağmı Su
riye delegeleri hala anhyama
mışlar mutn? 

Dün Tiptonvillede hafif bir 
zelzele hissedilmişt!r. Zayiat 
yotw-. 

yıl içinde 750 müfahassıs has
tanın ayağma kadar götürül
müf ve başka surette dağ te
pelerindeki köylerde kışlama 
mahallerinde ve daha buna 
benzer yerlerde, aksi takdirde 
ölmesi mukadder insanların 
muhakkak surette hayatları 
kurtarılmıştır. Bu tayyareler 
her türln miidahale icin lüzumlu 

gösteremezler. Zira b 
istedikleri eJJerindedir • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



e::: 1 O Şubat 1937 
't'ENI A51R Sahife a 

se 
Yahu i evlerine 
bombalar atıldı 

J: /, ı ~anı&ıs~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~~--~~ 

Yalnız lngilterenin değil, bü-

Kudüs 9 ( A.A ) - Kudüs-
te bir takım . h"d' l 
h 

yenı a ıse er zu-
ur et · · b 
1 

mıştır. içinde yahudiler 
u unan bir otobüs Jeman ci-

varında t w 
B 

aarruza UO'ramıştır. 
u h"d• 'b a ısede kimst! yaralanma-

mış, yalnız otobüs hasara uğ
ramıştır. 

Kud .. t H l us e, ayfada ve Leyt 

1 
ahmde arap evlerine bomba

ar atılmıştır. 

d·ıVarşova 9 ( Ö.R ) - Yabu-
1 er aleyhinde hadiseler ol

ınuş,. 20 yahudinin hastaneye 
naklı laz1mgelmiştir. Bir haha-
nıın · B evıne bomba atılmıştır. 
nzı nasyonalistler tevkif edil

nıiştir. 

ralın 
ınerasi 

kabul 
i de 

Alman e aret erkclnı 
Yeni bir hadi eye 

sebe old lar 
londra, 9 ( Ö.R) - Alman 

~efarethanesi erkanı kral tara-

b~dan yapılan kabul resminde 
ır hA d' d a ıseye sebep olqıuşlar-

l ır. Hatırlardadır ki, g~çen-
erde 15 son kanunda Kral 
Jorı·' · · . k a ılımat mektuplarını ve· 
rır en h-ı .. d N . 
1
.. u mm arı azı usu-
unce, yani l'olunu uzatarak 
selamı d - .. 

1 
• ye a 

• •• •• ursu ye ver ı 

' Vekil T.R. Aras gönder.len tebrik ere teşekkür ediyor 
Ankara, 9 (A.A) - Cum- ltalya hariciye nazırı Kont Ci· - Milli Hatay davamız bak-

huriyet Halk Partisi bugün ano ile yaptığı mükaJemeferi kında Cenevrede varılan neti-
" 9 Şubat 1937 ,, Trabzon anlattı. Tevfik Rüştü Aras av· ceden dolayı cumhuriyet Halk 
SayJavt Hasan Sakanın baş- detinde Belgradda Yugoslavya Parfüi ve Halkevleri ri-. 
kanlığında toplandı. Cenevre- başvekili ve hariciye nazırı yasetleri, muhtelif cemiyet ve 
den bugün Ankaraya gelmiş kk~tı d ' h·ı h · doi<tor Stoyadinoviç ile yaptıgw ı teşe u er ve a ı ve arıç-
olan Hariciye Veldli Doktor t b. çol' zevat ve teşkı·ıa· t ta a görüşmelerin esasları üzerinde en ır ~ r -
Tevfik Rüştü Aras sürekli alkış- fından gönderilmiş olan telgraf-

lar a '· asında ku-rsu··ye gele· parti grubunu tenvir etti. Dok- 1 A k d t• d 1d arı n araya av e ım e a ım, 

rek Cenevredeki faaliye- tor Arasın beyanatı şiddetli bu suretle hakkımda gösterilen 
a kışlarla tasvjp o1undu. 

tini ve dost devletler hariciye samimi hislerden dolayı çok. 
nazırları ve mümessilleriyle Ankara, 9 (A.A)- Hariciye mütehassis ve minnettarım. 
yaptığı mükalemeleri ve bu- vekili doktor T evfık Rüştü Şükrno ve muhabbetlerim in 
günkü arsıu!usal siyasi vaziyeti Aras Anadolu Ajansına aşağı- iblağına Anadolu Ajansının 
izah ettikten sonra Milanoda daki teslcercyi göndermişlerdir: delaletini dilerim. 

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

Türkiye - Felemenk müzakere eyi bitti anlaşma i zalandı 
• • 

e e 
'' d a ıgı ıçın teessür uyan-

h •rınıştı. Bu def'n da sefaret-
1 

' 

ane erkanı Kralı el uzatarak --~~-7""ıs:::ı:ıı~-~~---..---=-..,..-=-
;i~·la:ıamışlardır. togiliz m•h•· Ru 0 ntibala mem eketinizden mu ıabhet a ıralar·te dönmektey·z 
rasimd n ara, . - e e- yo uy a mem e <et erıne hare- J da tafsılat vermekte mazu-l u hareketi saraydaki me- A k 9 (A A) F ı ' ı f 1 l 1 · · -

e mutat olan usullere k h .. k.. t• ·· ·ıı ·ı · · k uymam k 
1 

d . . . . men u ume ı mumessı erı e ket etmışler ve ıstasyonda Türk rum. Gere Türkiye gerek 
kar 

1 
a yo un a hır mat gıbı Anlrnrada devam etmekte o~an heyeti tarafından teşyi d.l Holanda bakımından bu anlaş-

şı amışlardır Me ele i A k ı 'k· f d e 
1 

-Kama ·. s n ° · müza er.e e~ . ı ı . tara ın .a mişlerdir. maların ehemmiyet ve mahiye-

! 
,rasında bır sual mevzuu memnunıyetını mucıp tam bır 1 t d t ·ı F tini Türkiye hakkınd ._. · t• o nıası h ıd· H d . . . .. . s asyon a gaze ecı er. . ele- , aı:ı;ı ın ı-

ı.. • mu leme ır. erhal e ıtilafla bıtmış ve vucuda geh- k h t• . . d balarımızı bilhassa . r·· k' ougıbi ·· . 
1 

. .. .. 
1 

F 
1 

k men eye ı reısın en anlaş- • yem ur ı· 
I numayış erm somurge- rilen anlaşma ar e emen heye- · tf w • b.. ··k ı ;\hakkındaki Alman mUddei· ti reisi Buvanclosens ile Türk maların m~bt~vi!atı ve Türkiye ~:~İ~ı "if."d:g~tme'l:~çin rİ.~r 
ı a ının müsait şekilde karşı- heyeti reisi lkhsat vekaleti haklundakı mtıbalarını sor- t k k ı· k ll • . . annıas k 

1 
w ı d H . . B e e ıme u anmam kafidır ını o ayJaştJrmJyacag-ı müsteşarı +'aik J<urdogw lu tara- muş ar ır. eyet reısı uvanc· M'·k ı · ve e I . . .. . . . 1 b . . u emme ... 

rı sasen ngılız umumi efka- fmdan bugun parafe edılmıştır. oseos şu ceva ı vermıştır: B · t'b J J k 1 .• d nın bu ld " V.. d •. 1 u m ı n a mcm e e ınız E"n 
ded· nn ~uarız o uğu kay- Ankara, ? (A.~) - Fele- - ucu a ?etırı en an- muhabbet hatırafariyle dön-
""•••••ı~~~ktedır. n:enk hcyetı bugun lstanbul laşmalar mubtcvıyntı hakkın- mekteyiz. 

tt·~ii~~d;···ig;;;b~Yi~ ... ;~·i~·şt~k··········r········ .. ···~;·~çki···;;Jy·~·~r~ .. k~~;;ş~~~k .......... . 

2 
s 
lng"liz grub·-·;.· .. ~ess· ler· de 
stan ulda so daj arta baş ıyor 

bir~nkara, 9 (Yeni Asır · nıub:~=:ııan Ingili2. şir~<etleri mü-
1;:1 ınden)-Şehrimizde bulunan messilleri, Istanbul limanı umum 
b.oll~nda heyetile müzakereler müdürü Raufi ile temasa gel-
~!tnışti~. AnlaşlldığıÔa göre mişlerdir. Sirkeciden Saraybur-

' sı o za 

Sovye 
l<aS l 

ük ... me i, i 
a susla uydura d 

Ne vyork, 9 ( Ö. <1=....,....~~:--ı~r---n-~~- ~._.,,.....,,....,,..-...,._-=rr 

R.)-Troçki Mek
sikoCla bu akşam 
saat 21 de ·radyo 
ile ynyılacak bir 
nutuk verecektir. 

tün dünya siyaset aleminin 

Gu•• mru·· k tarı·felerı· meşhur siması olan Loid Corç. 
74 yaşında buluomasma rağ• 

Ankara, 9 ( Yeni Asır ) -
Gümrük ve inhisarlar müste
şarı, Gümrükler muhafaza 
umum kumandnnı ve umum 
müdürlerin huzurile bakanlıkta 
başlıyan müzakerelere Öğleden 
sonra da devam edildi. Bu 
müzakereler on güo sürecektir. 
GilmrUk tarifeleri üzerinde 
bazı tadilat yapılması tetkik 
olunuyor. 

iz it fabrikası 
Ankara, 9 ( Yeni Asır ) -

lzmit kağıt fabrikası için lazım 
olan kimyevi maddeler, tama
men memleket dahilinden te
min olunacaktır. 

Siyasi müsteşarlar 
meselesi 

- Baştara/ı 1 iuci sahi/ede -
zon saylavı Sırrı, Dahiliye 
müsteşarlığına Abdülmuttalip·, 
hariciye müstcşarhğına büyük 
elçi Numan Menemencioğfu ta
yin edileceklerdir. Devlet ve-

men futbol oynıyormuş. Ge• 
çenlerde ( Arsenel - Çester ) 
futbol maçında bizzat sabaya 
inerek hakemin düdüğü ile ilk 
vuruşu kendi yapmış. 

Yıllarca dünya mukadderatı 
ile oynamış bu mukaşşer dip
lomatta " oyun " okadar kuv
vetli bir itiyat haline gelmi~ 
ki, 74 yaşında bile hiçolmaı.~a 
futbol oynıyarak oyun ihtiya
cını tatmin etmiş oluyor. 

PoJitika; parti; meçlis, devlet 
o~unlarında kuvvetli bir müta
hassıs olan bu azılı diplomat 
"futbol,, oyununda kimbilir ne
ler hatırlar? 

Topu 'fotamıyan kalecinin 
"gol,,ü yedikten sonraki halin
de atlattığı diplomatları, ıska 
g-eçen müdafiin sersemliğinde 
kafese koyduğu bir partinin 
vaziyetini hatırlıyan Loid Cor
cun, oynanacak oyunlar içinde 
"futbol,, ü tercih edişindeki 
sebep her halde hep bu hatır
lamalar, benzeyişler olacak. 

Lo\d Corç ; alkışlayıcılan, 
kaletine getirilecek zevat ara- h l ·· d ı ı eyccan arı, muca e e eri itiba-
sında sabık adliye vekillerin- riyle bir siyaset meydanına 11en• 
den Yusuf Kemal, Mahmut zeyen futbol sahalarında ken-
Esat Bozkurt, sabık lktısat Ve- dini avutmak yolunu bulmuş. 
kili Mustafa Şeref ve Şakirin Bırakın oynasıa. Yeterki futbol 
isimleri zikrediliyor. oynasın. 

Valiler arasında da değişik- Arasıra gazetelerde çıkan 
likler olacağı söyleniyor. En beyanatını okuyarak anhyo-
mühim vilayetler valileri ara- rum ki ihtiyar horozun gözü 
sında değişmeler yapılması hala çöplükde •• 
muhtemel addolunuyor. A. Murat Çınar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ısırın askeri vaziyeti .. 

· bir işe yaramıyo ş 
Bununla beraber işe yarıyacak tank
lar inşa edileceği ümit ediliyor 

N.evyorkta Troç- ~~~·~d~·:J kıst - komünistler İlı[!illocııilı Mısır btiyü.k elçisi Sir Lampson 
bu nutku dinle- Kahire, 9 (A.A) - 31 Ka- tav üte edilmektedir. 

li rnletımize 21 milyonluk bir nuna ve Karaköyden Fmdık-
B ollanda sermayesi girecektir. hya kadar rıhtımların ge?işle-

u Para ile r d . t 1 tilmesi ve uzatılması haıdcın-
nın ._ a yo ıs asyon arı- • 1 1 ·ı· 

KUrulına Ad M · daki rapor ve proıe er ngı ız 
\Pe E: ss, nna, ersın . . .1 • 
• rcğ)i li I . şirketi mümessıUerıne verı mış-
ı~Je . man arının mşası k il k rı başarılacakt tir. Mütahassısların u anaca -

1 
lstanbul 9 (~r •. A ) lan aletler bugün Londra-

sta h ' •ı cm sır - .1 d 
Ya ~ ul liman ve rıhbmlarında dan gelecek ve sondaj ara er· 

pı aca~yeni inşaatı üzerleri- hal başlanacaktır. _ 
n• 

Sovyet hariciye nazırı 

. ollektif emniyet faa
lıyet erinden hsediyor 

Mo k • ·-• •, • f lh F e s ~va, 9 (A.A) _ Litvinof Bu faaliyet maalese su u 
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Istanbul radyosu 

Yüksek mertebedeolanyogiler azala
rın topuna birden hikim olmaktadır 

Bunlar Üzerinde yapılan tecrübeler 
en şayanı hayret neticeler verdi. 

YAZAN: Dr. ABDI MUHTAR .•........•...............••.•........•.•••••... ~ 

Tecrtibeterin daha ilk safha
sında insanı hayrete düşüren 
hldiselerle karşılaşılmıştır. 

Evveli, irademize itaat eden 
adelat üzerindeki müşahedeler 
(Yogi) lerle bizim aramızdaki 
farkı göstermekle başlamıştır. 

Meseli karnımızı duvarhyan 
büyük et li~batarının bizde 
yaphğı ve yapabildiği hareket
lerin hepsinden başka türlü 
hareketler yapbğı görülmekle 
ilk hayret başlamıştır. 

"Adalei Musta'kimei batın,, 

denilen bütün bu adele livha
aını herhangi bir "Yoga,, sağa 
Ye soJa doğru, bizim elimizi 
ağzımıza götürdüğümüz bir 
kolaylıkla getirebildiği görül
müştür. Bizim vücudumuzda bu 
adaleleri bu istikamete tahrik 
edecek bir "kuruluş,,un mevcut 
olduğundan dünyada hiçbir he
kimin ve hiçbir natüralistin ha· 
beri yoktur. Ve böyle bir ha
reketi izaha da bizce imkan 
yoktur. Bu böyle olmakla be
raber bir yogi için adale!line 
bu hareketi yapbrmak, bizim 
ıümkürmekliğimiz kadar ba!Iİt 
bir harekettir. 

Keza biz kolumuzu veya ba
cağımızı oynatırken bu hare
keti yaptıran "adele grubuna" 
dahiJ olan müteaddit etlerin 
hiçbirisine ayn ayn ve mün
ferit bir surette bükmllmüz geç
mez. 

Çllnkn böyle grup halinde 
çalışan adelelere gelen " irade 
seyyalemiz ., hepsine ayni za
manda, ayni sür'atte, ayni kuv
vette ve ayni şiddette gelir. Ve 
bunu " Cbronaxie ,. denilen ve 
Fransız alimlerinin en son 
keşfettikleri harikalı bir kanun 
idare eder. 

