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• SO')(,~ • 
Bir fAcla sahnesi 

Patis, II (Ô.R)- Parıs-Lyon Akdeniz sürat 
katatında Jeci bir sahne olmuştur. Ansızın 
aklını kaçvan bir aıap eltne kocaman bir bırak 
alaıak dört yolcunun üzerine atılmış ve bun
lafl affır surette yaralamıştır. Çıl![ln, trenin 

1 
duımasından ıs/ifade ederek kaçaıken bir tıen 
tarafından parça parça ediımiştir. 

=-,,____ Fi atı~ s " kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

alk n onse i hir e ·ımi ecek 
••••• •••••••••• 
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Çekoslovakyanın K. Antanttan çekileceği hakkındaki 
nıanasız haberleri Çek hükümeti tekzip etmektedir 
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Dr. Arasın portresini çizen bir ltalyan gazetesi: Dünyanın kuvvetli bir Türkiyeye ihtiyacı vardır, diyor 

Romadan bildirildiğine göre ltalya Şarki Akdenizde umumi bir misaka 
aleyhtardır. Buna mukabil iki taraflı misaklara taraftar bulunuyor sa~:!a1f:~,e 
ca-cq< • zzn77zgzz ızı 2; ı; ı 2 z zz t?%77zC4CZT"';O"""IA2%i#k'' ' 'ZJ'9l 

Anayasada Geçirdiğimiz bir yılın blançosu Şehir Meclisi toplandı 

'faditatın manası Geçen yılın yirmi beş milyonfazlasiyle Birinci kordona Atatürk 
Dünyanın her tarafında, de
tııokrasiler, bünyevı ızao.fla
rıııı tahrik eden ııebepleri ce-
8aretıe öıılerııeğe teşebbüs et
tııedikleritıdeıı sarsıntılar 
!Jcçirdiler. Hrıtta sırf bu ce
ııarctııfalik yüzünden mevki
lerini ıliktatörliiklere terk· 
r4enlıır bile oldtı. 
11~/Jle bir ızanıanda genç 
TURK deıııokrasi!iniıı gra
tıittetı kayalar gibi sarsılmaa 
bir kuvvet ve salabet arzet
ıııi~ olması ne taliitı tıc de 
tesqıtüfüıı bir liitfü delJildir. 
~euıalist rejiminin itiııa ile 
tşleyerek öa varlığımıza mal 
ettiği inkılap mndeleriııitı 
2a/eridir. TÜRK milıeti, bu 
8ayede, aşılmaz sanılan mer-
1ıaielcri hiç yorulmadan aş
tııış, dünya tarihinin seyriııi 
değişUrmıştir. 

l ~errıokrasi dogmatik fikir· 
krın düşmanıdır. O yaşamak, 
d:~vetJenmek için muhtaç ol· 
l gu unsurlan hareketten alır. 

11
11sanlığın hayatında, senelerin, 
sırların nasıl hakim bir tesiri 

harsa demokrasilerin inkişafını 
azırlıyan kanunlar llzerinde de 

11Ytıı t · · h' esırı ıssetmemek imkan· 
••zdır Lı'b ı· 1 ·· -ı · era ızmaya e suru -
:ez Lir dogma halinde bağlı 
yan derrıokrasiler bile yavaş 
y~~aş hatalarını anladılar. Bü· 

ku Fransız ihtilalinin ortaya 
Oyd • 

iıı ugu prensiplerle muasır 
sanlıg' ın 'd d'l • .. . ta d' 1 are e ı emıyecegın; 

A. • 1~ ettiler. Başta Birleşik 
ha~e;ıka_ c~mhuriyetleri olduğu 
A. buyuk demokrasilerin 
~ tıayasalarında tadilat ihtiya
~ı111 'dd 
d şı elle hissetmiş olmaları 
eınok ·ı . •eb ra.sı erın zaafını yapan 

lU t:Ple_rın teşhis edildiğine de
şkıl etmez mi? 

iht~aıııanla kıymetini kaybeden, 
1Yaçlar b' 'f . Jlr . ın ı r ı adesı olmıyan 
ensıple 1 b' . . t r e ır mılletın haya• 

ltıı id . 
8011 areye ımkan yoktur.Harp 

rası d" 
kıy unyasında değişen 
hiit~etler o kadar çoktur ki 
Ilı ~n bunlara karşı mukave-

etı 1 . 
uıı eııı ın edecek kudrette 

surla h Ilı 1 rı azırlıyamıyan de-
tıı Okrıısiler uçuruma sürüklen· 

e tehlükesiyle karşılaşırlar. 
Biz h' b' d '. ıç ır zaman Anayasamız· 
a IS' 'k 

11111 
• ' 1 rar mefhumunu zama-

Ytı •caplarına, zaruretlerine göz 
Bu llıınak manasına almadık. 

nun içindir ki esas teşkilatı-
- l1 ' eş ara/ı 2 nci sayfada --

"Sevke1. :Bllc1ı:ı 

117.787.000 liralık ihracat yaptık Caddesi adı verildi 
Sanayiin 
Halkın 

kontrolu için bir layiha hazırlandı 
giyinmesi temin edilecektir ucuza 

Ankara 11 (Yeni Asır mu- dilmesine çalışılacaktır. Dahili 
habirinden) - iktisat vekille· istihlakta halkın ucuza giyin-
tince hazırlanan bir istatistikte mesi temin edilecektir. 
sevindirici bazı rakamlar var- CELAL BAY AR 
dır. 936 yılı içinde ithalatımız ISTANBULDA 
92,531,000 Türk lirasıdır. ibra- İstanbul, 11 (Yeni Asır) -
catımız 117,787,001) Türk lira- - lk' ı .ıt Vekili yarın çehrimize 
sına çıkmıştır. gelecektir. Vekil deniz y<>lla-

lhracatımız geçen seneki ih- rında ve limanda meşgul ola-
racat rakamlarından 25 milyon caktır. 

lira fazladır. lktısadi vaziyeti· Yarın, Denizyolları idaresiyle 
mizdeki salah, daha geniş im- Alman mümessilleri arasında 
kanlarla köylüyü çalışmaya yeni vapurlar inşası hakkındaki 
sevketmektedir. ihracatı artır- itilafnamenin imzası mukarrer-
mak için yeni tedbirler alına- dir. Mukavele lktısat vekili 
caktır. tarafından imza edilecektir. 

lktısat vekaletinde sanayiin YENi VEKiLLER 
kontrolü için hazırlanan ka- Ankara 11 (Yeni Asır mu-
nunda mühim esaslar vardır. Sümerbank Umum miidıtı habirinden) - Vekiller heye-
En iyi malın en ucuza male· Nıuullalı Sümer - Sonu ürüncü salııfede -........................... r.üŞI<'ii\j'""Asiö'E:s"i"""()'N'UNDE ........................ .. 

Şairin facialı yıldönümü münasebe
tiyle muazzam miting yapıldı 

Moskova, 
(A.A) Dün 
Moskovada Puş
kin abidesi önün· 
de şairin Ucialı 
ölümünün yüzün
cü yıldönümü mü· 
nasebetiyle mu· 
aı.zam bir miting 
yapılmıştır. 

Moskova böl
gesi icra komi
tesi ve aynı za· 
manda Moskova 
Puşkin komite
si başkanı olan 
Filatof'un açılış 
nutkundan sonra 
- Sonıı sayfa 4 le -

Stalin ve Voroşilof yoldaşlar yanyana idi 

• 1 
;..:, ·_, ' 

Yirmi metredeıı dar olan sokaklar 
numara ile anılacaktır 

Şehir meclisi, dün öğleden 
sonra belediye salonunda dok
tor Behçet Uz'un reisliği altın
da toplanmış, mühim birçok 
kararlar almıştır. imar sahasın
da teşekkül eden yeni mahal· 
leye {Kültür mahalleai) adı ve
rilmiş, Birinci Kordon (Atatürk 
caddesi) ne, Karataş tramvay 
caddesi (ismet Inönü caddesi)
ne çevrilmiştir. Diğer birçok 
mühim kararlar verilmiştir. 

Evvela nizam encümenin· 
den gelen ve garajların 
tabi tutulacakları şartları 
havi olan talimatname okun
muş, madde madde reye ko
nularak kabul edilmiştir. Ga
rajlar, beton olacak, yangına 
karşı tedbirler alınacaktır. Enaz 
bir giriş yeri, beş çıkış yeri 
bulunacak, garajlarda benzin 
satışyerleri, bol aydınlık, hava 
değiştirme tertibatı, otomobil
leri yıkama yerleri, telefon, 

- Sonu 6 mcı sahi/eae - Be/edive Reisi Dr. R. Uz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyare piyangosu 

Büyük ikramiyeyi 36367 
numara 

lstanbul, 11 (Hususi) - Bu
gün tayyare piyangosunun ke
şidesine başlanmıştır. Kazanan 

· numaraları bildiriyorum : 

50000 L. 
36367 No. 
Bu numaranın son iki rakka

mı ile nihayet bulan biletler 
ikişer lira amorti kazanmıştır. 

15000 lira 
32732 Numara 
Kazanmıştır. 

Bu numaranın ıon iki rakka· 
nıı ile nihayet bulan biletler 
ikişer lira amorti kazanmıştır. 
25264 numara 12000.lira 
27321 numara 10000 lira 

35611 numara 3000 lira 
4002 14840 No. 1000 lira 

kazandı 
500 lira kazananlar 

13915 9744 7821 805 9419 
18561 12301 4086 34585 13411 
39506 4396 4332 25189 18002 
20886 3902 

200 lira kazananlar 
38909 36207 10206 17114 38969 
19224 18399 14724 16273 33375 
2~665 15216 12589 22839 8240 
35871 26167 18454 13143 26479 
22095 27903 21990 16992 14871 
29024 14063 24880 30273 36056 
23453 37810 28808 

100 lira kazananlaı-
9997 7142 8488 38477 29355 

26565 6977 14580 21215 23445 
10239 26771 27467 25112 39439 
2293 26685 29372 17469 28371 

18561 9469 25096 37976 8000 
38675 27168 29022 2659 39783 
32054 29529 29565 32443 22721 

465 6939 25988 26953 3~055 
39691 17238 19239 17121 10144 
37674 33305 37787 23755 12934 
33140 2819 39891 9151 

- Sonu 3 üncü sahifede -

• 
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Anayasada 
Tadili tın manası .... 
- B<ı1 tara/ı büind say/ada -
mız da tadilit haberleri kimseyi 
hayrete d0t6rmedi. MilJet, bu 
kadar muazzam ve birinci de
recede ehemmiyeti haiz olan 
bir bidiıeye beklenen bir 
hadise gözüyle bakb. Tatbikat 
aahasuada büyük muvaff ak1yet• 
ler kazanan prensiplerin Ana
yasamızda yeralmasından de
rin bir haz ve istikbal için em
niyet duyduğunu gösterdi. 

TÜRK milleti on iki yıldan
beri kendisini muvaffakıyetten 
muvaffakıyete iysal eden um• 
delerin Anayasamıza sokulma
mış bulunmasını büyük bir nok
san saymakta idi. Cumhuriyetçi, 
inkılapçı, milliyetçi, halkçı ve 
Layik Türkiyenin bilhassa dev
letçilik vasfı hakkında esas 
teşkilat kanuoumuzda bir imaya 
bile tesadüf edemiyorduk. 

Altı okun, cumhuriyeti yara
tan Partinin programında yer• 
almış bulunması kafi gelmez 
miydi? 

Başta C.!.ı. Partisinin asbaı· 
kanı ismet lnönü olduğu halde 
150 imza ile Kamulaya verilen 
takrir bu sualin cevabını ver
miştir. 

Türkiye diktatörlilkle idare 
edilmiyor. Millet kendi mukad
deratına hakimdir. Böyle ideal 
bir rejimde kuruculuk, yarab
cılık vasfının Anayasamızda 
meskiit geçirilmiş bulunması 
istikbal için bir teblüke teşkil 
edebilnli. Herkes bilir ki Ana
yasanın ayna zamanda milletin 
.,_. terbiyesini hazırl,yan bir 
hususiyeti Tardu. Bunu gözü· 
müzden uzak tutamaJ1%. 
TORK demokrasisi saltanabn 
naaıl dilşmanı ise cumhuriyet• 
filiği. miJli7etçiliii, halkçılığı, 
llyildiği ve devletçiliği en ge
Dİf manasiyle hazmetmemiş 
olanların da düşmanıdır. işte 
hazırlanan tadilibn asıl manası 
budur. 

Bu tad lat siyasi t~rbiyemiz 
üzerinde müessir olacaktır. 
Devletçiliğimizin ruhunu ve ma• 
nasını anlamamış olanlar bili 
varsa onlar da eyi bir vatandaı 
sıfatına hak kaza~mak için 
ruhlannda elzem olan bu isti· 
haleyi yapacaklardır. 

Şev ke1; :Elilg1n. 

••• 
Fuar için 

lzmire geleceklere kum
panyaların tenzilatı 
Kompagnia Adriatica di Na· 

vigaziooe ve Deutsche Levante 
Linie vapur kumpanyafo.rı lzmir 
Ent~~rnasyonal fuarına gelecek 
ZİJ.aretçilerle teşhir edilmek 
üzere getirilecek eşya navlon
larında yüze 50, Service Mari
time de L'e tat Roumania kum
panyası yolcular için yüzde 40 
ve eşya için yüzde 50 nisbe
tinde navlon ucuzlukları yapa
caklarını Fuar komitesi riyase
tine bildirmişlerdir. Mesajeri 
Maritimi kumpanyası da lzmir 
- Marsilya ve Marsilya - lzmir 
seyahati için yüzde 50 tenzilat 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Kızılay .balosu 
Kızılay balosu hazırlıklarına 

ehemmiyetle devam ediliyor. 
Yarın akşam hükümet konağı 
salonlarında verilecek olan 
yılın en büyük balosu için hü
kümet konağı salonlan şimdi
den hazırlanmış gibidir. Bilhassa 
tenvirat işine fevkalade ehem
miyet verilmektedir. Lambalara 
birer zarif çiçek manzarası ve
rilmiştir. 

Salonun tam ortasında bir 
(ışık kulesi) yapılacaktır. l41k 
kulesi, ayni zamanda bir ışık 
haYuzu şeklinde olacaktır. iz. 
mirin yüksek aileleri, balo için 
mühim hazırlıklar yapmakta
dırlar. 