Halbuki bir " Yogi " müşle· 
rek bir hareketi idare eden 
bir adeJe grubuna, dahil olan 
adelittan münferiden ve seçe 
seçe herhangi bir danesi üze· 
rine keyfi mayeşa bir emir 
vermeğe, nefes almak kadar 
basit bir kolaylıkla muktedir 
olduğu görülmektedir. 

irade ile hareket eder ada
leler üzerindeki hakimiyetimiz
de bile ilk hamlede görülen 
bu şaşırtıcı farklar iradeye tabi 
olmıyan uzuvlarda büsbütün 
başdöndürücü müşahedelere 
sebep olmuştur. 

F 
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Hiçbir yerde hiçbir insanın 

midesine, barsaklanna hükmü 
ve iradesi ge~tiği görülmüş 
birşt!y değildir. 

Yogi'Jerde yapılan tetkikatta 
bir Y og;\Dtn midesini, barsak· 
larını istediği noktada ve ca
nının arzu ettiği herhangi bir 
dakikada, canının çektiği her
hangi bir tekilde hareket et· 
tirdiği ve ettirebildiği bu tec
rübelerle sarahaten tespit edil· 
miştir. 

Su dolu bir ( legen ) veya 
banyo içine mak'adını daya
yan bir Yoginin, tamamen ta
hakküm ettiği " muassara ,, 
sına iradesile verdiği "emme,, 
emrile suyu tamamen barsak· 
larına aldığı ve müşahitlerin 
arzu ettiği miktarı, beğendik
leri ve arzu ettikleri noktaya 
kadar çektiği bu tecrübe1erle 
tespit edilmiştir. 

Mesane {Muassara) sına olan 
tahakkü:nlerini tecrübe için, 
verilen bir bardak suya kadip
Jerini sokmuşlar ve mesane 
muassarasına verdikleri iradi 
emirler sayesinde bntün suyu 
mesanelerine çekmişlerdir. Hiç 
bir alete muhtaç olmadan me
sanelerini ve böbreklerini yıka
mak onlar için gülmek kadar 
kolay ve basit birşey olduğu 
görüJmiişlür. 

"Meri,, yani yemek boruları 
üzerine olan tahakkümlerini 
tecrübe için, ağızlarını daya· 
dıkları bir suyun sathında dil
lerini ve dudaklarını oynatma· 
dıklart halde sırf yemek boru• 
suna çekici bir hareket emri 
vererek suyu midelerine çek
mişlerdir. 

insanlarda, iradeye tabi ol· 
madığı bilinen ve iradeye tibi 
olmadığı dfinyanın bütün fakül
telerinde tedris edilen ve dün
yada yaşıyan bütün insanlarca 
da tasdik ve teyit edilen bu 
uzuvların, iradeye tabi olması 
mümkOn olduğunu yalnız bu 
müşahedeler su götürmez bir 
sarahatle ispata kafi idiler. 

Fakat: 
"Yogi,, ferde meratip •ırası 

olduğunu söylemiştim. Bizi şa· 
şırtan bu f aaJiyetleri mertebe 
ve derecesi iptidai olan "Yogi,,
ler yapıyorlardı. 

Yüksek mertebede olan 
"Yogi,, ler ise azaların topuna 
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Morgan; sevgili Düşman yakalandıjiı gUn, onu 
bUtUn maiyetlmln önUnde, kendi ellerimle 

tildUreceğlm 1 Diye bağırdı 

Bizi boşuna üzme, dedi. 
(Sevgili Düşman) kimdir. 

r ert ne cevap verecekti ? 
Bır müddet sustu. Hayır, hayır 
bu sezinişliği ve bu nankör
lüğü hayatı bahasına bile olsa 
yapamazdı: 

- Sevgili Düşman mı? Diye 
cevap verdi. Hayatım size feda 
olsun.. Fakat onu söylemek .. 
Asli .. 

Morgan yüksek sesle bağırdı: 
- Son defa olarak bir daha 

soruyorum. Anlaşılan sen iyi 
muamele ile yola srelmiyecek-

sin.. Biz seni söyletmesini bi
liriz. O vakit bülbül gibi öte· 
ceksin .. Fakat iş işlen geçmış 
olacak .. 

- Elinizden gelen herşeyi 
yapabilirsiniz. 

Morgan tekrar koltuğuna 
oturarak ayaklarını masanın 

üzerine uzath ve yeni bir puro 
daha ateşledi. 

Robert ve Gordon merakla 
neticeyi bekliyorlardı. 

Morgan ~endi kendine "de
mek böyle ha .. ,. diye· mmlda
narak .. uda bulunan düi-

birden hakim olmaktadırlar. 

Bizim için akıllara durgunluk 
veren bu hadiseler onlar naza
rında yükselmek istedikleri he
defe varmak için birer vuıta• 
dan başka bir şey değildirler. 

Bu dereceye yükselmiş olan· 
lar üzerinde yapılacak tecrü· 
belerin daha şayanı hayret 
mürafaalarla bizi karşılaşbra
cağı şüphesizdi. 

Onlar için tekmil maddi ve 
uzvi kayıtlarından ayırmak su
retiyle ruhi, maddesiz bir hal

. de yani ruh mutlak halinde 
yalamak gayesi aı:ııl hedef ol· 
doğunu söylemiştim. 

Maddesine bigane ve mad
desini bissetmiyerek vücudun 
içinde neler geçtiğini anlamak 
ilim için ehemmiyeti yüksek 
bir mevzu idi. 

Acaba bu bidise zannedil
diği gibi şahsın kendini aptal
ca bir vehme kaptırması mı 
idi? Akıl bunu ancak böyle 
izah edebilir ve böyle anlıya• 
bilirdi. 

Yapılan tecrübelerde; Te
neffüs cihazı deveran cihazı, 
kalp ve damarlar, kalbin mev
kii tetkike esas ittihaz edildi. 

,. Yogi ,, dikkatini azami şid· 
dete getirdiği ve kalpten ve 
bütün uzuvlardan hayat ıeya• 
lesini çekmekte olduğuna işa
ret ettiği zaman, ,, Elektro 
Kordiyogram ,, ve Pnömograf 
cihazlarının çizdiği traseler, İn· 
sanı hakkiyle şaşırtacak mün· 
haniler r~smetmeğe başladı. 

Kalbi işleten kudretin ifade
sini, trase dilile resmeden cİ· 
hazda, teressüm eden traseler 
cidden kudretin çekildiğini, ba· 
zı dakikalarda hayata iadesi 
mümkün olmıyacak der~cede 
tereddi ve istihaleye uğramış bir 
kalbin trasesini verdiğini gös
terirken, nabızlar ve devera• 
na fırlayan kan dalgaları 

müşahitlerle alay ediyormuı 

gibi bazan bu trase!erin man• 
tıkına uyan, hazan o traselerin 
mantıkanı tarümar eden trase· 
ler resmediyor:ardı. 

Kalbin tekmil kuvveti çekil
diği eleklrokardiyografın trase 
ile tespit etUği dakikada da
marlarda sönmesi lizımgelen 
tazyikin tamamen normal bir 
irtifada durması gibi aklın 
kabul edemiyeceği bir hl-

melerden birine basb • 
Aradan birkaç saniye geç

meden içeriye iri yapılı bir 
adam girerek : 

- Emredin Patron l dedi •• 
- Bu kabadayıyı karanlık 

odaya götilrünfiz.. ikinci bir 
emre kadar orada beklesin. 

••• 
Robert götürüldükten sonra 

Morgan bir müddet hiç konuş· 
nıadı. Etinde Sevgili Düşmanın 
mektubunu mütemadiyen evirip 
çeviriyor ve tekrar tekrar oku· 
yordu. 

Yüzünden, büyük bir teessüre 
kapıldığı belH idi.. Sonra ya
vaş yavaş konuşmağa batladı : 

- Fena azizim.. Çok fena .. 
Maalesef bu mektup içimizden 
biri tarafından yazılmıştır .• 
Adamlarımdan o kadar eminim 
ki, böyle bir alçaklığa ihtimal 
vermek değil, asli aklıma bile 
getirmek istemezdim... Fakat 
işte bu gayet· aşikardır ..• 
Kendi adamlarımız tarafından 
aldabbyoruz •• 

uzum 
Çu. Alıcı 

429 Esnaf Bank 12 50 
265 inhisar 6 
220 Alyoti 12 75 
171 A R OzümcülS 
164 Kurumu 12 75 

38 Beşikçi oğlu 12 50 
31 P Paci 14 
22 K Taner 15 
17 H Besim 13 50 
14 Ş Riza H 17 
13 Ş Remzi 14 75 
11 Vitel Şii. 12 50 

7 K Akyiğit 11 50 
4 J Kohen 16 

1406 Yekun 
408265 Eski yekun 
409671 Umumi yekun 

incir 
Çu. Ahcı 
47 Alyoti bi. 

Fiat 
4 50 

Fiat 

21 
12 75 
14 25 
16 75 
16 25 
14 50 
14 25 
20 
14 50 
17 
14 75 
12 50 
12 50 
16 

s 
32 AH Nazlı 4 50 4 50 

79 Yekun 
179621 Eski yeklın 
179700 Umumi yekô.n 

Zeytlnyajı 
Kilo Alıcı Fiat 

35000 F Solari 47 75 48 50 
33500 A Lafont 45 51 25 
30000 M Mikalef 47 50 47 75 
10000 Alyoti bi. 47 75 47 75 
108500 Y ek6n 

Zahire 

Saat 
12.30-14 arasında Türk musi

kisi, havadis, hafif mu
siki 

18.30 Pfakla danı musikisi 
19.30 Doktor Kemal tarafından 

konferans 
20 Nezihe ve a"'kadaşlan ta· 

rafından Türk musikisi 
20.30 Ömer Riza tarafından 

Arapça havadis 
20.45 Türk musiki heyeti tara

fından Türkçe musiki, 
halk şarkılan 

21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla muhtelif solo-

lar, operet parçalan 

Ankara Radyosu 
12.30-13.30 Plakla Türk musi

kisi, dahili, harici haber
ler, plakla musiki 

19 Türk musiki heyeti tara
fından musiki ve halk 
şarkı lan. 

19.30 Saat ayarı ve Arapça 
havadis 

19.45 Makbule ve arkadaıları 
tarafından Türk musikisi 

20,15 Avukat Asım t•rafından 
" Ceza ne demektir ? ,, 
konferans 

20.45 Dans musikisi 
21 Gazete huli.salan, ajans 

haberleri, 
22 Stüdyo salon orkestruı 

Ça. Cinıi Fiat .. •. • • • • •• 
480 Buğday 6 3125 6 50 Pantalon çalmı' 
256 Arpa S S Keçeciler, kestane pazannda 

40 M dan 5 50 S 50 Davi oğlu Yusef, Osman oğlu 
52 Susam 15 50 15 50 Mehmedin pantalonunu çalap 

237 ba. Pamuk 47 50 49 50 kaçarken suçilstü yakalan-
80 ton P. çekir 3 40 3 40 mıştır. 
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diseyi de yine grafikler tespit 
etmekte idiler. 
Diğer taraftan Metaboligma 

cihazı da bntnıı ensicede ha
yat faliyC"tinin hakikaten çe· 
kildiğini ve vncutta "hayatın,, 
adeta tatil edilmiş bir vaziyette 
bulunduğunu gösteriyorlardı. 

o aakikada teneffüsün vaz
iyetini tespit eden cihazlar, 
teneffüsün de tamamen tatil 
edildiğini gösteriyorlardı. 

Bütün iıa ve ecbizesjni mOt
hiş iradesiyle susturduktan 
sonra "Yogi,, tecrtibe için ha
zırlanan havasız sandığına gö
mülmüş ve on saat bili fasıla, 
bili teneffü, orada bbbi neza
ret altında bulundurulmuştur. 

Tecrübeye hitam verileceği 
dakikada işlemek için muhtaç 
olduğu maddi enerjinin mutlak 
fıkdanına rağmen- nabızlar ve 
kalp en zengin bir enerji 
ile işliyormuş gibi dakikada 
"160,, defa atıyorlardı. · 

Ve tecrübeye hitam verilmek 
işaretiyle bütün iıa ve ensci
ye baJi tabii enstantane olarak 
avdet ediyordu. 

Bu hidiseler arasında mü-

Gordon hayretle yerinden 
fırbyarak mektubu bir daha 
dikkatle gözden geçirdi. Ha
kikat blltün açıklığıyle ortada 
olmakla beraber, bir türlü bu
na inanmak içinden gelmiyordu. 

- Buna imkan var mı dos· 
tuoı? Diye cevap verdi.. Mor- · 
gan teşldlitının, elli altmış 
senelik faaliyetinde böyle bir 
vak'aya asla tesadüf edilme
miştir .. Çok şükür kü, sıkı bir 
disiplin ve iyi bir terbiye 
altında yetişen adamlaramız, 
bize ihanet etmek değil, böyle 
bir fecaati akıllarından bile 
geçirmek istemezler .• 

Morgan esefle başını sallı· 
yarak: 

- Çocuk olma.. Dedi .. T ec· 
rübesiz insanlar gibi düşünü
yorsun .. Dünyada neler olabi
lir.. Neler.. Şuna emin ol ki 
bu kanaatimde kat'iyyen ya
nılmadığımı biliyorum.. içimiz
den birisi bize ihanet ediyor .• 

- Öyle ise bu alçak kimse 
onu her halde ele ıeçirmeliyiz. 

him bir nokta bütün şiddetile 
nazara dikkati celbediyordu. 
Burada görülen ve traselerle 
filen tespit edilen hallerin bin· 
de biri bir insanda cereyan 
ettiği zaman duyulan ıstırabın 
ve ıuhur eden arazın dramatik 
tecellileri yerine bilakis tam bir 
sökün ve mutlak bir ısbrapsız
lık hali vardı. 

Bütün bu Hindistan seyaha
tini sırf iradenin kalp ve da
marlan yapabileceği tesirleri 
tetkik için yapanlar arbk kalbi 
de damarları da tamamen unut
muşlardı. 

Getirilen aletler, ilmin fennin 
harikalı keşiflerinden olan Elek
trokardiyograf far karşılaştıktan 
hadiseleri ölçmek cesaretini ta-
şımış olduklarını mahçup olmuş 
gibi, birer oyuncak vaziyetine 
düşmüşlerdi. 

Görillen hAdiseler, sahsın 
beyninde geçen bir vehmin 
değil, muasır anatomi, fizyoloji, 
istoloji ve patolojinin bilgisine 
sığmıyan ve tekniğinin ölçebil
mekten aczini itiraf ettiren bir 
sürü vetirelerin mahsulü olduğu 
tahakkuk etmişti. 

- Deı·am edecek ~ 

Morgan titriyordu.. Sanki 
nerdeyse hemen yerinden fır· 
lıyarak maiyetinde çahşan bü
tün adamları birer kurşunla 
yere serecekti.. Yüksek sesle 
konuştu: 

- Beni iyi dinle Gordon! 
dedi. Sevgili Dllşmanı mutlaka 
meydana çıkarmak lazım.. Bu 
ebediyen bir sır halinde kala
maz.. Şurada senin karşında 
and içiyorum ki, kim olursa 
olsun Sevgili Düşman meydana 
çıkhğı gün, iyi bir ibret olsun 
diye, bütün maiyetimin gözleri 
önünde, onu kendi elimle ve 
hiç acımadan öldüreceğim ..• 

Ölüme doğru 
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Aradan uzun bir zaman geç
mişti. Roberte ne bir dilim ek
mek ve ne de bir yudum su 
getirdiler. Arhk o gittikçe 
kendini kaybediyordu. 

Hertarafı betondan yapılmış 
dar ve kutu gibi garip bir 
odada bulunuyordu. lçerde eş
ya namıoa hiçbir ,ey yoktu. 

10 Şubat 1••., 
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Dilin kemiği 
olmaz 

Dilin kemiği olmaz amına 
onu tutmak ta eldedir. 