YENi ASIR 

i"HA.i:KEVi.NöE -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dersaneler 
Açılmasına karat 

verildi 
Emlak ve Eytam bankasıl 

müdürleri arasında .. 
Kollej Halkevi dershane ve kuıt" 

lar komitesi vatandaşlara fır 
dalı olmak üzere on beş yıl'! 
dan yukarı olanlar araeıad• • 

Binası hakkında tahıiJ bilgisini tamamlat_. 
üzere Halkevi merkezinde ~ 
Tepecikte iki dershane açıı· 
masına ve dershanelerin okır 
ma, yuma, hesap, hende" 

1937 
Vilayet bütçesi 
1937 vilayet bütçesinin hazır

lanmasına devam edilmektedir. 
Vilayet daimi encümeni, dün 
öğleden evvel ve sonra vali 
Fazlı Güleç'in riyasetinde top
lanarak yeni bütçe üzerinde 
müzakerede bulunmuştur. Yeni 
bütçenin esasları tamamen ha
zırlanmı~hr. Vilayet umumi 
meclisi, 15 Şubatta toplanarak 
yeni bütçe üzerinde müzake
reye başlıyacaktır. 

ıe ....... .... 

Tem inat mektupları 
Müteahhitlerin devlet hizmet

lerinde yapacakları işler için 
Os~:ıanb bankası tarafından 
müteahhitlere verilebilecek te
minat mektupları hakkında 
Maliye vekAletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. Buna göre 
Osmanlı bankasl şubeleri, bü
tün Türkiyede müteahhitlere 
4,5 milyon liralık teminat mek
tubu verebileceklerdir. Yalnız 
lzmirdeki milteahhitlere 35,000 
liralık teminat mektubu verile
cektir. ..•..... _.. 

Tayin 
lımir Adliye tabibi Muhip 

Ôzay Adliye VekA.letince Erm
rom Ceza Evi doktorluğuna 
tayin edilmiştir. 

Şehrimiz müdürü Kemal terfian 
Istanbul müdürlüğüne tayin olundu. 

Emlak ve eytam bankası , :ı 
müdürleri arasında mühim de-
ğişiklikler yapılmıştır. Istanbul . 
şubesi müdürü, umumi müfet
tişliğe, şehrimiz müdürü Ke· 
mal lstanbul şubesi müdürlü
ğüne ve merkezden Şerif Ce
mal de lzmir mndnrlüğüne 
tayin olunmuşlardır. 

Uzun yıllardanberi Emlak 
bankasının şehrimiz müdürlü· 
ğünii yapan Kemal cidden 
bankanın değerli elemanların
dan biridir. Vazifesinde gös
terdiği liyakat herkesin ve 
amirlerinin takdirlerine mazhar 
olmuş, hususi hayatı itibariyle 
de etrafında geniş bir samimi-
yet ve sevgi duyguları topla
mıfb. lzmirden terfi yoluyJe 
olsa da ayrılması kendisini ta• 
nayanlar için büyük teessürü 
mucip bir hadise sayılmaktan 
kurtulamamııtır. 

Kemal gibi temiz, faziletli, 
sempatik bir gencin lzmirden 
ayrılması hakiki bir zıyadır. Ne 
yapalım ki bu vaziyet memu
riyet b~yatının tabii icapların
dandır. Şerif Cemal vaktiyle 
Kemalin muavini ola,.ak şeh
rimizde çalışmış bir gençtir. 
Kemalin bıraktığı boşluğu dol-

Emlak ve Eytam bankası şeluimiz 
müdıitü /(emal 

durmağa çalışacağını ümit et
mekteyiz. 

Kemale ve Şerif Cemale ye
ni vazifelerinde muvaffakıyet
ler dileriz. Kemal Pazartesi 
günü yeni vazifesi başına Is· 
tanbula gidecektir. 

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

Karşıyaka vapurları Ticaret 
Karşıyakalılar üzüntü
den kurtulmak istiyor 

Umum müdürü 
şehrimizde 

Evvelki gün şehrimize gelmiş 
olan iç ticaret umum müdürü 
Mümtaz, dün Ticaretodasına 
giderek Palamut ihracatçılarının 
toplanhlarında bulunmuş, öğ
leden soura da Oda'da meşgul 

Körfez vapurlarını yenilemek işinde 
acele etmeğe ihtiyaç vard•r 

Kar,ıyakall bir karilmlz 
yazıyor: 

Zaman ve bilhassa hayat 
icababnan uymağa mecbur kal
dığımız şerait güçlükleri kaır· 
şısında, insan vakıt vakıt ayle 
gülünç ve o kadar acı anlar 
yaşıyor ki... Mukadderahmııın 
tahakkukuna razı olmaktan 
başka elimizden birşey gelmi• 
yor. M~sela: 

Meydan verilmesi veya ber
taraf edilmesi imkan dahilinde 
bulunan, bahusus umumun sıh
hat ve selametile ilg ili olan 
her hangi bir hadisenin vuku
unden evvel tam yerinde 

ve zamanında sarfedilecek 
mesaiyi, o vak'anın hudüsün· 
dan sonraki sahnenin tarzı 
cereyanını takipte, suçlusunun 
tesbiünde sarfetmemizin acıklı 
oluşu gibi. 

insan mukadd~rahnm ne ol
duğunu, karşılaşacağı hadisatın 
mahiyet ve derecesini evvel· 
den tayin edebilse, onun için 
bayat belki de sonu gelmez 
hüzünsüz bir yol olur fakat bu 
mümkün mü? .. 

Hepimizin mukadderatı hiç 
şüphesiz ki başkadır. Bu baş
kalak dolayısiyJe de yaşayış 
tarzımız birbirimizden ayndır. 
Fakat bana mukadderahmın 
ne olduğunu sorsanız beni ya 
Karşıyakadan lzmir veya iz. 
mirden Karşıyakaya geçirecek 
vapurun elinde olduğunu ıöy• 

lerim. 
Hersabahki 8,30 vapurunun 

düdftğü yerine ağzı olsa da ko· 
nuşsa, kulağı olsa da doysa.Bu 

vapurcuk Alsancaktan avara olmuştur. Umum müdür, vali 
edip ihtiyar gövdesile iskele- Fazlı Güleç'i makamında ziya· 
mize rampa edinceye kadar, ret etmiştir. 
herkes gibi ben de ayakta doy- ım::ııma-:ıı::::m!Zl'ls::ı:ı::::s::Zllilllli:ll•' 
duğnm heyecana, sabırsızlığı MEVLİT 
kendim bilirim. Bu bitmeden 
bir gürültü içinde kendimi va• 
purda bulurum. Fakat neresin· 
de ... Sen razı olduktan sonra 
kolay, yeterki ikinci partiye 
kalma ... Ya maazallah iş prog
ramınız bu vapurcuğun seferi· 
ne bağh ise tamamdır. 

Kamaraya girebildikten son· 
ra gövdenizi sığdıracak bir yer 
ararken de ya kolunuzu sıkış
brır veya ayağınızı kaphrarsımz. 

Bu aralık senelerce eskimiş 
nasmnızın bir pardon ilacile 
bütün ıstırabı bir bıçak gibi 
kesilir, geçer. 

Istanbuldaki tramvayların 
hali nasıl bir sardalya konser
vesine benzerse, ben de bindi· 
ğim bu 350 kişilik vapurdaki 
700 kişi içinden sardalyanan 
biraz diricesi gibi çtkabilirsem 
ne mutlu. 

Vapurun 20, 30 seneliğine 
belki genç derler. Fakat bu 
yaş bu asırda ıskarta demek· 
tir. Ben kendi hesabıma ihti
yar bir teknenin seyrine ema
net olmaktansa yaya gitmeyi 
tercih ederim. Çünkü birisinde 
geç varmak, diğerinde varma
makla vardır. 

Daha dün bütün acılığı ile 
gözümüzün önünde duran Ine
boluyu unutamıyoruz. Şayet 

unutamıyacağımız daha bu gibi 
vekayii görmek istersek başka. 
Duyduğumuz deniz kazaları 

Karşıyakahlara 
Epiyce evvel vefat eden 

tayyareci Cevadm ruhi isti· 
· rahati için 13-2-937 cumar

tesi günü akşamı (pazar ge
cesi) Karşıyakada Kemalpa
şa caddesindeki co:-.. mide mev
lit okunacaklar. 

Cevadın babası bu mev· 
lide arkadaşlarını, Cevadı 
sevenleri ve bütün Karşı
yaka halkmı davet eder. 

ne körfez dinliyor, ne de açık. 
Vapur, batacağı yerde batar. 

insan, hayat zorlukları içinde 
biraz daha iyi yaşamak için 
mücadele ederken kendini 
emanet ettiği vesaitin emni
yetsizliğini düşünmeğe de mi 
koyulsun? •• 

Zaman zaman, güvertelerin
de yapılan değişiklik, boyanan 
bordalar vapurlar1n ihtiyarlığını 
gideriyor, yüke tahammül kud-
retini çoğaltıyorsa mataforalar
da apiko duran filikalann, pun· 
tellerdeki simitlerin sintineye 
kadar dolu yeleklerin her ge
çen seneye nazaran artbnlma
sındaki sebep nedir? 

Kendi kendimizi aldatmıya
hm. Yolcu verdiği paranın kar
şılığını görmekten ziyade bu 
gibi işlerde endişeden salim 
olmağı ister. Bakalım bn yol
culuk ıztırabını ne zaman unu• 
ta cağız. 

Karşıyaka : Cavit Koca 

Vekiller Heyeti kararı 
çıktı 

Kızılçulludaki Amerikan kol- se, yurtbilgisi, tarih, coğrafy•ı 
le ji binas\te çiftliğinin pa- fen bilgisi gibi derslerin oktr 
2arlıkla ve altmış iki bin altı tulmasana karar vermiştir. 
yüz liraya satın alınması için istekli olan yurtda~ların Hal· 

kevi merlcez idare heyeti sek• 
pazarlık neticesi Kültür bakan- reteri Şevk iy e ( Cumartesi fe 

lığı deliletile Vekiller heyetine Pazardan m~adıt diğer gUnler· 
bildirilmişti. Vekiller heyeti de ) Hat 16 dan 18 e kadst 
pazarlıkla kararlaştmldığı bu kaydolunmak üzere baş vur 
miktar üzerinden Amerikan maları lazımdır. 
Kollejinin sabo alınmasına ka- T oplanhlar 
rar vermiştir. Dün buna dair 1 - Yarın saat 17 de Halk• 
Kültür Bakanlığından Vilayete evi idare heyeti top!anacakbl'• 
bir telgraf gelmiştir. Kollej 2 - Bugün 16 da tarih kO" 

mitesi top1anhsı yapılacaktır. 
arazisi içinde bulunan sahipli 3 _ Kurslar 15 yaşındall 
üç tarla da sahiplerinden satın aşağı olmamak üzert! ,•atandat• 
:ılınmak üzeredir. Bunun için lara iJk tahsil vermeğe kar•' 
Vekaletten 500 lira gelmiştir. vermiş, ilanlarım yapmıştır. 
·····················································································-(. 4 
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Muasır lıaJ•afın bize öğtetfiji ke
limeluden biri de kon/otdrıı. Eski 
e11le1le yeni e11letin bir mııkavesesi11i 
yapınız. Kon/oıun hayatımızda ne 
kadar mülıim yer İŞf!O/ etliifi11i de1/u1l 
anlaısınız. Oıta /ıalli insanlar ev/e
t inin kon/nıunu ekmek ve su i!ıtiyaç

laıiı•le hiılikle t uturoılaı. Ya km z a
manlara kadar evde e/eldtik 11eya lıa
vagazı b11lanması luın/01d11. Şimdi 

bır banyo salonu, tele/onll, ıadvosu, 
oLmıvan ev konforsuz bir evdir. Hele 
banyo salonu. bütün illliyaçlann / e11-
kine çıltmıştu. Meıaklı bir gazeteci 
dünyanın mulıtelif memleket/etinde bin 
nü/ usa kaç banyo salonu isabet etli
ğini aıaştumış ve statistıkladr.n şa 
neticeyi çıkarnuştu: 

Ammkada binde otuz br.ş, /ngil
ferede 31, Almanyada 26, ls11içnde 
21, Danimatkada 20, Ho/andada 19, 
Belçikada 18, Fıansada 14, NofrC{le 
8 , /ap(lnyada 12, Çekoslovakvada 16, 
Macatistanda 7, ita/yada 6, Polon
yada 5, lspam·ada 5, Potfekizde 4, 
Yunanistanda 3, Romanyada 2, Yu
gosla11yaaa 1, So11J1dle1 illüıadmda 0,1 

bam•o isabet etmektedir. Bizde evle
rin konfor feclıizatı ıçin ı:opılmış bir 
istatistık olmadıf!ına göre 1000 mi
/usa kaç bam·o salonu isabet etltğıni 
bilmiyoıuz. Yalnız şurası muhakkak 
ki A11ka1a boşta olmak üzt1e, /slan
bul ve izmiıde yeni popılan evletin 
hemen !ırpsitzde bam·o saloııları 
ı'ardır. 

Bir Doktorun Sırrı 
lngiliz tıp alemi Londra'da 

ikamet eden Amerikalı doktor 
David Fingard'm gayri kabili 
tedavi addedilen nefes darlığı 
gibi bazı hastalıkları yeni bir 
T herapie usulü ile tedavi et
mekte olmasından derin bir 
hayret içindedir. David Fin
gard tedavi metodlarını iyzah 
etmekten içtinap etmekte o· 
lup kendisi tarafından tedavi 
edilen baslalann bir heyeti 
sıhhiyenin sıkı kontrolilnden 
geçirilmesini kabul etmektedir. 
Böylece en maruf mütabassıs
lardaa müteşekkil olan bu he· 
yet hastanın tedavi safhalarını 
günbegün takip ederek ve el
de edilen muvaffakıyetli neti
celere şahid olacaktır. 

Amerikalının kuliandığı ilaç-
lar veya vasıtalar nelerdir? 
Bunu kimse bilmiyor. Yalnız 
tedaviden çıkan hastalar di
yorlar ki: 

- Her tedavi seansında tah
tadan yapılmış bir kutuda yer 

· alıyoruz. Bu kutudan intişar 
eden çok hoş bir kokuyu de
rinden derine teneffüs ediyo• 
ruz. Kutudan çıkınca vaziye· 
timizde ioanıJmaz derecede bir 

değişiklik, bir rahatlık biıaedi
yoruz. 

logiliz doktorları skandal, 
skandal diye haykırıyor, me: 
todlarını iyzah etmeden tedafl 
eden doktorun vaziyeti anla· 
şılmasına istiyorlar. 
Modernıe,en dört y0% 

mflyon 
Hemen bütün dOnya gazet~

lerinde Ye hemen her glo, 
garpldapn en eski şark de•
Jeti hakkında bir yazı vardır. 

400.000.000 Çinli garbın baya• 
linde korkunç bir kalababktat 
ve bu kalababk gittikçe IDO" 

dernlepekte, gittikçe haklaraPI 
arar, gittikçe iosanhğı sezer 
bir vazjyete gelmektedir. 

Bir garphya göre bu ilerle
yişin ölçüsü, bakanız, ne imişi 

Bunu bir lngiliz muharriri 
şöyle izah ediyor:"- ŞanghaY" 
da oturan bir dostum, on iki 
sene evvel bana : 

- Çin değişiyor, demişti. Bir 
Çinli öldürmenin cezası bir 
dolar olduğu günler hatırımda
dır. Şimdi bu ceza 16 doları 
çıktı. Halbuki bugün bir ç;n-
liye, cezaya çarpılacağınızı gö
ze almndan, tokat bile atamı .. 
yorsun uz.,. 

Zavallı Avrupalılar! 
Bakın kartnızı çok 

gUldUrmeylnlz •• 
Narcoleptique (Narkoleptik) 

cidden tuhaf bir hastalıktır. 
Bu hastalık musaplarını gül

dürmeğe gelmez. Bol bir kah-
kahadan sonra muhakkak de
rin bir uykuya dalarlar. Bo 
uyku hazan birkaç gün söre .. 
bilir. 

lngilterenin Wimbledon şeb· 
rinde doktorlar böyle bir bi
dise ile karşılaşmışlardır. He .. 
nüz evlenmiı bir çift, saadet
lerinin bol sevincini bir kah .. 
kaha ile ifade ederken gelin 
uykuya dalmasın mı? Ancak 
20 yaşında olan genç kadıo 
derhal Kenkar hastanesine 
kaldırılmış ve uzun bir teda-
viden sonra bastahğın teşbiıİ 
konabilmiştir. Doktorlar geıtÇ 
kocaya kanaını güldürebilecek 
mahiyette hiçbir söz söyleaıe" 
mesini tavsiye etmişlerdir. • 
·········································= 

Fikir kırıntdarı: ; 

Ekilen biçilir ! 
Kötülüğü arayan kötülilk, i 

eyiliği arayan eyilik bulur. i 
Cinayetlerin en ağırı siıİ i 

seven!erin kalplerini hiffetle i 
kırmaktır. = ··' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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30 KURUŞ 
Kışın sıcak, geniş bir salon

da öğle yemeği, yazın munta
zam bir bahçede bol ziyanm 
altında, fiskiyeli havuzlar ke
narında bir akıam yemegı 
- tatlısiyle tuzlusuyla - kaç ku
ruşa yeniliyor biliyor musunuz? 
Yalnız otuz kuruşa.. Kahvesi 
radyosu, servisi de caba ... 

Pdaracık yerdir ayol... insa
na nefes d ı • . . ar ıgına uğramış his· 
sını ver· G . 
dıkJ ıyor. enış geniş yaz· 
d arımı dar bir çerçeve için· 

ek okurken ciğerlerimi bir el 
sı ıyor sa k" n ı ... 

"Müzik" de 
bir ölçu- d "ak.?stik'.' diy~ 

Var ır. Gur bır sesı 
su borus d · . h (" un an geçırınce vızıltı 

a ıne gelir. 

G~·:azı., da bir nevi ahenktir. 
ozun de armoniye ihtiyacı 

vdar~ır. Cümle dizilerini, (sütun) 
e'lı .. • 

d gınız şu dar tüplere dol· 

k
urunca hiçbir mana ve ifade 
alınıyor. 
1 . 

1
. ncı ancak "gerdanlık,. şek-
.•~de ıııanidardır. Bir kese 
(•ne doldurulan mücevherin 

1Ymeti olsa bile ancak bu 
~•Yıııet mütahassısını alaka

ar eder. 
• • • Aynı satıh müsteviyi beşe 

bölıııekle altıya bölmek ara
sında ne fark var bilmem. Ga
zetede (sütun) denilen bu ince 
diliıııleri bir az açmak, yazana 
v~ okuyana göz ve gönül ge· 
nışliği vermektir. Bunu bilirim. 

Bizim gazeteler biraz daha 
gayret etseler sütunlar bir az d 1 

. aha darlaşsa ( ufki kıraet ) 
•~si.yakını kaybedip, Çinliler 
gıbı ( şakuli kıraet ) itiyadını 
ka:ı;anacağız. 

Her gün başkalarına doku
nup, başkalarına dinletmek ol
mazya .. Bugün de size "dokun-
dum · d' ı · ,, sız ,, ın eyın" . 

K. ErgUneş 

Avusturya 
Kralcılar reisi 

Londrada 
Roma 11 (Ö.R)- Avusturya 

Kralcılar partisinin reisi Lon
draya gelmiştir. Bir takım In
giliz devlet adamlariyle ve 
b~Ynelmilel siyasi enstitü erkii
nıyle görüşmek niyetindedir ve 
bugün bu enstitüde bir konfe· 
rans verecektir. Diğer taraftan 
~vaın kamarasında mubafaza-

ar partinin imparatorluk me
selelerini tetkik grubu da bu 
2_~tı Avusturya kralcılarının gö
ru_şlerini gruba izaha davet et
nııştir. 

lrakın Parls elçisi 
k Paris. 11 (Ö.R)- istiklalini 
p az~ndığı 1930 tarihinden beri 
t arıste bir işgüder vasıtasiyle 
kenısi( edilmekte olan Irak 
rallığının birinci Parıs elçisi 

cuınhur reisine itimatnamesini 
Verıııiştir 
•••••• ••• • 

1 50 'ii;; .. i«~~;~·~-:ıy~;·· .... 
~934 36972 7056 37694 9187 

35:;2 16417 13940 37967 21121 
o 1 26102 31624 13484 10528 

~l~i~ 9533 12817 28068 18701 
34854 1879 31188 18645 30925 
3513 34342 36686 124 23949 

1566 5561 4225 23249 

Başbakan Istanbula gitti 
Hariciye ve Ekonomi bakanları 

kendilerine refakat etmektedir 
---------------------------------------Başbakan siyasi müsteşarlıklara seçilecek zevatın 

isimlerini Atatürke arzedecek Hariciye Vekili 
Istanbuldan Balkan konseyine iştirake gidecek 

Ankara, 11 (Telefonla) - ı kanla Hariciye ve Ekonomi 1 isimlerini Atatürk'e arzedeceği 
Başvekil İsmet loönü, refaka- balcanlarını Gazi iatasyonuna tahmin olunmaktadır. 
tinde Hariciye vekili doktor T. kadar refakat etmişlerdir. Ankara, 11 (Telefonla) -
Rüştü Aras, Ekonomi bakam Başbakan Istanbulda bir iki Kamutay önümüzdeki pazartesi 
Celal Bayar olduğu halde bu gün kalarak avdet edecektir. günü kış ve bayram tatili ya• 
akşam Istanbula hareket et- Harıciye Vekili Aras ta Atina- pacaktır. 
mişlerdir. da toplanacak Balkan konse- Istanbula hareket eden baş-

Başbakan istasyonda, vekiller yjnde bul ınak üzere lstan- bakan o iÜDe d.,- Ankara a 
mebuslar ve kordiplomatik ta- btıldan Atinaya geçecektir. gelecek Ye utayın tilin· 
rafından uğurlanmıştır. Dahi- Başbakan ismet Inönüoün, den sonra tekrar lstanbula gj-
liye vekili Şiikrü Kaya, Adliye teşkil edilecek siyasi müste- decektir. Meclis, 10 Marta ka-
veltili Şükrü Saracoğlu Başba- şarlıklara seçilecek zevatın dar tatil yapacaktır. 

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

ltalya ve Akdeniz 
, ' 

Antenesko iyileştiği için konseyde 
bulunacak, konsey tehir edilmiyor. 

Istanbul, 11 (Telefonla) - sonra Atinada bulunacalıtır. kuvvetli bir Türkiyeye ih'iyacı 
Balkan antantı hariciye nazır- Prag, 11 (Ô.R) - Çekos- vardır. 
lan konseyinin senelik içtimaı lovakya hükümeti, bir ecnebi.. Türkiye Hariciye vekili, Bul-
için Atinada büyük hazırlıklar ajansı tarafından verilen şüp- gar· Yugoslav anlaşmasından 
vardır. Birçok ecnebi gazete- heli haberler üzerine bir tebliğ memnundur. Bunun diğer kom-
cileri Atinaya gelmişlerdir. neşretmiştir. Tebliğde Çekos!o· şu'ariylc de münasebatı üze-
Aralarında Çek ve Macar ga· vakyanın Küçük Antant'tan çe- rinde iyi tesirler yapacağını 
zetecileri ve fotograf muha- kile'eeğine dair çıkarılan şayi- söylemiştir. 
birleri de varc\ır. alıırın aslı olmadığı bildirilmek- Roma 11 ( A.A ) - ltal-

Belg~addan verilen ve henüz tedır. yanın Şarki Akdeniz için umu-
teeyyüt etmiyen bir habere Roma, 11 (Ö.R) - Bir ga- mi bir yardım ve ademi teca-

t T k. h · · V k"I' vüz misakı hakkında tetkikat-göre, Romanya haiciye nazırı ze e ür ıye arıcıye e ı ı 

Antenesko'nun rahatsızlıg" ı ha- Doktor Arasın bir portresini çi- ta bulunmakta olduğuna dair 
olan haberler tekzip edilmek-

sebiyle konsey toplanlıs ı nın zen makalesinde şu satırları tedir. 
geriye kalması ihtimali mev- yazıyor : Italyanın umumi misaklara 
cuttur. - Aras büyük bir Avrupa aleyhdar ve iki cihetli misak· 

Atinadan gelen en son ha- diplomatı olarak tanınmıştır. !ara taraftar olduğu hatırlatıl-
berlere göre konsey toplantısı· Onun siyasi hayatı muvaffakı- maktadır. 
nının tehiri mevzuubahis değil- yetlerle doludur. Milletler ce· Kudüs, 11 (A.A) - Sancağı 
dir. M. Antonesko cumartesi miyetinin otoritesini yükselten ziyaret eden Milletler cemiyeti 
günü Belgradda bulunacak, boğazlar ve sancak meselesin- müşahitleri Beyruta gelmişler· 
tevakkuf etmeden Abnaya de onun diplomatik faaliyeti dir. Müşahitlerin burayı ziya-
gidecektir. Hariciye vekilimiz bir şaheserdir. retlerinin sebebi ma!üm de-
Dr. Aras pazar günü öğleden Dünyanın bolşevizme karşı ğildir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maraşın kurtuluşunun 
yıldönümü törenle tes'it 

on yedinci 
olunacaktır 

Istanbul, 11 (Yeni Asır) - Maraşın kurtuluşunun on yedinci 
yıldönümü yarın tes'it ' olunacaktır.' Maraşlılar Halkevinde topla
nacaldardır. Cumartesi akşamı Park otelinde bir balo verilecektir. 

Belçika sosyalistleri ispanyadaki muha
samata nihayet verilmesini istiyor 
Brüksel, 11 ( A.A ) - Sosyalist fırkası umumi meclisi Van 

Zeland, Blum, Baldvine aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 
Malaganın kaçmakta olan ahalisine l<arşı yapılan bombardı

mandan son derece müteessir olan Belçika Sosyalist fırki'SI 
umumi meclisi bu mubasamata bir nihayet verilmesi için tavas
sutta bulunmanızı rica eder. 

Geçirdiğimiz bir 
yılın blançosu 
-BaştaraJı bırincı salıiJede

tinin soq t~plaı:ıtısınqa yeni ih· 
das edilecek vekaletlerle siyasi 
müsteşarlıklara dair müzake
reler olmuştur. Siyasi müsteşar
lıklara kimlerin tayin edilecek• 
leri bugünlerde kat'i surette 
belli olacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan tah
minler hakkında yeni bir ha
ber yoktur. En kuvvetli ihti
mal, Fuat Bulcanın Hava ve
kaletine getirileceğidir. 

Hatay 
Kanunu esasisi 

Üzerinde tetkikler 
Ankara, 11 (Telefonla) -

Hatayın kanunu esasisini ha
zırlayacak olan komisyonda 
Türkiye murahhası, hariciye 
vekaleti genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu ve arkadaşları 
burada bu iş üzerindeki let
kiklerine devam etmektedirler. 

Meriç 
Yağmurdan taştı 

lstanbul, 11 (Telefon)- Me
riç ve Tunca nehirleri son 
yağmurlardan kabarmış ve taş· 
mıştır. Sulardan zarar vardır. 

Arnavutluk 
Komşulariyle iyi 

geçinecektir 
Tiran, 11 (Ö.R) - Kral Zo

go parlamentoyu açtı. Arna
vutluğun bütün komşulariyle 
ve diğer devletlerle iyi geçi
neceğini söyledi. Bilhassa Ar
navutluk - Italya münasebetleri 
üzerinde durarak: 

- Arnavutluğun büyük müt
tefiki ltalya ile münasebatı 
devamlı ve çok samimi olacak
tır, dedi. 

lngiliz 
Menafiialeyhinde 

çalışı yorlard1 
Malta, 11 ( Ö.R ) - Malta 

Üniversitesinde hukuk ticaret 
profesörü olan Carlo Mallia 
ile Valetta müzesi güzel san
atlar şubesi reisi Bonello In
giliz menafii aleyhinde ve 

Muhterem okuyucularım! Al· 
danıp sevinmeyiniz. Bu bolluk, 
bu ucuzluk lzmirde değil. iz. 
mirle kabili kıyas olmayan 
Balı kesirde .. 

Oranın belediyesi düşünmüş, 
taşınmış, memleketin memuruna 
tüccarına, doktoruna, avukatı
na, mühendisine, gazetecisine 
hem temiz bir yerde sudan 
ucuz yemek yedirmek hem de 
onların toplu bir halde vakit 
geçirmelerini temin etmek üze
re geniş bahçeli büyük bir bi
na yaptırmış. Adına da [ Şehir 
kulübü } demiş. Senede on li
ra verip bu kulübe aza olanlar 
maliyet fiatinin yüzde beş faz
lasile bir öyüo yemeği otuz ku
ruşa yemek bereketine mazhar 
oluyorlar. 