Gazetelerde okudunuz mu: 
Geçen gün bir kurabiye ayak 
satıcısı, sabahleyin Kemeraltı· 
nın ortasında karısanın dilioi 
ustura ile kesmiş. 

Sebebi: Kadın, kocasını İÇ" 
tiği için "sarhoş!,, diye istemez, 
anasının evine kaçarmış. 

O sabah kocası kurabiye 
sattığı sırada, kansına hapahap 
rast gelince: 

- Haydi evimize gidelim. 
Demiş. Vay sen misin söyle

yen! Kadın açmış ağzını, yulll" 

muş gözünü, adama söylemedik 
lafın birini komamı,. Ne rakı 
varilliğini, ne şarap tulumluğu
nu bırakmıı. 

Bu dil yağmuru altında te"' 

petteki kurabiyelerle beraber 
gönülrleki muhabbetin de sır

sıklam olup her iki sermaye" 
nin birden eridiğini gören adam, 
usturayı çekince kadının ağııDI 
yarmış. 

Kabahat ölende mi öldüren" 
de mi? 

- Her ikisinde, fakat kadın 
kocasını rakı damacanasına, şa" 
rap fıçısına benzetip de "gel
mem,, diyeceği yere, hiç ol
mazsa sepetteki kurabiyeye 
benzetip "gelirim,, deseydi bu 
felaket belki olmaz, bir aile 
ocağı belki sönmezdi. 

Ah bu kadınlar! Saçla11nı 
kısalttılar. Akıllarmı uzattılar. 
Lakin dillerini kısamadılar! 

inşallah bir gün bu da olur 
ortalığı süt liman görürüz. 

TC>P'Cf.Z -····· Bir müsabaka 
Maarif vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde ilk mektep
lerin dördüncü ve beşinci sınıf
ları için iki ciltten müteşekkil 
bir tabiat bilgisi kitabı yazıl
ması için müsabaka açıldığı 
bildirilmiştir. 

Palto hırsızı 
Osman oğlu İsmail Lütfi tah

mil tahliye binasına girerek 
şemsiyelikte asılı bulunan bir 
paltoyu çalıp kaçarken yaka
lanmışbr. 

Men1ur aranıyor 
25 - 27 yaşlarında, asker· 

~ fiğini bitirmiş ve hüsnühal 
mazbatası göstermeğe muk

.., tedir bir gence ihtiyaç var· 
dır, bilro işlerinde kullamla
caktır, daktilo bilmesi tercih 
sebebi olacaktır. Gazi bulva· 
rında Ticaret matbaasına mü
racaat edilmesi. 

- 3 (3S.4) 
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Bir aralık büsbütün ümidini 
kesmeğe başlad;. Arbk bütüıı 
arzu ve hevesleri sönmüş, içini 
büyük bir elem kaplamıştı .. 
Ayakta duramayacak bir halde 
idi. Ümitsizlikle yere, soğuk be· 
tonun üzerine uzandı .. 

Bu sırada karşı taraftan ufak 
bir pençere açılarak MorganıP 
yüzü peyda oldu. Robert yor
gun ve arzusuz gözlerini o ta" 
rafa doğru çevirdi. Bir müddet 
göz göze bakıştılar .. 

Morgan l<endinden hiç bel<" 
lenilmiyen, çok tath bir sesle, 
yavaş yavaş konuştu: 

- Ölüm yaklaşıyor!. Yaşa· 
mak, güneşe ve hürriyete ka• 
vuşmak istemez misin çocuğunı? 
Hayat ve ölüm St'.nİn elindedir· 

ikisini mukayese et. . dah.• 
çok gençsin .. Dünyada geçebı" 
lecek mes'ut ~ünlerini düşü~· 
istersek seni her an öldürebı" 
liriz. Fakat bunu arzu etmiY0b: 
ruz. Bize her şeyi olduğu gi 1 

anlat.. Seni derhal serbest bı" 
rakacağız .. 

-Smm Var-
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Ribbentrop - Halifak mülakatı 

Sefir resmi bir talepte 
bulunnıaktan kaçınacak 

Londra, 9 (A.A) - Siyasi mahfeller yakında Fon Ribbentrop 

ile Lord Halifaks arasında yapılacak mü!akat bakkıada müta
lealar serdetmekteciirler. Bu mahfeller Ribbentrl'p'uo umumi-

Almanyaya müstemleke verilmesine 
şiddetle muhalif bulunmaktadır .. 

Istanbul, 9 (Yeni Asır) -
Grip salgın halindedir. Hava
ların çok fena gitmesi, gribin 
artmasına sebep olmaktadır. 

izciler 
Amerlkaya çağırıhyor 
Vaşington, 9 (A.A) - Rad

yo ile neşredilen bir beyanna· 
mesinde Ruıvelt hötün dünya 
memleketlerine mensup 25 bin 
izciyi Vaşingtonda 30 haziren~ 
dan 9 temmuza hadar devam 
edecek olan izciler kongresine 

yet itibariyle resmi b1r talepte bulunmaktan kaçınacağına kani 
bulunmaktadırlar. Kendisinin müstemlekat ı::ler.elesi hakkındaki 
Alman telakkisini bir kere daha izah edeceği tahmin edil
mektedir. 

Manchester Guardian gazetesi diyor ld : 
B. Fon Ribbentrop'un Almanyanm eski müstemlekelerini elde 

Cianonun Montekarloda Edenle görüşeceği zannediliyor etmek için sahip olduğunu iddia eylediği hukuki delilleri bildi
recektir. Eğer iş böyle ise evvelce Hitler ile Göring'in müs-

Roma, 9 ( Ô.R ) - ltalyan 
rnahafili Almanyanın müstem
leke müddeiyah hakkında Ingil
terenin müzakereye girişmeyi 
kabul etmesini çok güç telakki 
e~rnektedir. lngiliz umumi ef· 
kan böyle bir müzakereye ta
~aft~r değildir ve Almanyanın 
enız teslihatını artırması ihti

nıalinden endişe etmektedir. 
Bununla beraber ltalyan maha
fılinin fikrince Alman sefiri 

~ 0~ • Ribbentrop ile lngiliz 
arıcıye ne1.aretinde Eden'e 

vekalet eden Lord Hali
:aks arasında ilk tesis edi
ecek temas alaka uyaodı
r~cak mahiyette olacaktır. 
Zıra bu temastan beynelmilel 
tnahafil muallakta olan mese· 
lelen'n A • • umumı tesvıyesıoe mu-
~a~akıyetle çalışmak imkanına 

ogru sevkedebilecek mahi· 
Yette unsurlar doğabilecektir. 

.ltalya hariciye uazın Kont 
Cıano ile şimdi Fransamn Ak· 
deniz sahilinde Mootekarloda 
istirahat etmekte olan Eden 
arasında yakında bir mlllAkat 
~!acağı haberine gelince sali· 

1Yettar ltalyan mabafili Gentle
~en 's Agrement ile Ingiliz -
talyan münasebetleri halledil· 
~iş bulunduğundan şimdilik 
~yle bir buluşmaya lilzum gö· 

rulnıediğini kaydetmektedirler. 
\JÇ ŞART 

Roma, 9 (Ô.R) - Londra· 
~an bildiriliyor; Siyasi oıaba
fılde bildirildiğine göre Al· 

hlanyanın müstemlekelere ait 
hlüddeiyatını mfizakere için 
lngiliz hükümeti önceden şu 
~:rtla~n ~lmanya • tarafından 

bulunu ıstiyecektır: 
l - Almanyanın Milletler 

Ce ' mıyetine avdeti 2 • Alman· 
Ya ' d' nın ekonomik otarşi (ken-
ıne yeterlik) siyasetinden vaz 

~eçrnesi, 3 .. Almanya tarafın· 
ü an Rusya da dahil olmak 
b~ere bütün Avrupaya şamil 

kır sulh ve tesviye siyasetinin 
abulü. 

SA(} CENAH MUHAFAZA· 
KARLARININ KARARI 

sa ~ondra 9 ( A.A ) - Başlıca 
.~ cennh muhafazakarlarından 

tnuteşekkil bulunan imparator· 

temlekeler hakkında yapmış oldukları beyanata hiçbir şey ilave 
edllmış olmıyncuktır. 

Müstemleke mes3lesi hali hazırda hakikntıın ciddi telakki 

edilmektedir. davet etmiştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ın 

Montekaılodan bır manzaıa 

luk endüstri birliği parlamento 1 kamarasında Hitlerin son 
komitesi dün ittifakla kabul defa Hollanda ve Belçikaya 
ettiği bir karar suretinde logi- k~rşı .v~rdiği ~itarafhk taah· 

başladı 
Asilerin Valansiya yolunu kestikleri bildiriliyor 

liz bayrağı altında bulunan hutlerının Danımarka ve Çe-
arazinin veya filonun başka bir koslovakyaya da teşmilini iste• 
devlete devredilemiyeceğini bil· mek için fırsat aranılıp aranıl-

Paris, 9 ( Ô.R ) - Havas tedirler. Madrid cephesinde de ret eden radikal mebusların 
Ajansının bildirdiğine göre mücadelenin şidrleti bir kat izahatını dinlemiştir. Barselon· 
Madridde hükümet kuvvetleri- daha artmıştır. Nasyonalistler dan gelen delegasyon ıiyare· 

dirmekte ve mesul nazırlar ta· mıyacağı sualine karşı Cran· 
rafından yapılan kat'i taahhüt· burne şu cevabı vermiştir: 

nio vaziyeti çok endişelidir. Madrid-Valansia yolunu kes- tini bütün tafsilatile anlatmış-
Madride varan 17 yoldan mişlerdir. Madrid müdafaa ko- tır. Fransız mebusları Valensia-

Jeri hatırlatmaktadır. -Bu beyanattan doğan vazi· 
Kararda böyle bir devrin Bri· yet bence herhangi bir beya· 

tanya imparatorluğunun Stra· nalı icabettirmiyecek kadar 

tejik emniyetini teblükeye ko- sarihtir. 
Lord Cranburne bundan 

yacağı ve bilhassa Afrikadaki sonra Hitlerin bu taahhütlerine 
ticaretine zarar vereceği, buna büyük bir ehemmiyet atfedip 
mukabil ise Almanya için bam etmiyeceği hakkında sorulan 
madde ve müstemleke husu· başka bir ıuale ise cevap ver· 
sunda mühim bir fayda temin memiştir. 
etmiyeceği iJive edilmektedir. JNGIL TERENiN 

Bununla beraber karar ko· TAAHHÜDÜ YOKTUR 
mitenin Almanyanın veya diğer Londra, 9 (A.A) - Avam ka· 
memleketlerin ham madde veya marasında Fransız-Sovyet pakb 
yeyecek tedarikinde maruz kal- dolayısiyle lngilterenin bir Av· 
dıkları müşkülatl izaleye mü· rupa harbına girmesini intaç 
sait teklifleri tetkike amade edebilecek herhangi taahhüdün 
bulunduğu bildiriliyor. mevcut olup olroadığı sualine 

CEVAP VERMEDi Lord Cranburoe, hayır ceva-

Londra 9 (A.A) - Avam hını vermiştir. 
•••• 

Fransada orta halli endüstri 
mahvolmak tehdidi altındadır 

Paris, 9 (Ö.R) - Ayan meclisinde yapılan mali müzakereler 
esnasında finans komisyonu reisi Caillııu şimdiki hazine güçlük· 
terine sebep olarak sosyal ıslahatın ve 40 saatlık iş haftasının 
çok acele tatbikini göstermiş, bunun neticesi olarak Fransada 
orta halli endüıdrinin mahvolmak tehdidi altında bulunduğunu 
bildirmiştir. Eski başvekil demiştir ki: 

_ Yeni vergiler imkansızdır. istikraz zaruridir. Fakat onu da 
nasıl başarmalı? Büyük halk yığınlarının emniyetini iade etmek 
lazımdır. Bundan sonra hü~üm~t ye~i masraflar değil, tasarruflar 
yapmalıdır. Esasen başka bır sıvasetı ayan kabul etmiyecektir. 

balta lrnsmez bıyıklarındrın ut:ın 
beherifl Başa çıkamıyacağın bir 
dava için neye ortalığı harap 
ettirdin. 

Mahmut böyle haykırırken, 
Bıyıklı Mahmut acı bir tebes· \ 
sümlc, yanındaki bir ağaya: 

şimdi yalnız birisi serbest bu· mitesi reisi general Miaja mat- ya, yani hükümetin şimdiki 
lunmaktadır. En mühim müna· buata şu beyanatta bulun· merkezine gitmekten mene-
kale yollarından Madrid • Avila- muştur: dildikleri için ancak Barse-
Koronya yolu paytahhn yanı - Asilerin Valansia yoJuna lon mmtakasında vaziyeti 
başında asıler tarafından kesil- doğru ileri hareketinden endişe tetkik edebilmişlerdir. lfade-
diği gibi Burgoa yolu Sieraea etmeğe mahal yoktur. Şimdi lerine nazaran Barselonda ida· 
kesilmiştir. Ara~on ve Valenna bu yol etrafında muharebeler re ve hükümet ancak şekil 
yollan da ayni şekilde kesil· olmaktadır. Bu yol kesilmiş itibariyle reis Kampanisin elin-
miştir. olsa bile şark vilayetleriyle dedir. Hakikatte anarşist ve 

Madrid müdafaa komitesi müoakaleyi temin için diğer kolDüoistler idareye hakimdir· 
reisi general Miaja Malaganın yollar vardır. ler ve şehirde en büyük bir 
sukutu hakkında sorulan bir Diğer taraftan Madrid mü- anarıi hüküm sürmektedir. 
suale tehessüoı ederek müphem dafaa komitesi öğleyin şu teb- Mebuslar Fransamn her za-
hir cevap veroıişlir: liği neşretmiştir: "Asilerin hü- mandan ziyade ispanya işine 

- Madrid benim kumanda cumları dün öğleden sonra kanşmaktan sakınması ve iki 
mıntakam değildir. Fakat harp Madridin cenubu şarkisin- taraftan hiç birini iltizam el-
deniz gibidir. Met ve cezir ha- de genişlemiştir. Asiler iki memesi lüıumunu bildirmişler 
reketleri birbirini takip eder. kilometre ilerlemeğe muvaf- ve hatta ispanyada gördükle-

Paris 9 ( Ô.R) - Malaga- fak olmuşlardır. Fakat bu rinden soma bir tercih yapmak 
yı işgal eden asilerin tayyare- sabah . mukabil hücumlarla laıımsa general Frangoyu ter-
leri rical halinde olan hükümet Cumhurıyet kuvvetleri dün cih edeceklerini bildirmiş!erdir. 
kuvvetlerini mütemadi şekilde kaybettikleri arazinin mühim Salamanka, 9 (A.A)- Roy· 
bombardıman etmektedirler. kısmını geri almışlardır. Bu h.ı- terden: 
Nasyonalistler Malaganın zaptı rekat çok şiddetli muharebe- Asilerin Valansiya yolunu 
sayesinde Fasla münakaleleri- lere c;ebep olmuş ve cumhuriyet kestikleri bildirilmektedir. 
nin artık normal şekilde yap'- askerleri büyük bir maneviyat Bern, 9 (A.A)-lspanya için 
lacağını bildiriyorlar. Şimdiye kuvveti göstermişlerdir. gönüllü toplanması ve silah 
kadar bu münakalat Alceziras Bütün hu haberlerden anla- ihracı gittikçe artmakta oldu-
vasıtasiyle oluyordu. şıldığına göre Madrid müdafa- ğundan müddeiumumiliğin ta· 