Bir öğle yemeğine hergün 
60, 70 kuruş vere vere kese
leri gevreyen lzmirliler için ne
den böyle bir kulüp açılmasın? 
Ben bunu biç müşkil ve imkan
sı:ı; görmüyorum. Belediyemiz 
için lzmirde bir [Şehir kulübü) 
açmak herhalde başarılmış iş
lerin yanında devede kulak 
kalır değil mi ? 

A. Murat Çınar 

400 metrelik 
Rekoru Danimarkalı kırdı 

Kopenhag 11 (A.A)- D"ııi
markalı kadın yüzücü Ragnhild 
Hveger kadınlara mahsus 400 
metrelik serbest yüzme reko
ruııu kırmıştır. Bu yüzücü bu 
mesafeyi 5 dakika 14,2/10 sa
niyede katetmiştir. 

Eski rtkorun sahibi Fele
menkli Nouden idi. Müddeti de 
5 dakika 16 saniye idi. 

Atlasta fırtınalar 
resmi Britanya memurluk sıfat· Roma, 11 (ÖR)- Paristen 
larile telif edilmiyecek hare· bildirildiğine göre Atlas okya· 
ketlerinden dolayı azil olun· nusunda hüküm süren fena 
muşlardır. havalar yüzünden birçok va-

Mallia geçen sene Ma!tada pur.ar sahile sığınmağa mec-
ilga olunan Italyan propagaııda bur kamış . ardır. Rochefort ci-
teşkilatile alakadar bulunu- varında bazı gemiler karaya 
yordu. oturıı u \ur. ............... ····:si;··· .. t~ ·~:y~· ~·~·' ... f :· ~·i ~· ;~·· ................ . 

Bir yolcu uçağı Berlin 
şehrinin ortasına düştü 
Tayyare elektrik teline çarparak 

içindekiler tamamen yandılar 
Berlin, 11 (Ö.R)-Vabim bir tayyare kazası olmuştur. Muvak

kat olarak sivil nakliyatta kullanılan bir askeri tayyare Berlin 
üzerinden uçarken benzin deposu ateş almış ve şehrin şimalin
deki en işlek bir caddeye düşmüştür. Tayyare dGşerken yüksek 
tansiyonlu bir elektrik teline çarpmış, içindtki beş kişi ölmüştür. 
Diğer taraftan elektrik teli yere yuvarlanırken birçok tramvay 
memurlarının ağır şekilde yaralanmasına ve yanmasına sebep 
olmuştur, 

TAYYARE Sjneması 2 
BENJAMİNO 

F' I ı:..... I 1VJ: 
T E L E F O N : 3151 
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Fiatıer :ao - 40 - so kuruştur 
Cumartesi, Pazar günleri 12,30 da 

başlar 

• G i GLİ DJn 

Bu filimde AIDA - MANON LESKO • TOSKA operalarının en 
" Sanla Luçiya 11 yı dinleyecek çok güzel bir mevzua malik 

güz ti 
enfes 

en büyük filmi 
• 
1 

şarkıları ile " Saadetim Sensin 
11 

ve 
bir aşk hikayesini seyredeceksiniz. 

2· Cl:J IZ 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen RUMCA sözlü ve şarkılı filim 
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ft!NI ABIR 

Tecrübelerden çıkan ders 
Ruhları en çabuk paniğe kapılanlar 

insanlar oluyor? •• 
nı.çın munevver • • 

olan hastalar ... Tedavileri en •• guç 
YAZAN: Dr. ABDI MUHTAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu tecrlbelerden çıkan ders
ler ve ahnan ilhamlar bbbi, 
felsefi, terbiyevi ve bilhasu 
içtimai telikkilerimizde akla 
ve hayale gelmiyen ufuklar aç
mıştır. 

Sırası geldikçe bu tecrübe
lerin bu saydığım bilgiloıeri ne 
yeni giSrüşlerle zenginleıtirdi .. 
ğini ve ne yeni düşünce sis· 
temleri ilham ettiğini giSıterdi
ğim zaman blltün -okuyucular 
bir küçük bbbi teslldnften bu 
kadar derin ufuklann açılmış 
o1duğuna hayrette şahit ola
caklardır. 

Şimdilik okuyucularımdan 
kısmı izamının sıhhatini, fikri 
ve vicdani selimet ve ıstırap
larını alakadar eden ilk pratik 
neticelere bakalım. 

EvYeli yazacağım birkaç 
misal doğrudan doğruya mü
nevverleri ve münevverler ara· 
sanda bizzat doktorları, avu
katlan, mühendisleri alakadar 
eder. Tabii münevver sınıfa 
dahil olan herkes bu sabrlarda 
kendilerini bulacaklardır. 

1 - Meseli bakınız; bir gün 
bir meslekdaşa tesadüf ede· 
ris. Aman azizim ne oluyor 
bilmiyorum, içimde bir sıkıntı, 
kalbimde sıklet var. Arasıra 
nabzımda ve kalbimde bir ade· 
mi intizam hissediyorum. De
rin derin nefes almak, derin 
bir nefesin zevkini almak ih· 
tiyacım var. Yatağımda daima 
oflayorum. Bazao kalbim, ha
zan kolum, bazan dizlerimde 
gelip geçici ağn1ar oluyor. 
Tansiyonum da yükselmiştir.Be
lim de ağrıyor. 

Diye şikayette bulunur ve 
bu şikiyetlerin heyeti umumi
yesi (bedbin) bir anlatlt deko
ru ile çerçevelenir. Hasta mes· 
lektaş, tamamen hastalığın 

yarattığı baleti fiziyolojiye ve 
rubiyenin kadrosuna intibak et
miştir. Ve bu meslekdaş ya be
nim gibi ölüme ehemmiyet ver-
meyen takımdan veyahut canı
nın kıymetini her şeyinin üs
tünde tutan sınıftandır. 
Birinci zümreden ise zararda
dır. ikinci zümreden ise dört 
kat fazla zarardadır. 

2 - Bir gün bir mühendis 
muayeneye gelir. Bir hastalığa 
tutulduğundan korkmaktadır. 

,(orku ve heyecanı haddin fevkin
de mübaligalıdır. Muayene bitin-

-3-
ceye ve neticeyi iıidinceye kadar 
ruhu müthit bir panik içindedir. 
Kendisine badelmuayene, kork
tuğu hastalıklardan biç birisi 
olmadığını söylersiniz. Bu güzel 
teminatı duymağa ihtiyacı ol· 
duğundan evvela sevinir. Mem
nun olur. Bir müddet sonra 
onun mantıklı mühendis ka
fasında, söz arasında muade
lenin kendince karanlık kafan 
bir noktası aklına saplanır, 
onu da heyecanla sorar. Tat
min ederiz. Memnun olarak 
gider. Fakat huzuru kalp ile 
gönderdiğimiz bu hasta ertesi 
günü aynı heyecanla gelir. Tah
teşşuurunu kaplayan panik o· 
nun şuuruna bir çok yeni ih
timaUer ilham eder. Bir gün 
evvel bize onları nasıl olup da 
sormadığma kendi de ıaşar. 
Sabahı azap, endişe ve ıstırap 
içinde iple çeker. Ve soluğu 
muayenehanede alır. Yine tat
min ederiz ve batti tekrar 
hatırına gelmesi muhtemel olan 
yeni yeni sualleri biz kendimiz 
açarak cevaplarını veririz. Yi
ne memnun ve müsterih olarak 
gider. 

Buna rağmen ertesi günil 
tekrar gelir. Ayni heyecan 
içindedir, çünkü gece yatağın
da tahteşşuuru ona şu fikri il
ham etmiıtir. 

Doktorların vazifesi hastala
rını teselli etmektir. Tabii dok
tor beni heyecanda görünce 
teselli için tatmin edici sözler 
söyleyecekti. Sabah olsun ilk 
iıim, hu noktayı kat'iyetle hal 
etmek olacaktır. Bir şeyim 

varsa açık söylemesini, boş yere 
teselli etmemesini istiyeceğim. 
Diye düşünür ve o gecesini de 
zehir eder. Ertesi günü riyazi 
bir sarahatle hiç bir teferrüah 
ihmal etmeden sualler sorar. 
Bu hasta mühendisin de, bütün 
fiziyolojik vazifeleri bütün psi
kolojisi hastalığının yaratbğı 
kadroya inhbak etmiştir. 

3- Bir gün bir avukat gelir. 
Yolda başı dönmüş, üstüne bir 
fenalık gelmiş, kalbinde bir 
çarpıntı olmuş. Hemen bir ec
zaneye girmiş ilk gelen bir 
doktor muhtelif ihtimallerden 
bahsetmi~. Avukatın kafası 
kelimelerden mana yaratan 
bir kafadır . Hekimin say
dığı ihtimaller içinde onun 
kafasında en kuvvetli yer 

... ~.ş~ ... Pj!~S~~~ .. !~.~~~~.I! ..................... T.~~-~.·-~~ .. ~~; .. ~~. 
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Morgan tetl!JI hızla çekti ve rUvelverlnde nakadar 

kur,un varsa, hepsini arka arkaya 
Robert'ln üzerine boşalttı ••• 

Morgan kahkahalarla güld
yordu. Gordona: 

- Gel dostum, dedi. Bu gü· 
zel sahneyi Hen de seyret.Biraz 
evvel bize kabadayılık göster· 
mek istiyen delikanlı şimdi 
nasıl kıvranıyor .. Hamiltonların 
ıon çocuğunu ölürken görmek 
istemez misin? 

Karşılıklı iki davar, birbirine 
doğru mütemadiyen ilerleyordu. 
Robert acı bir Ç\ğhk kopara· 
rak, ümitsiz ve yorgun bir hal
de yere düştü. Artık ölüm mu
hakkaktı. iki dıvar ara11ada 

ancak yarım metro kadar bir 
me-safe kalmıştı. Bir ka,; saniye 

içinde, bütün vücudu ezilecek 
ve en feci bir ölümle gözlerini 
bayata yummuş olacaktı. 

Morgan, en fena yürekli bir 
adamın bile bakmağa tahammül 

edemiyeceği bu sahne}•İ, büyük 

bir zevkle seyrediyor ve her 
tarafı kahkahalara boğuyordu. 

Şimdiye kadar hiç acımadan 

bir çok inunların canına kıy· 

mış olan Gordon bile, nedense 
daha fazla bakmaia tahammll 

tutan, en fena ihtimallerdir. 
Beş dakika zarfında onun ka· 
fasında o ihtimal, gerçeğinden 
daha zararlı bir şiddetle yer· 
leşmiştir. 

Vaziyetini, endişesini öyle 
sarahatle, o kadar beynine giren 
bir belagatle anlatır ki, siz iki 
dakikada teıhisi yapılacak bir 
vaziyetin bu kadar heyecanlı 
jestlere hiç değmediğini düıü· 
nerek onun telaşına acarsmıı? 

Onu çarçabuk tatmin eder
seniz, o inanmaz. 

Onu uzun uıun muayeneden 
sonra tatmin ederseniz daha 
biç inanmaL Şüphesi olmasa bu 
kadar derin derin muayene 
eder mi idi? Eğer bende bir 
ıey olmadığı meydanda bir ha
kikat olaydı, bedihi bir vaziyeti 
kavramak için bu kadar uğra
şır mı idi, onun uğratması bir 
şüpheyi halletmek içindir. De
mek ki bende şüphe edilmesi 
mümkün bir hastabk vardır. 
Diye düşünftr. Böyle düıündü· 
gunun farkında olmasa da 
böyle düşündüğünü bize göste· 
recek deliller ertesi günü teba· 
rüz ederler. 

Mantıkları çok kuvvetlidir. 
Karıılarındakinio saklaclıklan 
fikirleri ağızlanndan kapmak 
için çok maharetleri vardır. 

Bir btraftan kendilerini saran 
hastalık vesvesesi, diğer taraf· 
tan hekimin berayi maalibat 
ve teselli yalan söylemesine 
verdikleri ihtimaller, diğer ta• 
raf tan hekimi söyletmek için 
kendilerinde hissettikleri istic
vap mahareti bir araya gelince, 
hastalık onlar için bir azap, 
hasta avukat ta bizim için bir 
kibus o'ur. 

Hastalıklan beş seneden, se
kiz seneden on seneden, yirmi 
beş senedenberi geçmit avu· 
katlardan bazılanmn bili beni 
eski hastalıklan için isticvap 
ettikleri vakidir. Hekimleri, 
dünyanın her tarafında yıldıran 
ve korkutan hastaların en ba
şında avukatlar gelit'. Mühen• 
disler onlardan sonra gelirler. 

Amma diyeceksiniz ki her 
avukat, her mlihendis böyle 
midir? Şüphe yok ki böyle 
değildir; fakat b6yle olan in· 
sanlar en çok onların arasın· 

dan yetişmektedir. 
4- Bir giln bir muallim mu· 

ayeneye gelir. Bir mecmuada 

edemiyerek gözlerini yum· 
muşdu. 

Fakat bu sırada, Ani bir sar· 
sıntı ile dıvarlann hareketi 
durdu. Morganın yllzll değiti· 
vermişti. Asabiyet içinde tek· 
rar tekrar düğmeye basarak 
makinaJarı harekete g~çirmek 
iatediy•e de muvaffak olamadı. 
Şimdiye kadar burada sayısız 
insan öldürdükleri halde böyle 
bir inkıta ilk defa oluyordu. 

Bağırmağa başladı: 

- Hay allab belasını ver
sin •• Yine kesildi .. it herifler 
iyi tamir edememişler!. Derhal 
taksimat odasına koşunuz .. 
Vaziyeti tetkik etsinler .. 

Ve sonra sabırsızlıkla tele· 
fonu açtı. Zili uzun müddet 
çaldığı ve bir kaç defa "Alo .. 
Alo " diye bağırdı&• halde 
hiç bir cevap alamayınca, ahi· 
zeyi elinden fırlatarak, adam· 
!arının arkasından taksimat 
odasına koştu. 

Hayreti Kapı kilitli idi ve 
içeriden iniltiler geliyordu. 

PUŞKIN ABiDESi ÖNÜNDE 
- Bas tarafı 1 inci sahi/ede - Dış işleri komiseri B. Litvi-

amele ve mektepliler sCSz nof Moskovaya gelen Finlan-
ıöylemiş1erdir. diya Dıı Bakanı Holsti ile 

Dün bütün SovyetJer birli· 
ğinde, köylerde, ıehirlerde, müteaddit görüşmeler yapmış-
seyabat halinde bulunan va- tır. Bu görüşmeler iki devleti 
purlarda mitingler. toplantılar, alakadar eden meselelerle 
konferanslar ve akşam üzeri beynelmilel vaziyet hakkında 
de tiyatro ve konserler tertip geniş ve dostane b=r noktai 
edilmiştir. nazar teatisine imki!l vermiştir. 

Bütün gazeteler dOnkü nüs- Bu noktainazar leatisi neti-
halarını Puıkine tahsis etmiş- cesinde Sovyetle;.- Birliği ile 
ferdir. Finlandiya arasında mevcut 

Merasim 20 Şubata kadar antaşmaların iki memleket ara-
devam edecek, bu on gün aındaki dostane iyi komşuluk 
zarfında müzeler, sergiler, münasebetlerinin iki tarafça 
ibideler açılacak, Puşkinin ya- arzu edilen inkişafını ve kuv-
şadığı ve çalıştığı yerlere te- vetlenmesini mümkün kıldığı 
nezzühler tertip edilecektir. şimdiki beynelmilelva ziyetin 

Dün bllyük tiyatrôda Puı- umumi banşın kollektif emni-
kin komitesi toplanmıştır. şı.. yet ve Milletler Cemiyetinin 
irler, muharrirler, Stakanovist, diğer prensipleri esası üzeri-
amele, güzel san'atlar mümes- ne takviyesi için bütün mil· 
silleri ve talebe tiyatroyu dol· salemetperver devletler tara-
durmuştu. fından sureti mahsusada gay· 

Statiıt, Molotof' Kagano· ret sarfını istilzam ettiği 
viç, Voroşilof, Orconigidze, ve Sovyet ve Finlandiya 
Andreff, Mikoyan, Coya Pet- hilkümetleri dış siyasasının bu 
rovski, Jadanof Ejov ve Dimit· istikametteki seyrinin araların-
rof toplantıda haxır bulunmuş· da faydalı bir teşriki mesai 
lardır. k 

Keza kordiplomatik De Fen· im inını temin ettiği tesbit ve 
Jandiya dış bakanı Holati de müşahede edilmiştir. 
hazır bulunmuşlardır. B.Holsti ve refikası Lenin-

Moskova 11 ( A.A) - Res grat yolu ile Finlandiyaya ha· 
mi tebliğ: reket etmişlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
maddenin ne yaratılması ne de ğinden perişan bir haldedir. 
mahvedilmesi mümkün olmadı- Çok namuslu ve son derece ba-
ğını ve dilnyanın kendi kendine miyetli olduğunu memlekette 
doğduğunu; insanda ruh deni· bilmeyen yoktur. Halkın, kendi 
len bir cevher olmadığını ve zannettiği gibi kendisine fena 
insan ölünce ~mamen ve ebe- nazarla baktığını sanması abes 
diyen yok olduğunu okuduğu- olduğunu anlatır ve ikna eder· 
nu ve bunları okuduktan sonra siniz gider. Memnundur. Yarım 
yok olmak, madum olmak mef· saat sonra ayni mahcubiyetin, 
humunun bütiin korkunçluğu ayni teessürün acı tesirlerine 
ile şuurunu sardığını ve hüvi- kendini kaptırmıştır. Yüzü so-
yetini zapteden bu mllthit lar, omuzları çöker, saçları ağa-
kibustan kurtulamadığını mad- nr, iştihası tıkanır, birkaç hafta 
di ve manevi bütün hayatının da ömrünün on senesini kaybet-
tarumar olduğunu söyleyerek miş gibi çöker ve ihtiyarlar. 
istimdat eder. Bu tüccar da kendisini zap-

Bu «ibi tıfllne iddialann teden haleti ruhiyenin kad-
mllsbet ilmin baılangıç ve ço- rosuna intibak etmiştir. 
cukluk devrinde yapılmış gtl· Bu misalleri ve bundan da-
)ünç iddialar oldu~unu, bugün- ha başka bin türltl misalleri 
kü bütOn Fizik ve Kimya ilim- gölermek mümkündür. 
lerinin maddenin tahrip edil- • * • 
mesine çalışan ve ikisinin Şimdi diyeceksiniz ki, aziz 
tam makus bir istikamet Doktorumuz, (Yogi) üzerinde 
tuttuğunu söylersiniz. Ve ken• yapılan tecrübelerle bu yazdı· 
diıini bihuzur eden noktalar- ğınız vak'alar arasında ne gibi 
dan hiç birisinin iddia edildiği bir münasebet vardır? 
şekilde aslı faslı olmadığını v_ereccğim cev~p . şud~r ki: 
nlatırsınız. Memnun ve 111nste· Bütun bunların bırbırlerıle ve 

:ih olur gider. hepsinin birden (Yogi) lerin 
Dört beş gün sonra ayni mu- müşahedesinden alınan ilham-

lı. · k. t erici larla münasebeti olmasaydı, 
a ımı es ı acı ve ıs ırap v b d b b h. b 1 1 1 en e u a ıste un arı 
heyecan ar ve düılince er zapte· k d v 'ld' D h 'lk 
d On h h Ü bet yazaca egı ım. a a ı 

er. un aya , m nase - h 1 d - - k. 
k d

. d am e e goruyorsunuz ı yo· 
Jeri, en ı vücudu, vücu unun .1 d 1 b t tk"kJ 1 

f . . .. • . 1 gı er e yapı an u e ı er e, 
bütün ızıyoloJık ve ruhı ıı e· k d kt h' b" . · b . . . ne ya ın an ne uza an ıç ır 
yışle~ı . u zehır~ı ~stırabın ıca- münasebet ve alakası yok gibi 
bına ıntıbak etmııtır. Betbahtbr. görünen mühim mevzular ay· 
Karanlık fikirlerle meıbudur. dıolanmıt bulunuyor. 
Mustariptir. Bu mevzular bu tetkiklerle 

5 - Haksız yere gazeteler• nasıl aydınlanmışlardır? 
de ismi teşhir edilen bir tüc- Bunlan bundan sonraki ma· 
car gelir. Irz ve namu~u gitti- kalelerde öreceğiz. 

- Açınız! Açınız! Ne olu
yor? 

Diye bağırmağa ve kapıyı 
yumruklamağa başladı. içeri
den cevap olarak boğuk boğuk 
iniltiler geliyordu. 

Morgan : 
- Yükleninizl Diye sert bir 

emir verdi . 
Yarım dakika sonra kapıyı 

kırarak içeri girdikleri zaman, 

gördükleri manzara karşısında 
büsbütün şaıırdılar. Odada 
ne kadar adam varsa hepsi 
bir köşeye yığılmış kalmıştı. 
Morgan havayı koklayınca der
hal farkına vararak: 

- Bu adamları çabuk dışarı, 
havadar bir yere çıkarınız .. Di-
ye bağırdı.. Buraya Baydtıcı 
gaz atılmış ... 

Onlar hastaları birer birer 
dışarı taşırken, kendisi de 
bizzat bozukluğun nerede ol
duğunu araştırmıya başladı. 
Her taraf altiist edilmiş, ana
batların bntnn telleri kopard
mııb. 

Ne yapacağını bir türlü tayin 
edemiyordu. Gözle-rini kan bü
rüdü ve ağzından adeta kö
pükler saçılmaya başladı. Ge· 
risi geri tekrar,karanlık odanın 

penceresine koştu . Gordon 
merakla beticeyi bekliyordu. 
Patronu böyl~ ateşler içinde 

g6rünce bir ıey sormağa cesa
ret edemiyerek sustu. 

Robert ayağa kalkmışb. Ka
ranlık odanın elektrikleri de 
söndüğü için yüzü pek farke
dilmiyordu. 

Morgan rlivelverini çıkararak 
pencereye dayadı ve yüksek 
sesle konuşlu: 

- Taliin varmı~ Robert.. 
inkıta ölümünü birkaç dakika 
geri bıraktı.. Fakat işte sana 
son bir fırsat daha veriyorum. 
iki sual soracağım. Bunlara 
doğru cevaplar verecek olur· 
san canını bağııhyacağım:Siyab 
kaplı tarih kitabı nerede ve 
Sevgili DUıman kimdir ? 

- Sonu var -
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Sivrisinekler 
başlıyor 

Selçukta Tireli Mehmet Tr 
nc'un reis ve müzeler direk
törü Salahittin Kantarın um
müf ettiş olduğu meşhur "P•• 
lavra kulübü" nde yine bit 
toplantı vardı. Bu toplantıdaı 
bir iki gün evvel Efex harabe
lerini tetkik ve ziyarete gel
miş bir kaç Fransız arkeolof 
da bulunuyordu. 

Söz havaların yumuşadığına. 
binnetice sivrisineklerin mey• 
dana çıkmağa başladığına ve 
dünyada en antika sivrisinek· 
lerin Selçuk cinsi olduğuna ve 
damarlara ali nev'inden ma· 
larya aşılayıp otuz iki dife 
kemane çaldırmak için elle· 
rinde mumla insan aradıklarıo• 
intikal etti. 

Her Fransız ve Fransıı 
uleması gibi gösterişi sevell 
arkeologlardan biri söze karı· 
şarak: 

- Vakıi, dedi, Efez sivrisi· 
nekleri kadimden beri meşhur 
ise de bizim Marsilya sivrisi· 
nekleri kadar olamazlar. Mar· 
silya ovalanndan birinde çiftlik 
sahibi bir dostumun merasında 
ineği, danasile beraber otlar· 
ken, akşam karanlığı basınca 
ineğin boynundaki çan şiddetle 
çalınır. Dostum koşar bakar. 
Bir de görsün ki sivrisinekler 
ineklekle dananın üzerine üşüş· 
müşler, ikisini de çatır çatır 

yeyorlarl Yine dostlarımdan 
birinin bir gece Marsilyada 
yatak odası sivrisinekle dolar. 
Dostum şamdanı eline alır, siv· 
risinekleri birer birer yakmağa 
başlar. içlerinden en irisi son· 
raya kalır. Dosturo tam bunu 
yakmak için mumu uzatınca, 

sinek pUfl Diye mumu söndü· 
rür!. 

Fransız Arkeoloji aliminin 
bu sözlerini Salihittin Kan· 
tarın tercümesiyle an!ıyao Meh-
met Tuncun tüyleri diken di· 
ken oldu, ayağa fırlıyarak : 

- Matah! dedi. Bu da bir 
şey mi, bizim Selçuk sinekleri 
kadar daniskası Holivudda bile 
bulunmaz. Bakınız, ben geçen 
yaz Arkadyana caddesi ile 
Agara arasındaki tarlaya langa 
hiyarı dikmiştim. Her biri kırk 
kilo yetmiş beş gram ağırlı
ğında beı yüz yetmiı beş bin 
tohumluk karpuz çıktı.Beş yüz 
sivrisinek bunları iki günde 
bay Sabrinin kuyumcu çiftli
ğine taşıdılar, salatalık oldu 1 

Bu sözler karşısında Marsil· 
yalı Fransızlar apışıp kaldılar. 

Salahittin Kantara baktun. 
Ademi tenezzülle dudağını bil· 
kerek: 

- Adam sen de! dedi. Kır· 
kar kiloluk iki hiyarı ninem 
karı da taşır. Siz sivrisineğin 
devini Balat ovasında görünüz. 
Bu yazın Miletten isar nakle
derken, yediyüz ellibin lcilo 
dörtyüz oniki buçuk gram 
ağırlığında, Milattan evvel yedi 
yüzelli bir buçuğu ve Milattan 
sonra altıyüz seksen altıncı 
çeyrek asra ait bir tiyatr? 
firizi, kırk sivrisinek çekh. 
Mendres'in dibine iamarina 
döşedim. Üzerine vazelin sür· 
düm. iki fıçıyı yuvarlak yap· 
hm. Kırksıvrisineği teli~ bağ· 
ladım. Koca firizi on dakikada 
Mendresin öte yakasına geçir· 
diler. 

Bu sözler üzerine Mqrsilyala 
arkeologlar lal olup kaldılar. 

TC>J?'1:.T~ 

Zelzele 
Constantine, 11 (A.A) -

Müthiı bir zelzele yüıilndea 
Guelma mıntakasında y~rliler• 
ait bir çok evler yıkılma.
Oç kiti 61müıtür. 
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lınanyanın hakiyki maksadı nedir? 
Mareşal Moltekenin Sovyetlere karşı taarruz, 
Fransaya karşı müdafaa plinının umumi harpte 
~lduğu gibi tatbiki hakkında temayüller vardır 

Patıs 11 ( Ô R ) _ . 
rütbeli' . • - Yuksek ~~~m . 
kal bır asker tarahndan 
ı\ eıne alındığı anlaşılan ve 

Vrupad d . . b. a erın akısler yapan 
ıt ınakal b d e ugün gazeteler• 

,.e klllevzuu bahsediliyor. Bu 
... a aley· 
d 1 neşreden "Endepan-ans B 1. nın . e ltt gazetesi Almanya-
d' nıyet!e rinden bahsederek 

1Yor ki: 
..._uy 

bi . aşamak niyetinde olan 
r lllıllet · · ba ıçın en zaruri çarelere 

ııi: v~rulacağı Alman şefleri· 
ı\( "ırzından sık sık işidiliyor. 
rıı:anya yaşamak için doyu-

u maddelere ihtiyaç du-

~~0'·. Bunlar bugün Almanya· 
t .elınde değildir. Şu halde 
eııııoi · · 

lllalt . ı~ın her çareye baş vur-
ıstıyecektir. 

d Alınanyada eski plinJar göz-
eu g .. li 

b
. eçırı yor. Çok mevsuk 
it b 

hab lllen adan teretşüh eden 
k ~rlere göre Marepl Molte· 
~ın. meşhur pliiııı bile yeni-

ıncelenmiş, bunun hala 
a•keri b·ır k t• h". ld • 
anı ıyme ı aız o ugu 

aşılınışbr. 

Ye~ateşal Moltekenin planı Sov· 
F Rusyaya kar11 taarruzu, 
t:~~saya karşı müdafaayı is
Ye~ ı. Bugün Fransa ile Sov
b· . Rusya anlaşmıfbr. Yani 
y •rı taarruza uğrarsa diğeri 
a.rdıın edecektir. 

fı ~lınan erkanıharbiyesi tara• 

ı~ an hazırl&nan başka bir 
P aıı d F 
ııı ın~ a ransaya karşı taarru-
ı---: udafaa eder. Taarruz yol-
a.rı B 1 'k ile B e çı a üzerinden geçer 
kald elçikayı tamamen ortadan 

ırır. 

lii~lınan davlet reisi A dolf 
lenij er tarafından ıon defa söy· 
ke .en nutuk, Mareşal Molte
Ö( nıo rneıhur planının henüz 

llledi ... '( a . gını meydana çıkarır. 