Paris, 9 ( Ö.R ) - lspanyol ası bilhassa güç şartlar geçir- lehi üzerine federal meclis 
hükümet mahafili Malaganın mektedir. memleketin tam ve bütün bi· 
asiler eline sukutunun umumi Paris 9 ( Ö.R ) - Mebusan taraflığını temin etmek için 
vaziyeti üzerinde vahim neti- meclisinin radikal sosyalist gru- bir takım mukabil tedbirler 
celer vermiyece~ini bildirmek- bu toplanarak ispanyayı ziya- hazırlamaktadır. 

ateş verdi. Bıyıklının hedefi 
şaşmamışdı. 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Diye sığınmışlardı. 
Yeniçeri ocağının neferlerle 

do~u koğuşuna can atan Sofu 
Mehmet Paşa : 

- Siz benimle bir olun ! Si
ze keseler vereceğim 1 Diye on-
Jara bin çeşit vaatlar verirken 
müftü Abdürrahim ağa, Mus~ 

can ve gönülden imzalıyarak 
okumuşlardı. F clvayı okuyan 
müftü idi; sarığını, cübbesini 
düzelterek, koğuşun içine ha
kimane hir ses saldı: 

~zen : Tok Dil Tefrika No: 102 - Bu delikanlı delirmiş! De· ı 
di aklı ermiyor işe.. Hadi bunu 
bağlatın! Biz de Üsküdara ge-

Istanbulun içine saldıran Hı
tilalcı ·ar önlerine gelen paşa, 
vezir, ağa konaklarına yüklen
diler, kapılarını kırmadıkları 
konakların karşısına kalabalık 
ve gürültülü bir heycanla ge
'Çerek, ellerine geçirdiklr:ri taş· 
ları konakların camlarına ath· 
!ar, bir hay huy içinde konakla
.rın camlarını, pençerelerini 
kırıp, içerilere müthiş taşlar 
savurarak alabildiğine, ellerine 
geçen 6u ihtilal fırsatından 
istifade (?1) ettiler .. 

lihiddin ve hatta en kahraman 
sayılan Aziz efendi ve kara Mus-

- Suleh::ıyı müsliminden bir 
kaç kimesne için şeran kati 
olunmak icap eder halleri yok 
iken, elbeten kati olunsunlar 
deyip kendilerinin ba%ı cesa-

lik-:- Korkup kaçmak kabpe
tir dedim. 

f Bıyıklı Mahmudun gözleri 
al taş 'b' 1 gı ı açıldı: 

- - Sen yigitl dedi, ne oldu· 
gunu biliyor musun? 

h -. Biliyorum, arkadaşların 
eı>sı dağıldı. 
- Öyle ise 
- Öyle ise

00

hiz varız. 
- Sen delisin. 
- Neden? 

ile-. Neden olacak, kaç kişi 
hız karşılarına çıkıp, dava· 

~ız meşrudur diye heriflere 
arşı geleceğiz. 

- Biz varız ya!. 
Y" - Siz kaç kişisiniz, olsa olsa 
uı kadar ya var, ya yok! Bu 

olur mu ? Bu kuvvetle gidilir 

oıi ? 
- Sen korkaksın? 
- Ne? 
- Sen korkaksın? Hem de 

rezilsin! adam olduğunu gös-

termedin! 
Bıyıklı Mahmut şaşır-

mıştı. Fakat şaşkmhğı öfke ile 
mezç olmuştu, delikanlıya: 

- Sen delisin? · 
Diye bağırdı. Mahmut: 
- Sensin delil Sensin rezil! 

Halkı sürüklediğin bir ihtilal uğ· 
runa başına geçtiğin işi başara· 
rnadın, adam olsaydın, aklın 
başında ols;aydı, böyie olmazdı, 
herifler istediklerini yapıyorlar, 
yaptılar da... Yazık. yazık! Şu 

çelim.. · 
Derken üzerine gelmek isli· 

yen Sipahi ağasının yüzüne, 
suratı budur diye dehşetli bir 
yumruk savurdu. Zavallı adam, 
kanrevan içinde yere yuvar· 
landı. 

Bıyıklı Mahmut birdenbire: 
- Koşun! tutun! tutun şunu! 
Haykırmasile dışarıdakileri 

içeri soktu. Fakat, Mahmut 
belinden bir hançer sıyırıp Bı· 
yıklı Mahmudun üstüne atılın· 
ca, Bıyıklı Mahmut çakmaklı 
tüfengi kapdığı gibi yana at
ladı, ilk hızıle köşe minderin~ 
kapanan Mahmudun beynine 
nişan alıp silahın çakmağını 

isyan İstanbul afakını haykı
rışlarla doldururken, lstanbulun 
içi adeta kimsesi kalmamış, 
ıssız bir şehir gibi olmuş, dük- · 
kanlar kapatılmış, sokaklarda 
asilerden başka canlı mahluk 
görilnmemiş ve herkes evlerinin 
varsa bodrum katlarına, yoksa 
bodrum katı olan komşularına: 

- Aman 1 

lih ağasile sadrazamın sığındığı 
ocağa gelmişler, konaklarını, 
saraylarını 1? terketmişlerdi. 

Bu sıra; saraydan gizlice yine 
davetçiler geldi: 

- Sultan istiyor sizi! 
Emrini saldı, lakin bir adım 

bile dışarı atmağa cesaret 
edemiyen sadr.:':zam ve vezirler: 

- Geliriz! Hele şimdilik 
fermanlarını tehir etsinler! 

Diye başlarından savuştur
muşlar ve nihayet ocağın bütün 
Y ~niçerilerioi toplıyarak: 

- Hepinize onar kese akçe 
verilecek! Silahlanıp asilere 
karşı çıkın! 

Diye müştereken verdikleri 
kat'i katil fetvasını müftüye 
imzalattırdıktan sonra heosi de 

retlerine teşebbüs için tecem
mü ettikleri mesmuu hümayun· 
Jarı oldukta içtima memnudur, 

. cemiyetten men o'.unsunlar de· 
yu hattı hümayun varid olduk· 
ta biddefaat nasibat olunduk
larında nasihat kabul etmeyip, 
hakka muti olmayıp fesadı ka-
dimleri üzere musır olup, şer'i 
şerif ve padişah hazretlerinin 
muvafıkı şer olan emrine itaat 
etmeyip ve lazım olursa muka
te!e ederiz deyu hilafı şer mu
kabele üzerine musır olsalar ' 
taifei merkumeye mukabele 
olunup müdafaai hisseyf olun
mak şeran caiz olur mu ! Elce· 
vap ! Olur .. 

- Riimedl -
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Kayseride köy çalışmaları Manisada kadın fazladır Cinayet şüphesi altında 

Her hafta Kayseri köyle- Evlenme nisbeti lzmir
rinde tetkikler yapılıyor den bile daha öndedir 

Bir yıldız muhakeme 
edilmesini istiyor 

Ke:ayseri, 8 (Hususi) - Kay
seri Halkevi köycülük h:ıreket
lerine en önde bir yer vermek
tedir. Halkevi reisi ve vali M. 
Adli Baym&nın öncülüğü altın-
da her hafta köylere gezintiler 
tertip edilmekle ve bundan 
istifadeler temin edilmektedir. 

Ubay tarafından köylünün 
dilekleri dinlenmekte, okulu ve 
öğretmeni olmayan köylere ya 
münferiden veya bölge okulları 
yapılması için tedbirler alın
makta ve çocuklara okumaya 
teşvik için şekerlemeler dağı .. 
tılmaktadır. 

i(ayserı köyleıinde tetkıleıden bir intıba 
Köy gezintilerini yalnaz bir Köylerin temizliği, yolların 

gezinti olarak kabul etmek yapılması, bataklıkların kuru· 
doğru olamaz. Bunların mahi- tulması ve bir kısım köylere 
yeti tamamen başkadır. Köy- iyi içme sularının temini ile 
lerde tetkiklere çıkan kafileler ağaçların çoğaltılmasına önem 
köylerin noksanlariyle, ihtiyaç- vt:rilmektedir. 
lariyle alakadar olmaktadır. Köylerin coS?rafik durumları, 
Köylere gidiş geliş yayadır. köyde yetişen ürünler ile bu 

Köylerde incelemeler yapan ürünlerin çoğaltılması tohum ve 
bu kafile beraberinde giden hayvanatın ıslahı ürünlere arız 
doktorlar köyün hastalarını olan hastalıklar hakkında araş-
mahallinde muayene ve tedavi tırmalar yapılmakta ve mahalli 
etmekte olduğu gibi fakirlerin sanayiin ilerlemesi yolunda ge-

rekli işler düşünülmektedir. 
ilaçları parasız temin edilmekte 

Köyün kuruluş tarihi ile bu 
ve sıtmalılara meccanen kinin köyden şimdiye kadar yetişmiş 
dağıtılmaktadır. olan ve tarihe karışan ünlü 

Okuma çağında bulunupta adamların hal tercümeleri ve 

kitap ve ders gereklerini yaşıyan büyükler hakkında bil· 
tedarik edemiyen köylü giler toplanmaktadır. Köy ça-
çocuklarına yardım edilmekte- lışmalarından alınan neticeler 
dir. eyidir. 

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

Kral altıncı Jorj Kabul resmini yaptı 
- Baştara/l 1 rncı sahi/etle -

resmen teeyyüt etmemiş ol
makla beraber eyi haber alan 
mahafilde dolaşan söylentilere 
göre prenses Mary ile kocası
nın Viyanayı ziyaretleri sadece 
hususi olarak Dük of Vind
sörü ziyaret etmek değildir. 
Prenses bütün kral hanedanının 
elçisi vaziyetindedir. Vindsör 
dükasının kız kardeşi eski 
kralı, uğuruna tahtı feda ettiği 
Bn. Simpson ile evlenmekten 
vaz geçirmek için imkanın fev
kinde çalışacaktır. Prenses bu 
izdivaç projesini bıraktırmak 
için kardeşine muhtelif mülaha
zalar serdine salahiyettar kılın
mış imiş. 

Londra, 9 (A.A) - Kralın 
hesabatını tetkik etmek üzere 

bütün partilerin parlamentoda· 
ki mümessil!erindeıı mürekkep 
hususi bir komite teşekk:il 
ederek gizli müzakerelerde 
bulunacaktır. 

KABiNE iSTiF A EDERSE 
Londra, 9 (Ô.R) - Deyli 

ekspres gazetesi, taç giyme 
merasiminde istifa edecek olan 
Baldvini maliye nazırı Növil 
Chamberlain'in istihlaf edece· 
ğioi, harbiye nazırı D' uff Ku
per'in de çekileceğini yazıyor. 

DÜK DE GLOCESTER 
Londra, 9 (A.A) - Kralın 

sıhhatini muhafaza edebilmesi 
için biraderi Glocester Dükü, 
Kralın normal resmi işlerinden 
büyük bir kısmını deruhte ede
cektir. 

HiSSi, AŞK 
ROM ANI 

- t2-

Blr eser bırakmadan ölmek ne karf ar UzUcU •• 
Korku) orum kızım, öldUğUmde toprak 

blle vücudumu kabul etmlyecek 

Yorgun um Seniham.. O ka
dar yorgunum ki, seni, tema
yüllerini arzuladığım gibi takip 
edemiyorum. Bu, belki de seni 
yorularak sevmemden.. Senin 
herşeyine sahip olmak ister
ken en küçük hislere bile yer 
vermekten keod "mi alamlyo
rum. Şaşmyorum Seniha .. Ben 
ıeni bütün sevgi kabiliyetimle 
sevdiğim halde nasıl oluyor da 
kalbinde başkaları için de yer 

kalıyor. Acaba aciz bende mi? 
Yoksa benim uzatabildiğim 

ıev2iden fazlası için kalan ye-

rin genişliğinde mi? Kıskanç
lık kör bir histir, muhakemesi 
yoktur. Bu itibarla münevver 
veya sözde münevver arasında 
fark gözetmez. Şunu söylemek 
istiyorum: 

Son günlerde sende bir baş
kalık var. MektupJarındaki tak· 
ma harareti içime sindiremi· 
yorum. Gözlerin konuşurken 
öyle durgun ki.. Bunu tahlile 
çalıştım. Erkekçe bir mana 
vermek istiyordum. Muvaffak 
olamadım. Çok üzüldüm, acaba 
bir bata mı yaptım diye .. 

Vali spor işlerine ehemmiyet veriyor. Altınordu 
Manisaya giderek bayramda bir maç yapacaktır 

Manisada av ve spor jaalireti 

Manisa, 8 (Yeni Asır Muha- kurmağa başlamıştır. Beş kişilik 
birinden) - Foça ve Ödemiş müteşebbis bir heyet bu yuva-
kazalarmda kız· erkek nufusu- nın eski bale gelmesi için ça· 
nun az ve ço~duğu muhitte iyi lışıyor. 
dedikodu uyandırmıştır. Mıntaka merkezi olan Mani-

Bu s~bepten Manisada erke- sada bir kaç yıldanberi lik maç-
ğin mi, yoksa kızın mı çok lan yapılamıyordu. Önümüzdeki 

k hafta umum spor kulüpferinin 
olduğunu öğrenmek mera ı 

Yıldızların bayatı, temsil et
tikleri filimlerdeki kahramanla
rın hayatına intibak etmeğe 
çalışıyorlar. Korkulu, heyecanlı, 
iskandallı, yalanlı ve hisleri 
maskeliyen bir hayattır. 

Şimdi anlatacağımız vak'a, 

çok sıkı münasebetleri olduğd 
malumdu. Cinayetten birkaÇ 
gün evvel direktörün tevecciib 
ve sevgisini kendisiyle payl•fj 
mak istiyen Mary Miles Minter • 
oldukça gürültülü bir kavgada 
bulunmuştu. Tahkikat hakimle• 

iştirakile Manisada bir top-
bende de uyandı. Edindiğim Jantı yapılacağı ve bu işin Marv Mi/es Minter ve annesi 

malumat şu oldu : daha fazla sürüncP.mede kal- Ellery Queen'in bir romanını ri, maktulün cesedi başında 
Manisa merkezinin 34.600 maması için tedbirler alına- andırıyor. 1922 senesi Şubatı- M. M. M. markasını taşlyan 

nufusu vardır. Umum vilayetin k d' M k nın ikinci gecesi Famous Lasky bir mendil bulmuşlardı. Miı 
k cağı söylenme te ır. ınta a- FiJms şı'rketı·nı'n muMdu"ru" Willian 97126 nufusundan 51 bin ü- ya dahil kazalardan Akhisar, Minter bu mendilin kendisine 

Suru kadın 45 bin küsurunu hh 1 Desmond zenci oda hizmetçisi 't ld v t tı B 
Salihli, Kasaba mura as an tarafından Holivuddaki villasın- aı o ugunu anımış • un· 

erkek teşkil etmektedir. davet edilecek ve Manisadan da ölü olarak bulunmuştur. Mak- dan başka yine bu kadının 
Vilayette evlenme bundan da Sakarya, Yıldırımspor, Tan- tulün arkasındaki yaralar ta· göndermiş olduğu mektuplar 

evvelki senelere nisbetle göz- spor kulüpleri iştirak edecek- banca kurşunu ile açılmıştı. yerlerde dağılmış bulunuyordu. 
leri çelecek derecede fazladır. lerdir. Vak'adan haberdar edilen po- Zabıta, iki yıldızdan birini 
Mesela bundan önceki yıllarda lzmir Altınordu spor kulübü lis derhal tahkikata başlamış sarahatle suçlıyacak delilleri 
vasati 500 - 700 arasında ev- bayramda bir maç yapmak için ve bütün şüpheler yıldızlardan elde edemeyince tahkikat dos· 
lenme muamelesi yapıldığı hal- Manisaya davet edilecektir. Bu Mabel Norman, Mary Miles yasını kapadı ve takibattan 

maç revanş mahiyetinde ola- Minter üzerinde toplanmıştı. 
de 936 yılı içinde bu adet 925 cağından muhtelit bir takım Mabel sabah saat 7,45 te vazgeçildi. 
kadar yükselmiştir. Bu vazi- çıkarılacaktır. şehirden ayrılmıştı. Maktulle Buna rağmen, polis hafiye· 
yet te Manisada erkek ade· ..................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !erinden biri bu işin arkasını 

dince kadın var demektir. Ve Bükreşte siyasi bir ıskandal bırakmamıştı. o gündenberi 
evlenme de normal şerait altın· yapılan tahkikat bir netice 
da devam etmektedir. - Baştara/ı hirmci sahifede - efkarı olan bir gazete, bu vermemiş ise de Mis Minter 
Yaş tashihi işleri nufus da- Eser heyeti umumiyesi itiba- eserikmevzuubahs ederek di- aleyhinde şüpheli dedi kodular 

riyle Romanyayı ve Romanya yor i: k d' B d d' 
iresini çok yormaktadır. Elde _ Bu elçinin aklında bir devam etme te ır. u e ı 

ordusunu tahkir eden cümleler- d · 
mevcut kadronun vilayetin ge- noksanlık bulunduğunu kabul kodular an usanan artıst, şun· le doludur. Ve bu hareket, mi· 
nişlig" ine nisbetle darlıgv ı me- etmek istemiyoruz. •Eğer böyle ları söylemiştir: 

safir olarak bulunduğu bir mem- b , 1 ç k B · hk k t murlarm geceli gündüzlü çalış- ise, unun rnes u iyeti e ı - enı ma emeye sev e • 
lekette, Çekoslovakyanın bir · d B k ı · ı H k'k t' l 1 malarını adeta mecburi kılmak- hükümehne üşer. ize a ırsa sın er. a ı a ın an aşı ması 

tadır. müttefikine y;ıpılmıştır. elçi, Küçük Antant düşmanları için bunu istiyorum. Filhakika 
Hadise Bükreşte patlak ve- tarafından organize edilmiş bir T l t tk d A da 183 köylü büyük bir vilayet ay ora u un um. ramız 

rince derhal parlamentoya bir düşmandır. Küçük Antant daima vefakar ve hafif bir dost· 
merkezinde bir katip bir de istizah takriri verilmiş ve hü- devletleri arasındaki ahengi 

luk hakim olmuştur. Taylorun başkatip bu işleri başarmak- kümetten izahat istenmiştir. bozmak istiyor. · 
tadır. köşkünde bana ait olarak bu-

Bir çok mebuslar Çek elçisi- Bu eserde Polonya arazisi lunduğu iddia edilen Rop dö 
Valimiz Manisaya geldikten nin bu bozguncu hareketini taksime davet edilmektedir. sambrın gösterilmesini isterim. 

h h d f 1. t b t t d k k d · · b' Polonya bunu unutmayacak ve sonra ersa a a aa ıye aş- prı:> e" o e ere en isının ır Ç k Ta ki şüpheler tamamen dağıl· 
ladı. Sönük bir vaziyette bu- daha memlekete kabul edilme- e oslovakya hükümetinden 
lunan gençlik teşekkülleri birer .. 'st . l d' Ç k 1 • • izahat istiyecektir. Kendisine 

mesını 1 emış er ır. e e çısı misafirlik gösteren bir memle-
birer canlanmağa ve faal sa- halen Prag'da bulunmaktadır. 

kette, Romen ordusunu tahkir 
hada rol oynamağa başladılar. Üniverıcite talebesi arasında eden bu adamı mazur görmek 
Bu cümleden olarak üç sene- heyecan vardır. imkansızdır. Herşey müsamaha 
denberi faaliyet sahasından Varşova, 9 (Ô.R) - Çekos• ile karşılanabilir. 
uzaklaşmış, fakat tarihi bir Jovakyanın Bükreş elçisi tara- Kitabın mukaddemesini ya· 
maziye malik olan " Manisa fından kaleme alınan eser bu- zan Çek hariciye nazırı M. 
idman Yurdu ,, " Tanspor ,, rada derin bir heyecan uyan- Kroftanın, bu eseri okumadan 
namı altında yeniden teşkilatını dırmışhr. Hükümetin naşiri mukaddemeyi yazdığına inan-

Senin üzerinde resmi, gayri 
resmi hiç bir hakkım, tefev
vukum yok.. Böyle olduğu 
halde hissen bana bağlanman 
lazımgeldiğine kendimi inandır
mıştım. Öyle sanıyordum ki, 
kendisine bütün heyecanlarırola 
bağlandığım insan için hayatta 
maddi ve manevi bütün alaka· 
lar benim arzumda toplanacak. 
Seniha için hayatta zevk, neş'e 
ve sair hisler benim arzumla 
akord e:dilecek. 

Bunlar konuşulmadan, görü
şülmeden kararlaşan şeyler. 
Bana öyle yüz verdin ki kızım, 
bunları istiyerek veya istemi
yerek düşündüm ve sanki her 
şeyi olmuş bitmiş sandım. 

Sen.iham.. Henüz senin için 
son bir fırsat var.. Ortada bir 
dönüş noktası ararsan bu henüz 
kapanmış değildir. Acaba his• 
)erinde bir dönüş mü var •• Eğer 
böyleyse benimçin yorgunluğa 
mahal kalmaz. Dostça konut· 
mamız, o zaman bile bllıbütiln 

ıönmüı olmaz. 

Böyle konuşmakla hastalı
ğımın sebeplerini anlatmış ol
duğuma zahibim. Daha bir 
hafta kadar evden çıkmamam 
da muhtemel.. Cevap vermek 
istersen ev adresime gönder. 
Sevgileı iın, selamlarım. 

Ümit 
BiR ZiYARET 

Gelişini haber vermek üzere 
uzanan eli, kapının üzerinde 
soğumuş gibi kaldı. Tereddüt 
ediyordu. Acaba içeri girsem 
mi diye.. Bu bir mücadeleydi. 
Mağlup irade, galip hislerin 
gururu önünde sarsıldı ve kapı 
esneyerek açıldı. 

ihtiyar kadm, kapısını aşın
dıran genç kızı biç görmemişti. 
Hüviyetini zekisile buldu ve 
cevap verdi: 

- Buyurunuz kızım, yukarı
dadır kendisi •• 

Seniha derhal ısınmıştı ka
dıncağıza.. Sıkılarak ıordu: 

- Y abyorlana rahatsız et
miyeyim. Sıhhatini merak et
miftim. Onu .tizden de 6ğre
nobilirim. 

ihtiyar kadının çehre hatla
rında bir sıkılma yeri gördü. 
Bu bir işmi'sazdı. ihtiyar ana, 
kızaran çehresini gizledi ondan: 

- Çok üzülür duyarsa.. iki 
gündenberi gözleri kapıda •• 
En ufak bir gürültü duysa ka· 
pıyla alakadar oluyt.>r. Birşey 
söylemiyor ama, hareketlerin
den her halde birini beklediği 
belli .. 

ihtiyar kadın durdu, düşün
dü ve söyledi: 

- Buyurmaz mısınız yuka
rıya .. Çok sıkılıyor. Hiç değilse 
biraz açılmış olur. 

- Hastalığı neymiş acaba? 
- Hastalığı.. Onu biz de 

bilmiyoruz. Doktor istemiyor. 
Biz geçen gün, kendisinden ha-
bersiz Dr. Nizami beye haber 
göndermiştik. Kendisini mua
yene etmek istedi. Ümid'im 
güldü.. Hem de ne gülüş •• Son
ra doktora anlattı : 

- Sizi boıu botuna rahat· 
m: ettiler doktor. Benim ya
takbk bir butalağuD yok ki.. 

sın ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mayız. Böyle olsa bile, M. 
Krofta neden bu elçiyi geri 
çağırmamıştır. Şu halde herşey 
danışıklı ve görüşüklüdür. 

Berlin, 9 (Ö.R) - Çeklerin 
Bükreş elçisi tarafından kale
me alınan eseri gazeteler tid· 
detle tenkit ediyorlar. 

Sadece bir asap buhranı .. Çok 
sıkılıyorum. Sanki biri kalbimi 
sıkıyor. Size zahmet ettirdik
lerine göre bana asap teskin 
edici bir şeyler verseniz •• 

ihtiyar kadın, Senihanın ali· 
kası önünde genişlemişti. Sö· 
züne devam etti : 

- Bir oğlum var .. Babası üç 
yıl önce vefat etti. insan ihti
yarlayınca bayatın zevkini an• 
Jamıya başlıyor. Yarın için en• 
dişelerim var. Hayatta bir eser 
bırakmadan ölmek ne kadar 
üzücü., Toprak bile vücudumu 
kabul etmiyecek ... Bütün kaba-
hat bende.. Ona mariz bir 
terbiye verdim. Öyle hassas ki 
en ufak bir şeyden nem kapı· 
yor. ö:Umünden önce tam 
üç sene babasiyle görüşmedi. 
Hatta bütün ricalarımıza rağ
men ölüm yatağında bile .. 

Ağlıyordu kadıncağız. Seni· 
ha ayakta, onun teessürünün 
geçmesini bekledi. ihtiyar ba
kışlarda toplanan yaşları par· 
maklariyle kuruladı : 
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Karşıyaka 
MUzlk severler sosyete

sinin son konseri 
Karşıyaka müzik severler 

sosyetesi, Karşıyaka kulübünde 
IDevsimin dördüncü konserini 
•erdi. 

Zengin bir programın vadet· 
ti"" gı hakiki san'at havasına 
teşne bir halk kütlesi sosye· 
tenin alaka sahasını g

1 

enişlet• 
, ... 1 

ıgıne şüphe bırakmayan bir 
çoklukla, salonu doldurmuştu. 

Uvertür olarak Mozart'ın 
" E' •ne Kleine Nachtınuzik " 
İni dinledik. 
.. Bu eserin aslı yaylı sazlar 
ıçıu olması icap ederken fltıt 
•e piyanonun ilavesile daha 
dolgunlaşııııştı. Bütün mu•man· 
J.,ı ile beraber dinlenmeği 
arzu ettiren bu eserin uvertüre 
alınmaması icabederdi. 

Scarpa'dan Şubertin deniz 

l
"Adm Meer., ve serenadını din· 
e 'k 1 • 

Şarkı Şubert stilinde ve fa· 
kat enterpretansyonauzdu. 

Orkestra burada iyi bir be
ral>erlik temin edebildi. Scarpa 
rraviata 'dan söylediği Aryayı 
ıbakkın başarmıştır. 
Bundan sonra Şubertin Tri· 

osunu dinliyoruz. 
Piyano, keman ve viyola .. 

Eser, meşhur Quintett'den 
alınmıı bir Adacyo. Viyolanın 
i1;1i ve dolgun ıesinde canlı 
bir mana almıştı. Cümle sonla· 
rındaki ifadeler kuvvetli idi. 

Konsere teknik kudreti ile 
~ştirak eden Beroviç'den Beet· 

oven'in FA Romansını dinle· 
dik. Onu bir kere daha tak
~ir ederek alkışladık. Yalnız, 

ana öyle geldi ki, san'atkAr 
Reroviç, bu eseri intihapta 
Yakıtsız bir cesaret göster
nıiıtir. 

Bundan ııonra iki kıymetli 
artisti karşı karşıya görilyoruz: 
Bayan Roggenbuk ve Bay 
Roza ti. 

Sen • Sans'ın iki piyano için 
Yazılmış Caprice Heroik'i bü
yük bir muvaffakıyetle ça· 
lındı. Teknik beraberlilr, san
timan... Bu ' üç vasıf bu iki 
kıymetli san'atkirda büyük bir 
kudretle birleşmişti. 

Birinci kısmın son numarası 
olarak piyano ve orkestra re· 
Fakatile Bayan Roggenbukdan 
Beethovenin C - moll konserto· 
sunun birinci muvınanını din· 
~dik: Eser, klasik san'atın ne· 

5 hır nümunesi idi. Kadansla 
Bayan Roggenbuk yüksek bilgi 
re kabiliyetini göstermiş oldu. 
k ikinci kısımda Mozartın flüt, 
eman viyola ve çello için ya· 

~•.lmış çok güzel kuvartesini 
ınledik. Bu eser için çok ça· 

~·~ılmış olduğu belli idi. Bunun 
ıçındir ki, incelik, güzellik ve 
zerafet birleşmişti. 
d Bir çok defalar Bay Körber'· 
k~n dinlediğimiz Popper'in "es-

1 güzel günler,, ini hayalimizde 
canlandırmak için nafile bir 
g.ayret sarfettik. Bestekar ma· 
lum o' 'k' . d h i . mıyao ı ıncı parça a a 
YI çalındı. 

~onserin hususiyet ve gü· 

dzelJığini Celalin flütünde bul
uk c· l·ı · -e a , orkestra ve piya· 

Donun refaketinde ayrı ayrı 
bldığı Tıtl'in serenadını ve 
lı ~mnıare'ıni pilıolosundaki can· 

•fadeyi, bize flütün prüzsüz 
sesıle d. . ver ı. Çok alkışlandı ve 
çok ta kd r edildi. 

Konserde umumiyet itibarile 
llıuvaffak olundu. Ayrı ayrı 
Çalışla d k' ff . 
b r a ı muva akıyetın se· 

eb· f d 1 azla çalışı!mış olmasın· 
andır. 

Çünkü, seçilen eserler, fazla 
çıılışma • . . . 

gı ıcap et!ıren ıcrası 
lor s t' 1 b' • ' k ' an ıman ı ve ır san at 
ıırakterioi hiizdi. 
Memlekette muzik kültürünü 

• 1 

--------------s:ı:ı:ı-•••---•,mun korunma 
Zelıirll gazların tehtıkesi ötedenbtti buaz fazla ı/ımal bodrumu haline 
i!dılmiştir. Her ne kadar çok /l!s111i g-az/ar varsa da konulmasından 

tesirlenni tamamen yapabilmelttl ici11 /azla mıl<darda şu fayda elde 
ve topluca atılmak lılzım gelir. Bununla berabtt lıer nevi edilebilir: Her 

gaza kaışı g-ene gaz teknıği kadar terakki etmiş olan k 
maskelerle kat'i çau bulabilüız. Jehlıkeden korunalım. 

es tayyare 

"------------------•• taarruzu esna-sında olduğu 

Şehirler için büyük tehlüke 
tahrip bombalarından değil, on· 
!ardan çok küçük ve gürültüsüz 
olan yangın bombalarından ge· 
lir. Bunlar 1 5 kilo ağırlığında 
olup tutuşturma maddeleri yağ, 
fosfor ve en ziyade kullanılan 
da elektron - termit'tir. Bu 

(bombalar durmadan yanar ve 
2, 3 bin derece hararet neşre· 
der. Bu hafif bombalar her 
tayyare tarafından çok miktar· 
da 1aşınabilir. Mesela Viyana 
üzerine "30., tayyarenin taarru• 
:ı:unu ve 2()ı bin yangın bom· 
basının abldığını tasavvur eder· 
sek bunlardan yüzde birinin 
hedefe isabet ettiğini kabul 
etsek bile, 200 yangın çıkmıt 
olduğunu düşünebiliriz. Halbuki 
hedefe düşen bomba mikdarı 
yüzde 1 den daha çok 
olur, ve bir şehirde evlerin 
işgal ettiği saha ne kadar fazla 
ve boş saha ne kadar az ise o 
nisbette evlere daha çok bomba 
düşer. Bu sebeple bombaların 
yüzde bir değil, hatta ond• 
biri evlere tesadüf ed~bilir. 
Bundan dolayıdır ki şehirler 
için en büyük tehlükenin yan· 
gın bombalarından geleceğini 
keşfedebiliriz. Böyle umumi 
yangınlara karşı en mükemmel 
itfaiye bile hiç bir iş göreıııez 

ve umumi felaket baş göstere· 
bilir. Bunun neticesinde bütün 
şehir halkının açıkta kalması 
fecaati ortaya çıkar ki mutaar· 
rızın da maksadı budur. Halk 
bu cihetten gelecek tehlükeyi 
iyi görmez ve zamanında ted· 
birlerini almazsa netice buna 
varır. 