Po(~ Sovyet Rusyaya taarruz 
Ze 

1 ~kası hala tetkik ediliyor. 
lllıni 1 Ok araştırı ıyor. Almanya 

do,;•Ynayı unutmıyor. Lüden· 
ıa.pt büyük harpte Okraynayı 
!rıd e~erek Alman ordusunun 
Bu a 1htiyacını temin etmişti. 
eliııd Sovyet ülkesini Stalin 'in 
la.t en alarak Almanyaya asır-

ca. k'f 1 ayet edecek demir ma-

Alman devlet reisi Adol/ f/ıtletın R.ayştagda veraiği nutka ait intibalar 
denleri temin etmek bir hayal ı Şu halde ne olacak?.Bu suııl ı kında hadisatın inkişafını bek-
mahsulü sayılmıyor. şimdilik cevapsız kalıyor. Ya- !emek lazımdır • ., 

xa·emi···müaa·iiaıe··çık·nia·zaa 
Portekizle bu hükümeti himaye eden 
devletler Avrupa sulhunu torpilleyor 
Bazı devletler ademi müdahale • • oluyorlar .... . 

ışıne manı 

Londra, 31 (Ö.R) - Ademi 
müdahale komitesinin teknik 
organı tali komitenin gönüllü 
sevkiyatını men tedbirine bir 
tarih tesbiti için yaptığı içtima 
neticesiz kalmışlır. Gerçe muh
telif memleketler gönüllü sev
kiyahnı men tedbirlerini tatbik 
için yakın bir tarih tesbiti ar· 
zusunu göstermişlerse de bunun 
mutlak şartı olan kontrol 
meselesinde Portekiz, Almanya, 
Italyanın müzaharetiyle güçlük 
çıkarmıştır. Portekiz hükümeti 
"milli vekar" sebebiyle Porte· 
kizin ispanya ile hududunda 
kontrol kabul edemiyeceğini 
bildirdi. Fakat Fransanın 
ayni kontrolü kendi hududun
da kabul etmeği milli vekarına 
muhalif görmemesi bu iddiayı 

:tesirsiz bırakmıştır. Hakikatte Alma11ya, ltalya, Rusya ve Por-
Portekiz delegesi bu ret c.ı- tekiz delegelerinden mürekkep 
vahı için hiçbir makul sebep 6 kişilik bir tali komiteye ha-
göstermemiş ve bu sebeple vale edilmiştir. 
lsveç Çekoslovakya delegeleri Ademi müdahale komitesi 
bile bile işlerin ilerilemesine bugün öğleden sonra toplana-
mani olmak için icat edilmiş rak deniz kontrolünün tatbik 
gibi benziyen bu tavır ve ha- şekillerini tetkik etmiştir. 6 
reketi şiddetle tenkit etmiş· kişilik tali komite ise yarın 
!erdir. toplanacaktır. 

Portekizin ispanya ile ken- Mevcut kanaate göre Por-
disi arasındaki hudutta kon· tekiz ve bu hükümeti himaye 
trolü kabul etmemesi üzerine eden devletler, Avrupa sul· 
Portekiz sahillerinin de deniz hunu kurtarmak için sarfedilen 
hudutlarının kontrol hududu gayreti torpillemektedirler. Bir 
arasına alınması teklı:' edilmiş kısım Ingiliz matbuatı aynen 
ise de buna Almanya ve ltalya bu hükmü yürütürken daha 
itiraz etmişlerdir. Bu sebeple mutedil bir lisan!ıı "Times" de 
tali' ko'lnife müzakereleri hiçbir şunları yaııyor: 
netice vermemiş ve bu güçlü· Dünkü içtimada pek hafif 
ğiin halli lngiltere, Fransa bir terakki bile kaydedilme-

Haydar ağa onn tanıtmıştı .• 
Atından atlıyarak: 

- Aman! Mustafa ağa, bu 
ne hal? Sana ne oldu? Nasıl 
buralara kadar çıktın! 

bağlı iki pejmürde genci gös· 
terip: 

- Bunlar gibi olacaktın •• 
Dedi. Zagarcı Mustafa ağa 

gösterilen çocukları!? görüp: 

~~an : Tok Dil Tefrika No: ıoa 
Diye yanına varıp elinden 

tutarak kaldırmağa çalıştı. Za· 
garcı başı şüpheli şüpheli ve· 
zirin kahyasına bakarak, fer• 
yadını kısmış bir halle: 

- Vah vahi Bunlar da kim? 
diye ayağa kalktı ve kahyanın: 

taı!•:~rcıbaşı delişmen Muı· ı 
ıl.1 ır•, hayalinin ummanına 
Röt~ıştı, onu yalnız ayakları 

Urliyo . . k >"Grij r, ınsıya i bir halle 
F Yordu. 

ilerı ak~t .Sultan Ahmede kadar 
~ eı:nışti. Bir köşeyi dalgın 
b;.dırın dönüvereyim derken, 
" enb· bıı.yk ıre karşısına bir ıüril 

on b ırınalar, bağırmalar la on 
11

1181 
e, atlı çıkb, Zagarcıb8f1 

den ~n karıılaşhğı bu gürültü
kaçt orkarak geri dönüp ters 
iırtı 1 •ınına, arkasından bir ha-

- daha koptu: 
~ Y akalayml yakalayın! ka
•ipalaiı herifi yakalayın! o da 

[)· 
ıye •t kotturdular,. 

Zagarcıbaşı Mustafa: 
- Aman! imdat! can korta· 

ran yok mu! Yahu etraftakileri 
açın kapılarınızdan birisini! 

Çığlığı ile yel yepirdek koştu 
fakat arkadan atlariyle koğa· 
lıyanlar çabucak zavallıyı sar
dılar. 

- Dur! teslim ol! 
Diye haykırdıkları zaman ol

duğu yere oturup ellerini ha· 
ıından yulı arı kaldıran Zagarcı: 

- Be yahu! size ne zararım 
var benimi Bırakın beni, işte 
teslim de olduk... Koynumda, 
kulağımda çakı bile yok, salı· 
verin zagarlarıma .. 

Diye yarı ağlar yan yalva
rırken, Sofu papnın kahyaS1 

- Ne bileyim! dedi, dur 
hele, dur! Kırk yıl daha yaşa
sam, kırk yıl daha köpekler 
yalasa şu taşların üstünde ha
rap olan baldırımı bir daha 
yerine getiremem .. 

- Ne oldun? 
- Hiç, ne olacağım, adamı 

böyle korkuturlar mı? Ben en 
azılı köpeklerin karşısında bile 
tüyümü kıpırdatmamış bir Za· 
garcıyıml 

- Hadi! hadi, yanlış anla· 
dılar, seni sipahi ~andık! 

- Sipahi olsaydım ne ola· 
caktı? 

Kahya eliyle arkada elleri 

- Kusura bakma tanıyama· 
dıkl buralarda gezmeniz hoş 
görülmez, biz sipahi bulursak 
yakalamak için şu ıssız lstan· 
bulun sokaklarına daldık. 

Derken, yerden kalktıktan 
sonra, eleğini, üstünü, başını 

silken Zagarcıbaşı: 
- Eyi amma ağa! Siz sipahi 

avlamağa çı~h iseniz, ben de 
bıyıklı Mahmudu avlamaii"a çık
tım. Yanıma birkaç nefer alıp 
kayığa binerek, Üsküdara va
rıp ağızlarına Sofunun sert ke
miğini atarak: Gel, kıçı kıçıl 
diyecektim!. 

- Neye buraya geldin? 
- Ne bileyim ben, aklıma 

öyle esti, galiba ayaklarım bu· 
raya getirdi beni! .. 

Dük Dö Vindsora tahsisat • • 
ışı 

işçi partisi 
muhalefet 

Londra, 11 
(A.A) - lfçi 
partisi haneda
na ait tabaiııat 

listesi avam ka· 
mara111na gel
diği vakit, Dük 
Dö Vindsora 
tahsisat veril
mesine kat'iy· 
yen muhalefet 
göstermeğe ka· 
rar vermiştir. 

Maamafih bu 
karar büyük 
miişkU!tıt çıka
racak mı.hl· 
yelle deği!öu. 
Çünkü kral 
phaı.n Dük Dö 
Vindaora tah· 
ıtisat vermek 
isterse bu tah· 

buna 
edecektir 

si satı kendi pa • !:Jabık k1al Duk Dö Vuıd•or Viyanadakı şatoda 
raaından ayırarak veıebilf'· ı tahsis;.tı bu mikdarda artlırı-
cektir. Bu takdirde lıra lın lacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miştir. Şu intiba hasıl o lmuş- 1 bütün komite azalarının tasvibi 
tur ki, bazı büyük devlefer ile karşı l aşmıştı r. Portekiz hu-
vakit kazanmağa çalışıyorlar. dudunda kontrol meselesini 
Zira bir karar verme:o:den önce balliçin cuma günü yeni bir 
silib kuvvetile ispanyada va- içtima yapılacaktır. 
ziyetin kendi lehlerine değişe· " Humanite " gazetesi de 
ceğini ümit ediyorlar. Fransa Londra komitesinin içt ;maın· 
ve lngilterenin mümes3illeri dan pekaz memnuniyetle bah-
Portekiz tarafından yapılan 
obstrüksiyonun vahameti üze· sederek Almanyanın ispanya 
rine dikkati çekmişlerdir, :neselesindeki tavır ve h,re· 

KOMiTENiN MÜHiM ketini merkezi Avrupa me~e-
BIR iÇTiMAi le~ine bağlıyor. Bu makaleden 

Paris, 11 ( Ô.R) - Ademi -.:ıkarılan netice şudur: 
müdahale komitesi dün mühim " ispanyada müdahaleye kat'i 
bir içtima yapmıştır.Bu toplantı olarak nihayet verilmesi 
esnasında alakadar milletlerin bütün sulh dostları tara• 
ispanya kara ve deniz hudut- fından istenilmı;ktedir. Hitlerin 
larının kontrolü imkan ve ihti- ispanyada zaferi aergüzeştin 
mali hakkındaki fikir ve möta· sonu değil, ancak başlangıcı 
laaları birbiriyle karşılaştırılmış· olur. Avrupada başka lspan-
tır. ,,Populaire" gazetesi bu yollar da bulunabilir. Hitlerin 
münasebetle şunları yazıyor: 

Tali komitenin resmi teb-
liğinden de anlaşıldığı üze-
re Portekiz hükümeti kon· 
trolün Portekiz arazisinde 

yapılmasını reddetmiş ve ay
lardanberi malüm olan vaziyeti 
muhafaza eylemiştir. Halbuki 
Portekiz mümessili ispanyanın 
kara hudutlarında kontrolü red
dederken, Fransa delegesi 
F ransanın kontrol tatbikatına 
iştirakini bu kontrolün ispan
yaya her giriş noktasında fili 
olarak tatbikile mukayyet tut
tuğunu hatırlatmıştır. 

Fransa, bütün alakadar dev· 
letler ayni şarta uymak şartile, 

hatta Fransız arazisi dahilinde 
bile beynelmilel bir kontrol te
sisini kabul edebileceğini bil
dirmişti. Fransa'nın bu tavrıha
reketi Portekiz hariç olmak üzere 

Diyen Zagarcı, kahyanın 
omuzlarına vurarak: 

- Bana baksana seni şu de-
likanlıları ne diye yakaladın? 

- Sipahidir diye! 
- Nerede yakaladın? 
- Buralarda! 
- Ne yapacaksın? 
- Kellelerini aldıracağım! 
- Padişaha sormadan mı? 
- Vezir öyle emretti. 
- Sen sözüme baki Bir de 

saraya haber ver bu işi! Sonra! 
- Ee? 
- Bana sen birkaç arkadaş 

versen el 
- Ne yapacaksın? 
- Yahu! Demin köpek sesi 

değildi benim söylediklerim, 
Ben .. Baki Baki Kulağını bana 
ver hele! Ben Sofu Mehmet 
paşanın emriyle Üsküdara gı· 
deceğim anladın mı? 

- Anladım! 
- Orada sipahileri bulup, 

bıyıklı Mahmudu istiyeceğim. 
Bunu da anladın mı? 

- Anladım! 

baftalardanberi ispanyaya k;ırşı 
tecavüziyle mnvazi olarak Hit· 
ler Almanyasının Çekoslovak
yaya karşı taarruzlarını da ar
tırdığı dikkate değer. Halbuki 

Çekoslovakya bir karşılıklı yar· 
dım paktiyle bağlı olduğu 

F ransanın müttefıkidir. Hitlerin 

Praga karşı tasarladığı hücu
mun akıbeti ispanyada giriştiği 
askeri fütuhat teşebbüsünün 
akıbetine bağlıdır. Bunların bi
rını durdurmak diğerini de 
menederek sulhu kurtarmak 
olur. 

Iran nazırı 
Kalpten vefat etti 

Tahran, 11 (Ö.R) - Maliye 
nazırı bugün kalp sektesinden 
vefat etmiştir. 

- Öyle ise geri dönüp nefer 
almıyayım, alacağım neferleri 
sen ali Nah sana bir çubuk 
vereyim, onu onlara götür, bu
nu görünce tanırlar, benden 
çekindiğini anlarlar, ne ister· 
sen verirler. 

- Ne isteyeyim! Bu nasıl 

iş ? 
- Canım sen onlardan bir

kaç dane zagar bile istesen 
bu çubuğu gördüktenkeri ve
rirler. Alla1'aşkına kahya dayı! 
Bu adamlardan bana bir kaçını 
veri 

Haydar ağa zade göbeğini 
zıplata zıplata bir kahkaha 
attı, e{tildi, kasıklarını tuttu. 

- Vezir, seni mi seçti bu 
işe Allahaşkına? 

Diye sordu, Kahyanın gül
mesine şaşan ve afal afal yü
züne bakan zağarcı: 

- Ne oluyorsun yahu!. Beni 
bir şey sanmadın mı ? Şakayı 
bırak hele! Kalk şöyle doğrull 

- Bit nıedi -
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Şehir Meclisi topland 
Meclisin alkışları arasında Birinci kor
dona (Atatürk Caddesi) adı verildi 
Mana ifade etmiyen sokak ve cadde adları değiştirildi 

Mısırlı caddesine Hatay caddesi adı verildi 
- BaştaıaJı bilinci sahifede -

müstahdemler için kafi hala 
ve duş yerleri, tazyikli su te
sisata bulunacakhr. Garajların 
llst kısımlan otel olarak kul
lanılabilecektir. 

Şehir meclisince tasdiki la
zımgel~n yeni şehir hududunun 
müzakeresi esnasında münaka
ıalar olmuştur. Eski şehir hu
dudunda bazı değişiklik yapıl
mıştır. Sancak köyüne kadar 
uzanan hudut daraltılmıştı. 

Azadan Muzaffer ve Galip ile 
Hüsnü Tonak lzmirin en güzel 
bir eğlence ve sıhhat yeri olan 
lnciraltı mevkii ile Ağamemnun 
ılıcalarının da şehir hududu 
içine alınmalarını teklif etmişler 
ve şehir hududu dışmda oldu
ğu için buradaki gazino ve 
sairenin temizliğine dikkat 
edilemediği nazarı dikka
te alınmıştır. Belediye reisi 
Doktor Behçet Uz'un verdiği 
izahat dinlendikten sonra Inc!r
altı mevkii ve Ağamemnun 
tlıcası, lzmir şehir hududu da
biline alınmıştır. Bdediye he
yeti fenniyesince hazırlanan 
ıebir hududu haritası o suretle 
ta~hih edilecektir. Belediye 
reisi; 

- &. kararınıza çok teşek· 
kür ederim. Şehir hududu dı
tında b• kısımda mezbahada 
kesilmemiş et te sablmakta 
idi. Hatta bu yıl Şarbon has
talığından bir çocuk ta ölmüş
tür. Şehir bu kısımda mütema
diyen inkişaf halindedir. 

Demiştir. 

Lağım inşaatında kullanılan 
beton künklerin imalinin bele
diyece kontrol altına alınması, 
bu suretle hem belediyenin, 
hem de halkın zararının önüne 
geçilmesi kabul edildikten son
ra inşaat kalfalarının imtihan 
talimatnamesinin mü7..akeresine 
lJaşlanmıştır. Kalfaların inşaat 
Mlahiyetlerinin balkın menfaati 
noktasından kısmen tahdit 
edilmesinin lüzumu hakkında 
avukat Ahmet Şükrü bazı iza
hat vermiş, bunun üzerine tali
matname okunarak madde 
madde reye konulmak suretiyle 
kabul edilmiştir. Azadan Ga
lip, ustalaların kalfalık im
tihanlarının yılda bir defa 
yapılmasını doğru bulmamış ve 
altı ayda bir imtihan açılması 
muvafık görülmüştür. imtihan 
tahriri ve şifahi olacak ve be
lediye fen heyeti önünde ya-

pılacaktır. Otobüslerin dezen
fekte edilmeleri hakkında sıhhat 

Ad koyma komisyonu, ma
nasız adlı diğer mahalle isim
lerini şu suretle değiştirmiş ve 
meclis te kabul etmiştir: 

Birinci Sultaniye - Tınaztepe, 
ikinci Sultaniye - Kocatepe, 
Üçüncü SultaniyP. - Duatepe, 

ismet ltıö11ii caddesi adını alan eski K.aıataş caddesi 
dezenfekte edilmeleri lazımgel- Dördüncü Sultaniye - Çimen-
diğini söylemiş ve: tepe, Hacımahm~t : ~alepçi-

- Ailece bit aldıgımız oto. oğJ_!J adlarına. çevrılmıştır. 
büsler vardır. Af huyurunuz, Azadan Mıtat Oral, Hacı-

f h l mahmudun kim olduğunu sor-
fakat vaziyetin bir a et a ine muş, adları değiştiren komis-
g elmesine mani olmak için oto- H .. 

yon namma izahat veren us· 
büslerin hergün temizlenmesi nü Tonak, Milli kütüphanede 

lazımdır. birçok kitaplar üzek·inde tet• 
Belediye reisi, dezenfekte kikler yapıldığını, birçok yaşlı 

teşkilatmın vaziyeti hakkında lzmirlilerden malumat ahndı-
izahat verdi ve Münir Birselin ğını, Hacımahmudun t~rihi b~r 
noktai nazarını (ideal) olarak sima olduğu tespit edılemedı· 
tavsif etti: ğini söylemiştir. 

- Belediye, şehir gara1mı 
yaptıktan sonra bunu yapmak 
mümkün olacaktır, dedi. Sıhhat 
encümeninin teklifi kabul edildi. 

Mahalle ve sokaklara ad 
konma meselesi için tetkikler 
yapan komisyonun mazbata~n 

okundu. Şehir hudutları içinde 
bulunan 85 mahalleden hi-" 
çoğu manasız ve hiç bir esasa 
istinat etmeyen adlarla aml
maktadır. Komisyonun yeni 
hazırladığı mahalle adları, bi
rer birer meclisde okunarak 
münakaşa edilmiş ve şu ma
hallelerin adları aynen ipka 
edilmiştir .. : 

Kahraman, F evzipaşa, Odun
kapı. Güzelyurt, Güneş, Tuz
cu, Dolaplıkuyu, Karataş, Göz
tepe, Üç kuyular, Akde
niz, ismet kaptan, Çayırlıbah-
çe, Kuru çay, Halkapınar, 
Uğuzlar, Emir Ali. Ço-
rakkapı, Faikpaşa, Pazar-
yeri, Tamaşahk, Ballıkuyu, Eş
refpaşa, Mersinli, Bayraklı, Tu
ran, Soğukkuyu, ~onanmacı, 
Bostanlı mahallelerı. 
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Hacı lbrahim mahallesi Boz· 
kurt, Orhaniye • Selçuk, Kılcı 
mescit- Sümer, Nahrzade-Tan, 
Akçalı mesçit - Namık Kemal, 
Sarıhafız - Türk Yılmaz, Hacı 
Mehmet ~ ismet lnönü adlarına 
çevrilmiştir. hmet Inönü, bu 
mahallede Mekke yokuşunda 
bir evde doğmuş olduğundan 
mahalleye (ismet lnönü mahal-
lesi) adı verilmiştir. ikinci Sü
leymaniye - Altıntaş, Aliağa -
Yıldız - Esnafşeyh-Uğur, Ahmet 
ağa-Konak, Hatuniye·Kurtuluş, 
Hasan hoca - Erler, Kasap 
Hıdır-Yenigün, Fettah-Akıncı, 
Cedit-Yeni, Toraman - Ülkü, 
Memduhiye-Altay, Mecidiye -
Çababay, Selimiye - Yeşiltepe, 
Birinci Süleymaniye - Atilla, 
.Mahmudiye-Güngör, birinci Ka
rataş· Barbaros, ikinci Karataş-
Turgutreis, üçüncü Karataş -
Kıhnçreis, Salhane· Kemalreis, 
birinci Karantina - Mitatpaşa, 
ikinci Karantina. - Murat reis, 
Köprü - Çankaya, Reşadiye -
Güzelyah, Mesudiye • Alsancak 
Darağaç - Umurbay, Birinci 
Tepecik - Tepecik, ik'nci Te
pecik - Günay, Şeyh mahallesi 
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rum ki.. Y akınımdasın şimdi .• 
Hatta bundan bile daha ileri-

-t4-

GUzel vUcucunda, ba~a hitap etmlyen bir nokta için 
seni hayalimden sllmem bana acı vermez mi? 

Bu mevsimde Nergizsiz yaşa
nır mı.. Ben onu aşkın madde
lik kıymetine benzetirim .• Kar
şıdan ne kadar şirindir. Yanı

na yaklaşınca verdiği koku ne 
kadar zevk okşayıcıdır •. Ancak 
zinhar onu elimize almıya özen
nıemeliyiz.. O zaman bayıltıcı 
kokusu bize bir tiksinme vere
bilir. 

- Herşey öyle değil mi Se
niha? •• Faraza biz de ilk tanış· 
tığımız günlerin heyecanı için
de böyle değil miydik .• Birbiri
mizi ne kadar arzuluyorduk .• 
Şimdi değişen zevklerimizi mi 

l 
muahaze edeceğiz .. 

- Yanlış .• Hem de çok yan
lış.. Ben böylesine inanamam. 
Elbette ki Hk günlerin çekici 
arzusu beni kuvvetle bağla
mıştı. O zamanki arzuda bir 
akıcılık vardır. Şimdi konuş· 
malarımız şuurJanmıştır. Aşağı 
yukarı birbirimizi daha iyi ta
nıyoruz. Zaaflarımızı meydana 
vermiş bulunuyoruz. Sen artık 
benden öğrenecek birşey ara
mıyorsun. Bu, bende öğrenile
cek birşey kalmadığındandır. 

- Halbuki •• Ben henüz se
nin hakkında birşey bilmiyo-

1 
de, yanımdasın.. Ne gözlerinin 
rengi, ne arzunun mahiyeti 
hakkında hiçbir fikrim yok •• 
Senin nelerden, ne kadar hoş
landığını bilemiyorum. 

Her insanın hayatında bir 
çok kız çehreleri karışabilir 
Seniham. Her erkek bunlardan 
birçoğuna beyenebilir. Bu be
yenme muvakkat olsa bile .• 
Böyle birşey benim için mev
zuubahis değil ki.. Bir kızı 
yakın bir alakayle tanıyabili
rim. Ona hayalimde bir yer 
vermek ne kadar zevk verici 
birşey olur. Buna tecrübe et
medim değil •. Seninle tanıştık· 
tan sonra oldukça tehlükeli bir 
tecrübeye giriştim. Acaba baş-
ka birini sevebilir miyim diye 
merak ediyordum. Doğrusn sö· 
nük bir kız değildi. ince taraf
ları çoktu. Bir erkeği her ci
hetçe tatmin edebilirdi. Bu, 
belki de bir acı itiraf olacak 
BJ11a •• 

Filistin de 

tereken hazırlanmış bir şey 
olmayıp muhtelif Arap ma· 
hafilinde hasıl olan sabır-

sızhk ve hayal inkisarı do
layısile yapılan bir takım 
ferdi teşebbüslerden iba· 
ret olduğu zanno!unmak
tadır. 

Bununla beraber mün
ferit suikastler sık sık vu- Kudüs civannda Hadar 

ngi~terenin teslihatı 
lngiliz milleti kuvvetlerinin mükeın
mel techizatlı olmasına karar vermi~ 

Paris, 11 ( Ô.R ) - lngiliz 
askeri erkanından Major-gene
ral Kanburry lngiliz teslihah 
hakkında şu izahah vermekte
dir: 

lngilterenin bu sene milli 
müdafaaya ayırdığı tahsisat 
yekunu 188 milyon 163 bin 

lirad1r. Yani geçen seneki tah
sisattan 51 milyon lngiliz lirası 
daha fazladır.Esasen silahlanma 

siyasetinin ilk randıman senesi 
daima en az bahalıya mal ola
nıdır.Bu sebeple gelecek seneki 
milli müdafaa tahsisatının bun
dan çokdaha yüksek olması bek· 
lenebilir. Muhakkaktır ki lngi· 
liz milleti donanmasının, ordu
sunun ve hava kuvvetlerinin 
müessir ve mükemmel techi-
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zatlı olmasına kat'iyyen karar ki iki sene sonra lngiltere için kafi derecede 
vermiş bulunmaktadır. Kuvvetli imparatorluğun müdafaasını olacakbr. • ••••• 
··················································································································~·······~··· o - Altınordu Fatih - Alta ok sokak vardır. Bu sokaklar, nu· Daha sonra şehır harıtasını 
Abdullahef~ndi-Etiler, Aziziy~ mara ile anılacakbr· üç yılda bntçeye onar bin iir• 
- Kocakapı, Salatin - Kublay, 20 metreden geniş ve mühim konulmak suretiyle şehrin imar 
Bahariye - Bahar, Alaybey - caddelerede isimler konmuştur. planiyle birlikte hazırlattırıl" 
Alaybay, Osmanzade • Aksoy Birinci Kordonun ( Atatürk ması ve bunun için de evvel 
cümlelerine çevrilmiştir. Cadd~si ) ne çevrilmesi alkış- emirde şehir haritasının tanzilll 

Belediye reisinin teklif v.e larla kabul edilmiş, konakdan ettirilmesi ve belediye feo 
izahatı üzerine Kültürpar~ ~ı- güzel yalıya kadar tramvay heyetince tetkik edilmek üzere 
varında .teşekkül eden b~y~.k caddesinin ( ismet İnönü ) ikin- bir komisyon tarafından hazır-
ve genış mahalleye (Kultur · k d ( C h · t d · "' 

h il ") d .1 • k _ cı or onun um urıye ca - )anan beş yıllık ımar progra 
ma a es1 a ınm ven mesı a d . ) h"k.. .. .. d b . .. d ·ı .. 
bu 1 edildi. Mahallelerin yeni esı u umet onun en as · mının fen heyetıne gon erı 
adlan tespit edilirken çekilen m.ahaneye kadar olan ~adde- mesi kabul edilmiştir. Gün" 
zorluklar ve sokakların sarmı- nın ( Anaf~r~alar caddesı ) M~- doğdu mahallesi ismi yeni t~-
sak. Hafız, çinci arap ve köpek sırlı caddesının (Hatay.~caddesı) şekkül eden Kültür mahallesi"' 
gibı manasız adlar taşıdıkları Basmabaneden Tepecıge kadar nin içinde kaldığı nazarı dik· 
nazarı dikkate alınarak reisin olan caddenin (Gaziler caddesi) k t 1 k k ldmlmıştır. 
teklifi üzerine 20 metreden olarak adlandırılması kabul Şah~ Ma ıntr·a a t . .. 

0 dar olan sokakların numara- edilmiştir. Hali Rifat paşa, Eş- e ır ec _ısı, pazar esı gun ' 
}anması ve numara ile anılması refpaşa, Şehitler ve Kestelli bu devrenın son toplantısın• 
kabul edilmiştir. lzmirde 1200 caddeleri aynen ipka edilmiştir. yaparak dağılacaktır. rd 

Kendisine flört yapacak ka
dar ileri gittim. Sevdiğimi 
söyledim. Bana bütün sevgi 
kabiliyetiyle bağlandı. Onun 
bir Avrupa Üniversitesinde 
senelerini harcadığına aldan
dım. Bu aldanış, tanışan erkek 
için ne kadar da tabii idi. 
Sonra .. Tanışc\ıktan bir müddet 
sonra bana hislerini açtı.ileri bir 
hayalci idi. Bana daha üçüncü 
tanışma günümüzde evlenmek
ten bahsetmesin mi? 