GAZ TEHLÜKESI 
Zehirli gazların t.ıhlükesi 

ötedenberi biraz fazlaca müba· 
laga edilmiştir. Her ne kadar 
çok tesirli gazlar varsa da te· 
sirlerini tamamen yapabilmele
ri için fazla miktarda ve top· 
!uca atılmak lizımgelir. Mese· 
fi bir kilometre murabbaı yer 
için 10000: 12000 kilogram gı.z 
atmak icabeder ki bunun için 
de 8 • 10 tane gece bombar· 
dıman tayyaresine lüzum var
dır. Bu suretle meseli Viyana· 
yı gazlamak için 1000 tayya· 
reye ihtiyaç vardır. 

Bir şehir halkının az bir za· 
manda gazla imhasından bah· 
setmek kadar mantıksız bir şey 
olamaz. Zira bu kadar çok 
tayyareyi bir defada kullanmak 
mümkün değildir. Gaz elbette 
kullaoılacektır. Ve buna karşı 
ihmalden çok büyük zarar· 
lar doğar. Fakat gazın an· 
cak mahdut yerler için ehem
miyeti ziyadedir. Bundan 
başka ötede beride anca_k 
balkı tedhiş etmek ve manevı· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
yaymak, istidatları meydana 
koymak ve san'at hevesini aşı· 
Iamak gibi gayelerle çalışan 
hMüzikseverler sosyetesi" bu 
konseri ile bize _yarın için daha 
büyük ümitler vermiştir. 

N. A. 

yatını kırmak gibi bir rol oy· 
nar. Hele eğer halk en tesirli 
gazın bile ancak mahdut bir 
zarar verebileceğini ve hava· 
dan, güneşten ve bilhassa 
rüzgardan çok müteessir oldu
ğunu bilmiyorsa o zaman ga· 
zın yapacağı manevi bozgun· 
Juk ve ürkütme çok büyük 
olur. Bununla beraber hernevi 
gaza karşı gene gaz tekniği 
kadar terakki etmiş olan mas· 
kelerle kat'i çare bulabiliriz. 

HAVA TEHLÜKESINDEN 
NASIL KORUNULABiLiR? 

Tayyarelerin kullandığı tahrip, 
yangın ve gaz bombalarından 
gelecek tehlükeleri ve derece· 
)erini söyledik. Şioıdi bunlara 
karşı korunma çarelerini anla
talım : 
AGIR T AHRIP BOMBALA
RINA KARŞI KORUNMA 
Her silaha karşı korunma 

çaresi vardır. "2000" kilo ağır· 
lığında bombalara karşı 4 - 5 
metre kalınlığında beton örtü 
ile korunulur. Fakat, bunu her 
ev yapamaz. Buna lüzum da 
yoktur. Böyle bombaların atı

lacağı yerler askerlikçe ehem• 
miyetli olan belli yerlerdir. Bu 
gibi yerlerin hemen yakınında 
bulunan evler de harap olur. 
Tayyareden atılacak bombaları 
tam hedefe düşürmek epiy güç 
bir iştir. Hele tayyareye karşı 
tayyare, yahut defi topları ve 
makineli tüfekler kullanılıyor• 
sa o zaman bombayı hedefe dü
şürmek daha çok güçleşir. Ve 
atılan bombalar hedefin yakı· 
nındaki diğer evlere dilşebilir. 
Bu sebeple evvelce de saydı
ğımız askerlikçe mühim fabri
ka, istasyon, köprü mühimmat 
depoları; devlet binaları, silolar 
ve sairenin yakınlarında evler 
yapılmamalı, mevcut evlerde 
ise tedbir alınmalıdır. 

ZEHiRLi GAZLARA 
KARŞI KORUNMA: 

Zehirli gazlara karşı emni· 
yetli maskeler ve zehirli ma· 
yilere karşı da koruyucu elbi· 
seler vardır. Fakat eğer bun· 
ları kullanmanın usulleri bilin· 
miyorsa milyonlarca gaz elbi• 
sesi ve maske vermekten bir 
fayda beklenemez. Esasen gaz 
elbiselerini ancak mayi gaz· 
!arla doğrudan doğruya temasa 
gelecek olan insanlara, daha 
doğrusu sivil korunma esna· 
sında filen çalışan milcadele 
teşkilatına verilir. 

Tayyare taarruzları sırasında 
halkın en çoğu cadde ve so· 
kakları terkeder. Bıınlara 
(Passif halk) diyoruz. Her 
evin bir bodrumu olduğuııa 
göre bunu korunma bodrumu 
haline koymak ve oraya sığın· 
mak sivil bava korunmasının 

temelini te§kil eder. Bu tak· 
dirde düşman kendi bombala
rını daha geniş sahaya serp· 
mek mecburiyetinde kalır ki 
böyle geniş bir sahayı hiçbir 
zaman tamamen bombalarla 
dolduramaz. Her evde bodru· 

yerde kolayca sığınacak 
yer bulmuş olur, uzaklara git
meğe mecbur kalmaz, gece ise 
evinin bodrumuna, gündüz ise 
hemen çalıştığı yerin bodru
muna girer. Tabii bodrum o 
suretle hazırlanmalıdır ki, tam 
ve emin bir sığınacak yer ola
bilsin. 
HER ŞEY TEHLiKEDEDiR : 
Herkesin yalnız kendi canını 

kendi malım ve kendi iş vası· 
talarını koruması kafi değildir. 
Kendi korunmasını temin eden 
her iıısan, derhal en yakınının 
korunmasını da düşünmeğe ve 
ona yardıma mecburdur. Şehirli 
köylü, memur, amele, tüccar her· 
kes aynı derecede tehlikeye ma· 
ruzdur ve herkes aynı derece· 
de alakalıdır. Elbirliğiyle çalış
malıdır ki hayat ve maişet müm
kün olduğu kadar az tacize ve 
az zarara uğramak la kurtulsun. 
Ev sahibi evinin başıoa yıkıl
maması ve yanıp mahvolma
masiyle ne kadar ilgili ise ki
racı da o derece alakalıdır. Bir 
şehrin yanması ve harap olmuı 
demek bütün şehir halkının 

derin bir felakete düşmesi de
mektir. Zayıf ve aciz vaziyete 
düşmemek, serveti muhafaza, 
çalışmayı koruma ve yurd is
tiklalini muhafaza halkın vazi-
fesidir. 

ŞAHSI KORUNMA 
Bugünkü ileri harp tekniği 

öyle gösteriyor ki, tarihe karış· 
mış olan ve bizim ancak tarih 
kitabımızda okuduğumuz (şahsi 
müdafaa) yani herkesin kendi 
malını ve canını kendi gücüne 
ve kendi kuvvetine dayanarak 
koruması ve yakınlarına yar· 
dım etmesi mecburiyeti tekrar 
ortaya çıkmıştır. 

Bütiln halkın, bütün sınıf ve 
tabakaların elbirliğiyle çalışması, 
bir ıivil hava korunması kuru· 
munun temelini teşkil eder. 
Gün politikalarını ve fikir ihti· 
laflarını bir tarafa bırakarak 
yurdumuzun ve milletimizin 
yaşaması ve selameti için el
zem olan hava korumasında 
hepimiz elele verelim. Bu hu
susta herkesin hava korunma· 
sını bir vazife diye kabul et
mesi kafi değildir. Her ferdin 
diğer birisinin yardımına 
muhtaç olmadan tehlüke zama· 
moda bilfiil ha:ı.ırlaomayı ve 
tehlükeyi cesaretle karşılamayı 
bilmesi ve yapabilmesi lazım
dır. 

Hilkümetçe 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 yapmağa 
mecbur olduğunu ana hatlariyle 
gösterir. Daha esaslı ve mü
kemmel suretle öğrenmek için 
bu maksatla açılmıf olan hu
susi öğretme kurslarına iştirak 
lazımdır. Umumi fikirlerle ik
tifa caiz de~ildir. 

Otomobil grevi halle dilemiyor 

Mişigan valisi işçileri 
sükunete davet etti. 

Nevyork, 9 (Ö.R)- Otomo· 
bil grevi halledilmekten uzak
tır. General Motors uzun bir 
beyanname neşrederek işçiler 
birliği mümeuilleriyle mür.ake· 
releri kestiğini ve valinin mü
dahalesi olmadıkça işçiler bir
liği liderlerile tekrar müzakere· 
ye girişmiyeceğioi bildirmekte
dir. Ancak vali müzakerelerden 
muvaffakıyetli bir netice çıka
bileceğine kanaat getirirRe mü
zakereler iade edilecektir. Fab
rikalar ba'a kanuna muh.alif 
olarak ve mahkeme kararına 

rağmen grevcilerin işgali altın· 

dadır. General Motora bunu 
kanuna meydan okumak şek
linde göstermekte, içtimai ni
zamı ve devlet otoritesini kır
dığını bildirmektedir. 

Fabrika!ar tabliye edilme
dikçe hiçbir al!laşmıya imkan 

yoktur. General Motors işçiler 
birliğini müzakereye salahiyet• 
far biricik teşekkül olarak 
tanımaktan da sakınmakta ve 
diğer işçi gruplarının da mü· 
messillerile karşılaşmak iste· 
ır.emektedir. Grevin cloğrudan 
doğruya veya bilva:ıta 150 
bin işçiyi alakadar ettiği tah
min edili)·or. 

Detroit 9 (Ô.R) - Mişigan 
valisi bir beyanname neşrede· 
rek işçileri •ükune davet et• 
miş ve general Motors mümes· 
sillerioi bu akşam yapılacak 

bir içtimaa iştirake davet ey
lemiıtir. 

General Motora valinin işçi

lerin gizli reyle ferdi reylerini 
almasını istemiş ve sendika 
mümessilleriyle konuşmak iste· 
mediğini bildirmişti. işçiler bu 
teklifi kat'i olarak reddetmiş
lerdir. 

Japon nazırının beyannamesi 

Sovyetler 1,600, 000 sün
gü ile tehdit ediyorlarmış 

Japon harbiye 
Tokyo 9 (Ô.R) - Harbiye 

nezareti tarafından yüzbinlerce 
nüsha olarak bastırılan ve halk 
arasında dağıtılan bir beyanna· 
me Japonyanın müthiş bir or· 
duya malik olmasını zaruri 
kılan şu sebepleri saymakta
dır : 

1 - lngilterenin dahili Japon 
işlerine müdahalesi: Bu müdaha
le Japonyanın Çinde takip nıye
tinde olduğu barışçı siyasete 
mühim mikyasta engel ol
maktadır. 

2 - Sovyet Rusyanın tah· 
rikitı : Sovyet hükümeti Ja· 
ponyaya daima meydan oku
makta ve bilhassa 1,600,000 
süngüsü ile cnu mütemadiyen 
tehdit etmektedir. 

Belçika meclisinde 
Mebuslar yumruk yumru
Oa geldi. C~lse tatll edildi 

ROMA 9 (Ö.R) - Brüksel
den bildiriliyor: Belçika harici
ye nazırı Stak Sosyalist partisi 
lideri Vanderveldin Marksist 
kanaatlere tercuman olan be
yannamesine şu cevabı vermiş
tir: 

Sosyalist partisi azası olmak
la beraber bu kanaatlere işti· 
rak edemem. Zira Marksizm 
maddiyete tapar. Halbuki harp· 
tan sonra yapılan tecrübeler 
fikir ve ruhu hesaba katmıyan 
böyle bir nazariyenin bir şeye 
yarayamayacağını ispat etmiştir. 

Sınıf mücadelelerinin önün~ 
geçmek için sosyalizmi milli 
hudutlar içine almak elzemdir. 
Belçika sosyalist partisi sıhhatli 
bir devlet kurmak için katolik 
partisiyle birleşmelidir. 

Brüksel, 9 (Ö.R)- Mebusan 
meclisinde reksist (Faşist) me
buslar bir hadiseye sebep ol
muşlardır. Bunlardan biri$i 
meclis reisi sosyalist Hitmanza 
Madridde söylediği bir nutuk· 
tan dolayı hücum etmiştir. 

Hitmans cevabında hususi 
bir vatandaı sıfatile hareket 
ederken her istediğini yap· 
makta selıest olduğunu bildir· 
miş ve sosyalist mehuslar 
tarafından alkışlanmıştır. Fa· 
kat Reksist mebuslar, sıra· 
!arının kapaklarını vurarak 
gürültüler çıkarmışlar ve bir 
çeyrek saat milıakerelerin de
vamına mıini olmuşlardır. Hu 
ıırada " Reks yenecek! ., diye 
bağırışıyorlardı. Bu gürültüler 
arasında mebuslar yumruk 
yumruga karşılaşmışlardır. Ni· 
hayet celse tatil edilmiştir. 

nazırı istifa etti 
3 - Amerikanın sivaseti : 

Bu siyaset Çin piyasasıoı koot
rolll Bllına almağa matuftur. 

Tokyo, 9 (Ô.R) - Harbiye 
nazırı general Makanuna istifa 
ettiğinden yerine askeri talim 
miidürü general Suhimayo har· 
biye nezaretine tayin edilmiş
tir. 

Paris, 9 ( Ô.R. ) - Japonya 
Baıı kası direktörünün dün bil
dirilen istifasından sonra bu
günde harbiye nazırının istifa
sıoı ve yerine bir yenisinin ta
yinini gö:ı: önünde tutan siyasi 
mahafil yeni Japon kabinesinin 
ordu ile parlamento arasında 
muvazeneyi iade gayretinde 
kolay kolay muvaffak olamıya· 
cağını kaydetmektedirler. 

Prt>nses Juliana 
Kocasile balayı seya- J 

hatindsn döndü 
Amsterdam, 9 (Ö.R)-Balay• 

larını Lehistanda geçirmiş olan 
prenses Juliana ve kocası prens 
Bernard de Lippe otomobille ve 
Budapeşte yolu ileAvusturyadan 

geçerek avdet etmişlerdir. 
,7AIC////././Y/Z7/L. '7 /.:a~;o<Clllı. 

., AÇLIK 
•••••••••••••••••• 

Tenkit, tiyatro tarihi ve 
S san'at etüdü yolundaki yazı· 

larile tanınmış muharrir ar
kadaşımız Refık Ahmet Se· 
vengil bir müddettenberi ye
ni bir yazı yoluna girdi. Hi
kaye ve roman vadisinde 
çalışıyor. Refik Ahmet Se
vengilin " ÇIPLAKLAR ., 
ismile yazdığı ilk romanı 
geçen sene KURUN gazete
sinde tefrika edilmiş, sonı a 
da kitap halinde çıkmı9tı; 
muharrir, " AÇLIK ., ismi'e 
yeni bir roman daha ya2 • 
mıştır; vak'ası Anadoluda 
geçen, bir Anado:u kasaba· 
sında uyanan yeni hayatı, 
fabrikayı, ziraatçilikten işçi· 
liğe g-eçen köylüyü mevzuuna 
dekor olarak seçen bu ro· 
man içli, öz!ü, hunımali bir 
aşkın hikayesidir. Karilerın 
lezzet ve alaka ile takip ede
ceklerini umduğumuz bu ro· 
man pek yakında KURUı 
gazetesinde tefrika edile· 
cektir. 

C////~////////,~////.//////J 
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Remington yazı makinaları 
Büyük (Standard) ve küçük (portatif) yeni modelleri gelmiştir 

Dalma eşsiz faaliyetJne şim 1 de 
Eşsiz güzellik ilave edilmiştir. Sağlamlığı ve malzeme 

mukavemeti sebebile bütün dünya halkı tarafından tercih 
edilmektedir. 

GörUnüşU gUzel - Gördüğü iş mükemmel 
Rekabet edilmez en ucuz fia tler 

işte tavsiye edilecek nıakina ! 
Saman 

iskelesinde ABA 
Yeni modelleri 

·~ mükiiblllnde" bOyOk -bıi"° tOb PER~ 
. -LOOEN T dış macunu alabılırsınlz .. 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırfÔn
'mış,' iyi, idareli ve çok hoş lezzete mallk 
tolub, nefesi serlnletir ve dlşlerl _mo
kemmel surette temlzler. - .. ,_._ 

• 
l de 

-TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta ~tut. 224 Teief n 34G5 

BlEYOGILU DA 

r·s ..... J.9 ·el l 
Si KEC DE ! 

e 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken-

• disini sevdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalanlar, 

kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

-D o yç e O r i y a n b a n k 
J)l~ESl)NER BANK ŞURESI 

iR 
~I EH J\ E~ 1 : BEHJ,J N 

Aimanga<ia 175 Şubesi Mevcuttur 
. \•ı ınaye vo 1lıtıyat nkçcsı 
ıü&,000,000 Hnylıumnrk 

Tıirkıvndo ~n heleri : 1S1'A 1' BUIJ vo IZi\I f H. 
1ıt!ırtla 

0

ŞnlHıl~ri: 1\AHIHE ve 1SICENDEH1YE 
Bor fiirlü hankn muaıoelıltnı ifa ve kabul eder 
c AL!UA .~"f .AJ>.\: seynlınt, ikamet, tahsil ve saire için 

Plıl't>ıı ~orniflo HHOlSTJ~H.MARK ırntılır. > (l)-lı 

ı 

~ASIR to Şubat 1937 
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iZ iR Yü ensucatı 
Kma 

Kma 
cevheridir. lştihasızhkta, za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Türk A. Şirketinin 
Hazını Hapları • Bir tanesi inkıbazlarda liut 
verir. Üç tanesi müshiJdir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 
ı=: :;s c wwwwwwa;c; 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: S.&GLAll 

lzmirde Hüsnü ve Muharre- m m m mı - - imi me borçlarından dolayi 25-12-
936 tarihinde hapsedilen men-

kul malların mobilvacılı?.a ait 
birinci arttırması 11-2-937 ta-

:z.&BiF 
- al - - -

rihine müsadif Perşembe günü 
saat 13 de başlayacak ve satış 
lzmirde Ismctpaşa bulvarında 
yeni müzayede bedestanında 
yapılacaktır. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

işbu menkul mallar:ı fal<dir 
edilen kıymetin % 75 ini bul-

madığı takdirde satış beş gün 
daha uzatılarak ikinci arttır

ması 16-2-937 tarihine müsadif 

. ................. SAT Ş •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
OZ7.7.z7,7,,,7Z/.J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Numarada 

salı günü ayni yerde ve ayni 
saatte yap11acağından istekli
lerin ayni güh ve saatte ayni 
yerde bulunmaları ilan olunur. 

423 (247) 

MEYVA 

En lıoş meyva luı:udur. lnkıba:r:ı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigcrc!cn ır üte\'eHit rahatsızlıkları enler. Haımı kolaylatbrır. 

İn~iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

AJPP"I - ~ 
Türk Kardif Kömürü . 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür vardtr. 
(2299) 

Söke mal müdürlüğünden: 
Söke kınası dahilinde hazineye ail 7000 lira muhammen be

delli karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 937 tarihinden gayei 
Şubat 940 tarihine kadar Uç senelik balık avlamak hakkile yüzde 
on iki saydiye resmi açık artırma ile 4 Şubat 937 tarihinden 
itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 Cuma' günü saat 
14 de ihalesı icra kılınacaktır. Talip olanların yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçesile Söke mal müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 10-14-18-23 418 (249) 

H LI T. A. Ş 

UCUZ SATILIK FİDANLAR 
a:rmoıaı:1am11:1111:mlllll!lilmllml ... llDllillillmıEaaı:z.aıilı:ı~mm .. 
En eyi damızlıklardan nşılannıı_ş meyve fidanları ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmı~ aşısız ve "gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapı lacaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
İmam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Çıı. Pa. 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya lrndar terazilerimiz gelmiştir 
Satış mahalli: Su!uhan civarında No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnü 

Özödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) 

En 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. _ 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Oz 

vdemisli. 

İzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Adamoplo karısı madam lsteryanın müterakim vergi. borcun
dan dolayı müzayedeye l;tkarılan Seydiköyünde . 1200 lı_ra mu· 
hammen kıymetli elli dönüm mikdanndaki tarlasıyle aynı tarlada 
yüz lira kıymetli bir evi birinci arttırma neticesinde ev1ıı 131 
lirada ve tarlanın 1870 liraya müşterisi zuhur etmiş ise de d~ha 
on gün müddetle askıya çıkarılması heyeti idare karan iktıza• 
sından' bulunmuş olmakla 19-2-937 cuma günü yapılacak açtk 
arttırma neticesinde işbu gayri menkullerin son arttıran uhde· 
sine kat'i ihalesinin icra kılınacağı ve müzayedeye iştirak ed~
ceklerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini daha evvel sandıga 
yatırmaları lüzumu ilan olunur. 419 (245) 



Fratelli Sperco N. V. 
Va A W. F. H. Van Der 

pur centası Zee & Co. 
ROYALE NEERLANDAIS DEUTCHE LEVANTE UNIE 
~ ~~~y~ ~~~R 

1 HERMES va para 11-2-37 MANISSA vaJM11ra limam· 
:~!-Jd-.ekto olup ,ekGal mıscla olup, Rotterdam, Ham• 

11111Jedea eonra Harpa, Var- burg ve Bremen için yUkle· •:L 99 Kleteace timaalan içia melLtedir. 
111& •lacakbr. MILOS vapuru 17 ıubatta 

Si bekleniWaektedir. Rotterdam, 
1 U L Y S S E S vapu• Hamburg ve Bremea liınanlan 

~ 9 1Ubattan 13 ıubata için yllkliyecektir. 
•dar Amıterdam, Hamburg DELOS vapuru 17 fUbatta 

·~ Bremen limaalanu yük beklenilmektedir. Rotterdam 
• •caktar. Hambarg ve Bremen için yük 

~s GANYMEDES •apara kabul eder. 
20 2 937 HERAKLEA vapuru 3 martta 
. .• • tarihine dog-ru tahliye · ı· 1 a b Hamburg ve Anvers ıman arın· 
çın ekleniyor. Burgas, Varna dan yiik getirecektir. 
:~~~teace için mal yükliye- ACHAIA vapuru 3 martta 

beknilmektedir • Rotterdam, 
SVENSKA ORIENT LINIEN Hamburg ve Bremen için yük 

S/S GUNBORG vapuru 12 kabul eder. 
ıubata doğru beklenmekte olup A_m_er ... i•ca .. :'•'ııt't:.x•p•-:~rt~Lines 
Jtik&nü tahliyeden sonra Rot- Tbe Esport Steamship Corpo· 

GÜZEL, SAGLAM VE iŞTAHLI 

Çüntü 
• 

8JO10 
kullanıyor 1 

Çocuklannızı ki
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça .. 
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele
rini temin etmiş 

olursunuz. !~rdam_, Haınburg, Gdynia ve ration - Nevyork 
.. kand EXILONA vapuru 9 ıub~~a 

~~a~mn~n~nylk be~~~~~di~Ne-Mk•n'•~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 
•lacaktır. ·~ •• l N 

yl\k kabul eder. G B l Wlt 
SiS NORRUNA vapuru 27 EXIBITOR vapuru 14 ıu- I 

ltlbatta beklenmekte olup yü- batta beklenilmektedir. Nev• 
lclaı t hl" d york irin ..na. kabul eder. a ıye en •onra Rotte- ..-- ,_ "- .- .•... 

• Hamburg, No"eç ve lı- Reederei H.Sehuldt- Hamburg 
~vya limanlanna yak DUBURG yapanı 13 pbatta 
lcabot edecektir. beklenilmektedir. Rotterdam, 

SERViCE MARITIME H .. bars •• Bremea lhnaalan 
ROU .. AIN . içia ,ak kabul eder. 

Si .. llARITZA yapanı 25 p-
S PELEŞ 1apun1 12 pbat• batta beldeailmeldedir. Rot-

ta heldemnekte olup Pire. Mal· terpam, Hambars ye Bremea 
ta Ye Marlil1a &manian için Jirunlan içia dk bbal eder. 
1"' alacaklar. •• .._. 

Jobmtoa "ilana Liaea Ltd. 
Sla ALBA JULIA vapuru IJyerpool 

26-2.937 tarihinde beklemaek· JESMORE vapuru 9 ıubatta 
~ olup Pire, Malta •e Manilya ~beldeailmeldeclir. Li•erpal ve -..lan için ,ık alacakbr. Aa•entea yak setirecek ye 

Yolca " J1k kabal eder. Burgu, Varna •e Klsteac:e 
Daı.. Fazla tahillt i-=- Wncl limanlan için yllk alacakbr. 

.___.. \'98 ~ 

-waoacla Talmll •• TabB1e S. il. R. BUCAREST 
... _ atkumda FRATELLI DUROSTOR vapuru 5 mart• 
SPtıtco va~ aceataliğma ta beklenilmektedir. K6ıtence 
aalracaat edilmem rica ohinur. SuliDa ye Galata U.aalan içia 
NaYhnılardaki ve hareket ta• yilldiyecektir. Galatz aktarmuı 
rihlerindeki değipldilderdea olarak ta Belıırad, Noviad, 
•~ta meau&yet kabul etmeL Bralillava, Viyuaa ye Liaz 

•Telefon: 4142-42'lt-2665 limaalan için de yllk kabul 

lzlliir Beledı,_.nden: eder. 1 Cie Royale Hoagroıe Danube 
iJQ - Beher metre murabbaı Maritime Badapefte 

Jllz Y•tmit bet klll'Uflaa D 15 b tta 976,2s lira bedeli mubam• UNA vapura ıu a 
beldmilmekte olup Belırad, 

llaea1e 61 .. ,m adum 355.00 Noviaad, Budapette. Bıatislava 
illere murabbamdaki 10 .. ,.ı. Viyana ve Linz limanlan içİD 
&raasının aahıı baıkltiplikteki yllk kabul eder. 
rrtn•me nçbile 2 - 3 • 937 • • aD •• 

•h anan saat OD albda açık Den Norake MiddelhavıliaJe 
artıraaa ile ihale edilecektir. Oalo 

1~ lllirlk için 74 lirabk muvak- BOSPHORUS vapuru 13 fU• 
•at te-:--t kb U • batta beklenilmektedir. Pire, le - ma uzu e ıuy• 

1 
illi~~ glln ve saatte encllmene lıkenderiye, Hayfa Diyep ve 
e nır. Noneç Llmanlan için yllkliye• 

~L.2 - Beher metre murabbaı cektir. 
... Y6z kn-•ta b" ı· b _ BANDEROS vapuru 16 Mart-
d-.a: -..... n ın ıra e ilm k eli p· ,_ 
~ muhammenle 52 sayılı ta beklen e te r. • ıre, ... 

acla.ıın S00,00 metre murabba- kenderiye, Hayfa, ~ıyep ye 
'ıaclalti 20 ayıh anasının sabfı Norveçin bilimam bmanlaıma 
~ .. lcitip ikteki ıartname veç• yilk kabul ede~.. • 

le 26 • 2 - 937 Cama nl V apurlarm 19nnlen, şelm~ 
••at 16 gD ari)ıleri ve navlun tarıfelen 
ila.ıe .da açık arbrma .ile ~ klonda hiç bir taahhOde gi· 

75 . eddecektir. fttirlk için .a.)mez. 
._~ralık muvakkat teminat " 11N v. W. F. Hami Van Der 

1 
buzu ile ılyleaen gnn ve 1 Zee. et Co. 

l&tle encümene ge6nir. Birinci Kordo• Telefon No. 
-!0-13-11-20 424 (248) 2007 • 2008 

Ferit :Eczacıbaşının 
F M~tekimil eıerlerindea 

l1an ent dit macuıaa, auyıı. to
l~ 11 kullanmakla inci gibi dit· 
•• ~· •ağlam, pembe dit etlerine 

P olursunuz. 
i Ağaz hıfzauahha11mn blltlia 
~Plaraaa maliktirler. 

Btly6k tlpil 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 

Niçin daima 
Çünkü 

tercih ediliyor ? 

~ 
Evvelki gün soğuk alınıttl, ·~ • 

,~, 

dün yatıyordu, bu sabah "--'' 
dipdiri ayağa kalktı '._...._. 

GRiPiN 
Blt&a ajn, 81Z1 •e 
ıanalan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algmhjma, 
nesleye, gripe, dit, 
bel, IİDİr, adele, 
ağnlarile ıomatiz
ma,a kaqı M••.
• mleaairclir. 

• 
1 

· tecrübe ediniz 

Salon, Yemek we J•lak odalarınıZI 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

_..-. r. · 
. ----

1 LAN 
İl Daimi encümeninden : 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

Kapalı ek .. Utmeye konulan it : Dikili-Ayvalık yolunun yapısı. 
Keşif tutan : (25987) lira (39) karuıtur. 
Bu iıe ait şartname ve evraklar aıağıda yazalmıfbr : 
A - Eksiltme prtnamelİ 
B - Mukavele projMİ 
E - Bayındarhk itleri geael ıartnamesi 
D - F ennt prtname 
C - Kefif, proje 
lstekHler : Ba prtname ft evrakı lsmir-Ankara·lıtanbul ba• 

yındırlık direktlrllklerinde tılrllp inceliyebilirler. 
EkıiltmeniD yapılaoatı yer, tarih, gln ve saati: lzmir ili daimt 

ondmeninde 1 mart 937 pazarteai gllntl uat 11 de kapah zarf 
usall ile. 
Ebiltme1e ııirebiJmek için gereken belgeler: 937 tamm yıh için 
BaJtDdırhk bababtmdan ahnmıı · mltaablıitlik ve ticaret odan 
belgeleri. 

Mnakkat teminat mlkdan : 1950 lirachr. 
Tek&f mektuplan befİDd maddede yazah uatten bir •aıt 

eweline kadar &mir i6 daimi eacllmeid bqkanbfma makbuz 
aakab!llad• vereceklerdir. 377 (244) 

..... 
250 den 1500 muma kadar 

Acentesi • HOınU ldemea 
ikinci Kordon 55-3 bmir 

10-10 (173) 

Paria fakülteaiıı3en diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalanm her g6a .. bab 

saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket baıtanesinde 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL 240 
Lllerman Linea LtcL 

Loadra battı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kiaaada Londra, Hull ve An· 
9ersl~n gelip y6k çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve HuU 
için ylik alacakhr. 

FLAMINlAN vapuru 25 ikinci 
klnunda Londra, HuU ve An
veraten gelip y6k çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 pbatta 
selip Londra ve Hali için yilk 
alacak tar. 

POLO vapuru şubabn so-r 
nunda Londra, Hull ve An· 
verıten gelip ylk çıkaracakbr. 

Liverpool batb 
THURSO vapura 25 ikinci 

kinunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip ylik çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 ıubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yllk çakaracakbr. 

Deutche-[evınte • Linie 
GALILEA vapuru 2 lfUbatta 

Hamburg, Bremen ve Anvera-
ten yliL.: çıkaracaktır. 

NOT : Vtırut tarihleri, va~ 
purlaran isimleri ve navlun De· 
retlerinin deiitiklilderindea me· 
suliyet kabul edilmez. 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAÖLAM 

....................................................................... 

İ SWHAT BALIKYAGI 1 
• • ! Nernva ......,. ......... laalilliclir. ŞerlMt ... i 

içtir. Od clefa •llmlftlr· 5 
Hamdi Nüzhet Çançar i 
Sıhhat Eczanesi i 

• • 
BAŞDURAK 

Blly&k Salebçioflu hanı karşısmda 

• • • • • • • • • • ,.,,,.. ..... ,.,,, ..... ,.,,......,,111111111111111111,,,,,,,,,rıııı .. 

IZMIRDE 
(Nasırdan) fikiyet ayıpbr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kunıttur 

İzmir defterdarlığından: 
2·2-937 tarihinde ihalesi makaner bulunan Ragıp namı diler 

Sıtlar dalyanmda avlanmak hakkının mllzayedesi teklif edilen 
bedel haddi 11,.k g&rlllmediğinden 12-2-937 tarihine m&Mdlf 
Cuma tılbliae bırakdacakbr. 

Taliplerin mlizayede glnlinde ıall 15 de defterdarlıkta mlte-
ıekkil ko111iı1ona mllracaatlan. 420 (246) 
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şehri asilerin eline geçti 

Milisler muntazamen çekildiler 
Madridle Valansiya arasında da münakalat kesilmiş 

Asiler 
• 

Valansiya, 9 ( Ö.R ) - Hü· 
kümet Malaganın asiler tara
fından zaptını resmen teyit 
etmektedir. Malaga valisi hü· 
kümete izahat vermek üzere 
Valansiya yolundadır. 

MANEVIY A TLARl 
SAGLAM 

Madrid, 9 (Ö.R) - Asilerin 
müthiş hücumlarına rağmen 

hükümet kuvvetleri maneviyat· 
sızlığa düşmemişlerdir. Bunlar 
bütün çarpışma kudretlerini 
muhafaza etmekte ve üç gün
denberi bu mıntakayı kanlara 
bulayan muharebede zaaf emma
resi göstermemektedirler. Asi
ler birkaç kilometre derinli
ğinde ilerilemiş iseler de Mad
rid müdafaa sistemini teh
lükeye düşürecek hiç bir 
mühim noktayı ele geçire
memişlerdir. Hertarafta cum
huriyetçiler şiddetli bir mu
kavemet göstermekte ve milis
ler sakin bir cesaretle harp et
mektedirler. 

BiR VAPUR ZAPTEDILDI 
Cebelüttarık 9 (Ö.R) - Ce

belüttarıka gelen bir Dani
marka vapuru kumandanının 
anlattığına göre Valansiadan 
20 bin sandık yük almış olan 
bu vapur asiler tarafından tev
kif edilerek Ceutaya sevkedil· 
miş ve orada hamulesi müsa
dere edilcHkten sonra serbest 
bırakılmıştır. 

MALAGADA KORKUNÇ 
BiR MANZARA 

ROMA 9 ( Ô.R) - Sala
mangadan bildirildiğine göre 
Madridin cenubunda da nasyo
nalistler mühim muvaffakıyet
ler kazanmışlar ve Madrid ile 
Valansiya arasında münakale 
yollarına l: i 'dm tepeleri işgal 
etmişlerdir. Böylece Madridin 
iaşesi ve buraya malzeme gön
derilmesi güçleştirilmiştir. 

Mfllaga şehri milliyetçiler ta
rafından işgalinden sonra kor
kunç bir manzara gösteriyordu. 
Birçok mahalleler alevler için
de idi. Büyük kilisamn bulun
duğu mahalle en çok zarar 
görmüştür. Kilisanın hazineleri 
çalınmıştır. 

Madridin cenubunda Manza
mares ve Harana nehirlerinin 
birleştikleri noktada birleşen 

Nasyonalistler Madrid - Valan• 
sia münakalatına top ateşi altı
na alarak kesmişlerdir. Nasyo
nalist generaller kızılları açık 
arazide harbe mecbur etznek 
istemektedirler. l:3u maksatla 
tatbik ettikleri planda muvaf
fak olacaklarını umuyorlar. 

YENi MEVKiLERE 
ÇEKiLDiLER 

Amleria 9 (A.A) - Royter 
bildiriyor : 

Cumhuriyetçiler başkuman
danhğının emri mucibince cum
huriyetçi kıtaatı Malagayı ter
ketmişler ve tam bir intizamla 
ve mühim miktarda harp mal
aemesini de beraberlerine ala
rak yeni mevkilerine çekilmiş-

Malagaya 
lerdir. Hükümetçi 
kuvvetler asilerin 
her hangi bir yeni 
taarruzunu kt!smek 

üzere takviye kuv
vetleri de almışlar

dır. 
Malagayı son da

kikada terkederek 

buraya gelen lspan

yol matbuat ajansı 

hususi muhabiri ez
cümle şu beyanatta 
bulunmuştur. 

- Hücum hiç dur
mamıştır. Ve hükü
m et aleyhtarı ku
manda heyeti bu 
hücumda yirmi bin 
Italyan, birkaç bin 
Alman, binlere Fasit 
kullanmıştır. S o n 

safhada yüzden fazla İtalyan 
hücum tankı Malaga müdafileri 
üzerine ilerlemeğe başlamıştır. 

Hücum Alman cep kruvazörü 
Graf Von Spee'de bulunan 

Alman deniz erkanı harbiyesi· 
nin nezareti altında icra edil
miştir. 

Asiler bu hücumlar esnasm· 

da büyük zayiata düçar olmuş

lardır. Bu sebepten bunlara 

yardım için Cadiksde karaya 

çıkan ltalyanlar derhal takviye 

kıtaatı olarak Malaga önüne 
gönderilmiştir. 

Cebelüttarık, 9 (A.A) 

Royter muhabiri bildiriyor: 
Buradaki hükümet taraftarı 

mahafilinde kabul edildiğine 
göre asiler saat 11 de Mala
gaya girmiştir. lspanyol mat
buat Ajansının verdiği bir tel
grafa göre ilk Malagaya giren 
alay bir ltalyan alayı olmuş
tur. Bunu Tercio kuvvetleri ve 
Faslı kıt'alar takip etmiştir. 
Yüzlerce kişi Malagadan 
kaça bilmek için denize atılmış-
lar ve boğulmuşlardır. Şehir 
Faslılar ve Tercio askerleri 
tarafından soyulmuştur. 

BÜYÜK ENDiŞELER 
Cebelüttarık 9 (A.A)- Asi· 

ler. Malagayı müdafaa eden 
hükümet kuvvetlerinin çok şid
detli bir mukavemet gösterme
dilderini ve hatta kuvvei mane-
viyelerinin bozuk olduğunu id
dia ediyorlar. 

Asiler Malagadan 30 kilo
metre kadar iletide Velezi iş-

• • 
~ırınce müthiş ficia sahneleri başlamıştı". 

Malagadan bir manzara 
gal ettiklerini ve Malaga lima
nında sağ cenah partilerine 
mensup 600 kişinin mahpus 
bulunduğu bir vapuru da ele 
geçirdiklerini bildirmektedirler. 

Lalianea ve Algesirasta bin
lerce kadın ve çocuk Malaga 
milis kuvvetlerine mensup olan 
kocalarının ve babalarının akı-
beti hakkında endişe içinde
dirler. 

Dün akşam Malaganın yan
makta olduğu ve asilerin bütün 
esirleri kurşuna dizdikleri hak· 
kında ortaya bir şayia çıkması 
üzerine birçok kadınlar haber 
almak ıçı~ Cebelüttarıka gel
mişti. 

Baıselondan bir manzaıd 

iT AL YAN KIT' ALARI 
Londra, 9 ( A.A ) - Avam 

kamarasında B. Attlee Lord 
Cranborneden ispanyaya ltal
yan askerleri ihracı hakkında 

bazı malumat verip vermiye
ceğini sormuştur. 

Lord Cranborne şu cevabı 
vermiştir: 

- Mühim miktarda ltalyanın 
ispanyaya geldiğini bildiren 
bir haber aldık. Bu veyahut 
öteki tarafa gönderiJen gönül
lüler ve askerlerin miktarını 
kat'i suıette tahmin etmek 
mümkün değildir. Maamafih 
hükümetin elindeki malumat 
iki tarafa gönderilen gönüllü
lerin aşağı yukarı aynı miktar
da olduğunu göstermektedir. 

• • • 
ADEMi MÜDAHALE 

MESELESi 
Londra, 9 (Ö.R) - ispanya 

kara hudutlarında ve kara au-

Çok nazik dakıkalar g eçilen Madıidden bir manzaıa 
lan haricinde ademi müdahale 
tedbirlerinin kontrolü için Lon· 
dra komitesi tarafından hazır
lanan proje hakkında ltalyadan 
ba§ka diğer başlıca alakadar 
devJetlerin cevap!arı gelmiş 

bulunmaktadır. Bu proje malum 
olduğu üzere ispanya sahilinin 
dört mıntakaya ayrılmasını ve 
her mıntakada lngiliz, Fransız, 
Alman ve Italyan filolarından 

birinin kontrol vazifesi yap

masını gözönunde bulundur-
maktadır. Asilerin elinde 
bulunan sahillerde lngiliz 
ve Fransızlar, hükümetçile~ 
rin elindeki sahitlerde de 

Alınan ve ltalyanlar tarafından 
yapılacaktır. Sovyet Rusya ce
vabında kontrole kendi filosu
nun da iştirakini istemekte ve 
dört parçaya ayrılmış bir kont
rol yerine beynelmilel bir filo
nun bütün ispanya sahilini bir
rlen gözetlemesini teklif eyle
mektedir. İngiliz mahafilinde 
şu izahat verilmektedir: lngil
tere kontrolün parça parça her 
devlet tarafından ayrıca yapıl
ması esasına sadık kalmakla 
beraber kontrol mıntakaları 
adedinin artmasını kabul ede
bilir. Ademi müdahale ko:nite
sinin proj~sinde yalnız dört 
mıntaka tasavvur edilmiş olma
sının sebebi şimdiye kadar 
ancak lng-iltere, Fransa, ltalya 
ve Almanyanın lıpanyol ıula
r~nda filen harp gemileri bu• 
lundurmuş olmalanndan ibaret
tir.Fakat eğer diğer devletler de 
böyle bir kontrolün ortaya cı-

karacağı teJ..nik güçlüklere 
karşı koyarlarsa, onlar için de 
hususi bir kontrol mıntakası 

ta,,in edilebilir. Sovyet Rusya 
ile dört mıntakaya ayrılmış 
kontrol sistemini kabul eden 
devletler arasında böylece bir 
uzlaşma bulmak imkanı vardır. 
Almanyamn cevabı da Londra· 
ya varmıştır ve komitenin mü
zakerelerinde şimdi yeni bir 
terakki kaydedileceği tahmin 
edilmektedir. 

ALMANY ANIN CEVABI 

Paris, 9 (Ô.R) - Komünist 
"Humanite,, gazetesi Londra 
ademi müdahale komitesine 
elini uzatmasından dolayı tarif
lerde bulunuyor: Komitenin 
bugün içtima etmesi lizımdı .. 
incir çekirdeği doldurmıyacak 
bir sebeple bu toplanb talik 

edildi. Tekrar sormak hakkı
mızdır: Nereye varmak isteni
liyor? Teessüfle kayde mecbu
ruz ki her ,ey sanki asilerin 
Malagaya ve Madride karşı 
giriştikleri taarruzun neticesi 
belli oluncaya kadar l:iir 
karar almak istenilmiyormuş 
gibi cereyan etmiştir. Eğer 
kontrolün tatbiki bugün de te
hir edilir veya kifayetsiz bir 
sistem kabul edilirse bu işi 
suya düşürmek ishmildiği anla
şılacaktır. Biz bütün kuvveti
mizle bağıracağız: Ademi mü
dahale yarı yarıya olmaz. Böyle 
yapmak hem demokrasiye, hem 
de sulhun muhafazasını bir 
avuç mürtecinin keyfine bırak
mak olur. 

,,Oeuvre,, gazetesi ise Ge
neveve Tabouis tarafından ve• 
rilen şu izahatı kaydediyor: 
lngiltereden sonra Almanyanın 
da cevabı dün öğleden sonra 
ademi müdahale komitesine 
varmıştır. Henüz bütün bu ce
vapların metni tamam olarak 
belli değildir. Ancak öğrenil

diğine göre Alman cevabında 
bir sürü meseleler tahrik edil· 
miştir. 

Bu arada Sovyetlerin de 
kontrole ittirik ettirip ettiril
miyeceii hakkında bir aual 

1 
vardır. Hariciye nezaretlerine 
girip çıkanlarda şöyle bir intiba 
hasıl olmuştur: Almanya, Mad· 
ridin sukutu ümidiyle, vakit 
kazanmak istiyor. Zira Madrid 
düşerse fspanya dahili harbına 
bitmiş gibi bakılabileceği ka· 
naatindedir. Hatta Alman ga· 
zeteieri Malaganın sukutunu 
bile "Malaganın düşmesi har· 
hın sonu demektir!,, gibi me
rak uyandırıcı manşetJerle ha• 
ber vermişlerdir. 

lngiliz cevabına gelince, en 
mühim cümlesi şudur : " Ade
mi müdahale komite9i a:ıasın· 
dan her birinin kontrola işti

riike hakkı vardır. Şu şartla 
ki diğer hiçbi.r azanın iştiraki
ni de rec etmesin ! ,, Bu cüm· 
le sarih olarak Sovyet Rusya· 
nın iştirakini mümkün kılmağa 
matuftur. Çünkü azadan hiç 
birinin k,mtroldan uzak bıra· 
kılmamasını istihdaf etmekte· 
dir. Fakat her iki cevap hak· 
kında da kat'i bir fikir ver· 
mek için metinleri tamamile 
bilmek lazımdır. 

Cenevre 9 (Ô.R) - Milletler 
cemiyeti sağlık komitesi dün 
hususi olarak toplanmış ve is
panya ya gönderilmiş olan sağ· 
lık komisyonunun oradaki sa· 
mimi vaziyet hakkında verdiği 
raporu dinlemiştir. Bunda sal· 
gın hastahklarm önüne geçmek 
için sarf edilen faaliyetler zikr
edilmektedir. 

••• 
Fransada 
Halk cephesi 

.. 

hüküm eti 
Bir gazeteye göre 

daha uzun 
müddet kalamıyacaktır 

Roma 9 (Ö.R) - "Echo de 
Paris ,, Gazetesinin bildirdi
ğine göre Fransa'da halk cep· 
hesi hükümeti daba uzun müd
det iş başında kalamıyacakbr. 
Sağ cenahın fikirlerini temsil 
eden bu gazete halk cep
hesi ekseriyetinden baş
ka bir ekseriyetin şimdiki 
Fransız mebusan meclisinde 
mümkün olmadığı hakkında 
başvekil Blum ve devlet bakanı 
Chautemps tarafından yapılan 

beyanatı kaydederek şimdiki 
ekseriyet iktidar mevkiioi 
muhafaza edemeyince yeni in· 
tihabat yapmak lazımgeleceği 

kanaatini bildiriyor. Bu gaze· 
teye göre Blum hükümetinin 
bilhassa mali vaziyeti çok kö· 
tüdür. Maliye nazırı Vincent 
Auriol mevkiini uzun müddet 
muhafaza edemiyecektir. Onun 
istifası ise bütün kab:nenin 
çekilmesine sebep olacaktır. 

Paris, 9 (Ö.R) - Gümrük 
tarifelerinin değiştirilmesi için 
hükümete salahiyet veren bir 
kanunun müzakeresine bu sa• 
bah mebusan meclisinde bat• 
lanmııbr. 