Söndü gözümde bir anda ... 
Nasıl oluyordu da, gizliliklerle 
dolu bir insana evlenmekten 
bahsetmeğe cesaret ediyordu. 
Neden böyle oluyordu. Nasıl 
oluyor da hiç çekinmeden bü
tün gizliliklerini elime veriyor 
idi. Ona hakiki düşündükle
rimi söyliyemedim. Yalnız, ala
kamızın bu şartlar altında de· 
vamından şüphelerimi izhar 
ettim. Çok üzüldü. Beni, daima 
bekliyeceğini söyledi. 

Seniha gülüyordu:. 
- Acele ettioiz Ümit •• Hele 

bir tecrübe etseydiniz. Belki 
de Rizin . sandığınız kadar boş 
değildi.. Onun mutlaka kaba
hati vardır. Sizi çok yanlış bir 
cepheden fethetmek istemiş .• 

Bundan bir hakikat çıkara
bilirsiniz .• En temiz alaka önün
de bile bir erkek, bir kız için 
maddelik kıymetile ölçülür. 

Ümit fena halde sarsılmıştı: 
- Anlıyorum Seniha. • Be

nim taştan bir adam olmadı
ğımı tahmin edersin. Benim de 
çarpan bir kalbim, arzulıyan 
taraflarım var. Basit bir mad
de için kocaman bir manayı 
boğmak niye •• Bütün bir hayali 
boğazladıktan sonra karşıma 
çıkacak kadın göğsünün inhi
naları ya beni alakalandırmazsa. 
O zaman yazık olmaz mı bana. 
Senin, şahsiyetim üzerindeki 
kıymetin bir hiç derekesine 
düşerse buna benden başka 
üzülen bulunur mu? 

Kaba konuşuyorum.. Mazur 
görmeni isterim. Ortada çarpı
şan kıymetlerin ikisi de bence 
bir adamın eşinden baş
kası için arzu duymasına hay
ret ederim. Sevsı:i hayatını be-

birdir. insan yığınları bunlar
dan birincisini tercih ediyor. 
Eğer elimize geçen neticeler 
fazlaca cazip olsaydı, bunuo 
önünde kolayca eğilmek ister
dim. Senin güzel vücudunda 
bana hitap etmiyen bir nokta 
için seni kaybetmem acı oloıaZ 
mı? Ben böylesini senin vüc~"' 
dunda arayacağıma, hisli bır 
gecemde bardaki Macar kızı• 
nın satılık vücudunda ararıDl· 

Ümit, aynanın yanı başında, 
ayakta durmakta olan Seniha" 
nın saçlarını parmaklarıyle ok" 
şuyordu. Dalgın dalgın devalll 
etti: 

- Mevzu geniş olduğu içio 
derinleştirmeğe değer. ~ell 
bunu, bir türlü tanzim edıle"' 
miyen köhne izdivaç müesse" 
sesine girişten önceki alakalar 
için söylüyorum. Evli bir ada~ 
için barlık insanın değer• 

b't çok azdır. Evlenmek 'r 
feragat olduğuna göre .ev 1 

karlıkta olduğu gibi izdı\18: 
müessesesi içinde tanzim etıııe 
güçtür. O zaman erkeğe "' 
kadına düşen vazifeler vardıt• 

-Somı Var-
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Sığınakları yaparken ne 
gibi şartlara dikkat 

edilmelidir? 
,ı, , 11 

GAZA KARŞI KORUNMA: 
b' Bunun vasıtaları maske, el
kıse ve gaz sığınaklarıdır. Fa• 

at herkese bir maske ve elbi
~~ Verilmesi fikri doğru değil
\,~· Esasen derin düşünülürse 
k~Yle bir şeyin maddeten müm
B?n olmadığı neticesine varılır. 
oır maske bir iş aleti gibidir. 
h ııu taşıyan, onu kullanması 
h Ususunda ameli ve sıhhi ci-

etten tamamen yetişmiş ve 
~Üsaid bir halde olmalıdır. 
l11lbuki halkın mühim bir kıs

ıııı, Çocuklar, ihtiyarlar ve has
talar maske kullanamazlar. Bu
~un için kuvvetli ve tam sıh· 

atli olmak şarttır. 
Faal yardımcı teşkilata maske 

verilmeai zaruridir. Passif halka 
~elince ki bunlar büyük ekse
rıyeti teşkil ederler, faal züm
reyi sükı'.inetle işlerini görmek
ten alıkoyamıyacak surette 
harekete ve onları lüzumsuz 
Yere yormamaya ehemiyet ver
meleri laıımdır. 

FAAL VE GAYRI 
FAAi HALK: 

Aktif halk cismen ve ruban 
llıatluba muvafık olanlardır. 
Bunlar maske ve müvellüdübu
ıııuıa aletlerini kullanmaya alış
mış olanlar. Bu zümre: ev itfa
i .,_ . 
-sı ve emniyet ve yardım teş-
kilatı ve diğer kıt'alardır. Bun
lara korunma elbisesi de verilir. 

~iğer halk harekete mec-
Ut değildir. Hatta hare-

~etten sakınmalıdır. Sığınak
ar her nevi tehlikeye, hatta 
belki maskenin kafi gelmiye-
c -· egı yeni gazlara karşı bile en 
e . 
llıın yerlerdir. 

SIGINAKLAR : 
Umumi esaslar : Mevcut 

bodrumlardan sığınak yapıyor
•ak, ban şartlara dikkat la
zımdır. Sığmağın büyüklüğü 
eşhasın adedine göredir. 

h Hariçten bir müddet yeni 
ava almaktan ihtiraz icap 

edec - · d b egıu en, uzunca süren 
0mbardıman esnasında bile 

sığınakta kafi hava bulunacak 
genişlik lazımdır. 
t lier adam için 4 m. 3 ve çok 
~hlükeli yerlerde 6 ın. 3 hava 
. ııındır. Bu miktar 4 • 6 saat 
•çin kafidir. Ağırlaşmış hava-
11111 b' ı· .. k"' t ızce ma um pus ur me 
.. ~,a tiyle tadili iyi olur. Eğer 
: vat zaruri kılıyorsa o zaman 
'k ın.3 bir hacimden daha azla 
1 tıfa o 'uııabilir. fakat hiçbir 
laınan b' d . . -. ır a am ıçın en aşagı 
tıııkdar olan 2 m. 3 den daha 
aş -
1 

."gı hava kafi değildir. Asıl 
ıgınag· .. .. d b' d ın onun e ayrıca ır e 

ır:z ara ' ığı bulunmalıdır. Keıa 
~ıgınagın ikinci bir mahreci 

aha o'malıdır ki, icabında 
~~atlan çıkılsın. Yahut münas·p 
b~'. Pençere de hu işe yaraya· 

ılır. Bunlar da mümkün ol· 
ll:ıa ı d sa o zaman dıvarı kolayca 

elip çıkabilmek lazımdır. Bu 
~aksatıa içerde bazı aletler 
ı. ~luoınalıdır. (Kürek, kazma, 
ttusk· ) u .. 

TAVAN T AKVIYESI 
Tamamiyle anladık ki ken· 

dimizi tahrip bombalarının par
ça ve hava tazyikine ve kim· 
yevi maddelere karşı korumak 
mecburiyetindeyiz. Havanın taı· 
yikinden do!ayı evler yıkılabilir, 
ve enkazın tazyikiyle sığınağın 
çökmesini mucip olabilir. Bu 
sebeple sığınağın tavanını kuv· 
vetlendirmek lazımdır. Bu da 
tavanı direklerle takviye, ya
hut ikinci ~ir tavan yap· 
mak suretiyle olabilir. Ye· 
ni binalarda bodrumlarda bu 
cihetin gözetilmesi lazımdır. 
Herhalde bu takviye işlerinde 
mütahassısların fikri alınmalıdır. 

PARÇA EMNiYETi : 
Bomba parçalarının Rığınak· 

)ara girmesini men tedbirleri 
ayrıca ittihaz olunmalıdır. Bu
nu evde oturanlar, daha doğ
rusu bulunan yardımcılar te
min etmelidir. En iyi tedbir, 
en az yarım metre kalınlıfıında 
kum torbalarını dıvar şeklinde 
pence:e önlerine yığmaktır. 
Keza aynı kalınlıkta toprak 
yığmı, yahut kom sandığı da 
olur. 20 sm. kalınlığında ah
şap yahut 10 mm. kalınlığında 
çelik de parçalara karşı kafi
dir. Cadde pençerelerine çelik 
mani, avlu tarafına müsait yer 
varsa kum torbaları muvafıktır. 
Bu yardımcı maniler (muvak
kat kum torbaları) daima na· 
zara alınmakla beraber daimi 
demir kapak ve kapılar teda· 
rik etmelidir. Bodruma sevke
den kapılar da, aynı veçhile 
temin edilmelidir. Beklenen 
bava tazyikine karşı kapılar 
takviye veya arkadan kuvvetli 
dayaklarla tahkim olunmalıdır. 

GAZ EMNiYETi 
Zehirli harp maddelerinin 

içeriye nüfuzunu men için sığı
naktaki menfezlerin iyice ka
patılma~• lazımdır. Pencereler 
şöyle olur: Pencere çerçeveleri 
lastik veya keçe kenarları ile 
öyle bastırılmalıdır ki kapanın
ca aralık kalmasın ve sımsıkı 
kapansın. ( Camlar ya haçvari, 
yahut tamamen kağıtlanır ki 
camın mukavemeti artsın.) 

Bundan başka diğer bir tak
viye daha lazımdır: Pencerenin 
çerçeve evinden biraz daha 
büyük tahta kapaklar kullanı· 

lır. Bu kapaklar, gaz geçmez 
bir madde ile (lastik, muşam· 
ba, çatı kağıdı ) gibi şeylerle 
kaplanır, kenarlı.rına da keçe 
kenarları ilave olunur. Eğer 
bu malzeme yok, yahut pahalı 
ise o zaman tahta kapaklar 
bizzat yapılır ve kapandıktan 
sonra camla arada kıı.lan boş
luQ-a mesela ince talaş, çürük 

o 

otlar ve mümasili şeyler dol-
durulur ve bu tabaka, ciddi • 
ahvalde, tuzlusu yahut (potas) 
mahlülü ile bolca ıslanır ve çok 
sıkılaşır. Kapılara çok dikkat 
lazımdır. Bunlar ne kadar çok 
açılırsa o nisbette büyük teh
lüke vardır. Kapı çerçevesini 
vençerıılerde o!dui!:u gibi las-

veya keçe ile besleme
lidir ki örtülUnce aralık kal
masın. Kapının kendHni 
gaz geçmez kumaşla yahut 
bir kaç kat kağıtla, tahta 
aralıklarını ve birleşen yer
lerini de gene kağıtla kap
lamalı, ve dikkat etmeli ki 
kapalı kapı her taraftan tam 
ve sıkı kapanmış ve aralık 
kalmamış olsun. Eğer eşik yok
sa, bir eşik ilave etmeli ve 
nihayet gaz perdesi denilen 
bir emniyet vasıtası daha ilave 
etmeli. 

Perde şöyle yapılır: 
Evveli kapının iki taraf çer

scv sine bitişik iki müselles 
tahta yapılır, bunun üzerine 
gaz geçmez bir perde, yahut 
birbirine dikilmiş iki üç batta
niye gerilir ve yukardan, üst 
çerçeveye tutturu~ur. Perdenin 
üst ve yan kenarları iy:ce çer· 
çeveye oturmak ve müselles 
sandığı düzgün ve aralıksız 
olarak kapanmak için perde 
üstüne ince latalar tespit olu· 
nur. Perdenin alt kenarı uzun
ca olup 10 santim kadarı yere 
serilir kalır ve üzerine de mü· 
nasip bir şey konur ki aralık 
kalmasın. Perdeden içeri ve 
dışarı geçmek zarureti vana 
o halde iyice çömelerek ve 
purdenin alt kenarını aralık 
yaparak geçmelidir. Battaniye 
perdeler tuzlu su ile ıslak ol· 
malıdır. 

GAZ SETLERi 
Gaz emniyetini daha ziyade 

arttırmak ve taarruz esnasında 
zehirlenmiş havanın sonradan 
sığınağa girmesine mani olmak 
için gaz setleri denen maniler 
teıis olunur. Bunlar sığınağın 
kapısı önündeki bitişik aralık
lar olup buradan sığınağa gi
rilir ve tıpkı sığınak gibi gaza 
karşı mahfuz tutulur. Husust 
sığınaklarda böyle tek bir ara· 
lık kafidir. Fakat büyük ev· 
)erde veya haber bekleme 
merkezleri olan yerlerde en az 
iki aralık olur. Böyle aralık 
olmıyan yerlerde sığınağa inen 
merdiven veya oraya giden yol 
bir bölme duvarla bölünerek 
bu tarzda hazırlanma 'ıdır.fazla 
değişikliğe ve masrafa lüzum 
olmadan bu temin olunabilir. 
Mesela bodrum yolunda sığı· 

hnak kapısına yaptığımız mail 
perdelerle bö'mek kabildir. 
Gazlanmış sahada bulunan bi
risi bilahare sığınağa girmek 
isterse ilk girdiği ön aralıkta 
üst elbisesini çıkarır ve zehir· 
den temizlenmesine gayret 
eder. (Zira elbise zehirli mad· 
deleri emmiştir) sonra ikinci 
aralığın kapısını açar, girer ve 
maskesini oraya asar. lcabedi
yorsa burada temiz elbise ve 
ayakkabı giyer. Ve sonra sığı
nağa girer.Sığınağa bu yavaş ve 
tedrici giriıle, caddenin zehirli 
havasının oraya girmesine ınani 
olur. 
A~!ZZ2ZZZ!12:Z1'2'J!!l~!7ZZZ~~ 

l3C>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil . 

bonoları biluınum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski iıtikraıı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77) S.7 h.3 
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Müstemlekeler meselesinde [ , 

B Al . . b• _ IB O R S AJ 
eş man servısı )f UzUm 

muhtıra hazırlıyor 
Ingiliz hükümetinin ınüstemlekeler hak· 
kında karar vermek salahiyeti mahduttur 

Londra, Şubat ( Husui ) -
Müstemlekeler meselesi Alman
ya tarafından açıkça ortaya 
konulmuş bulunuyor. Altı ay 
içinde ikinci defa olarak Hit
ler eski Alnıan müstemlekele
rinin iadesini istemiştir. Az 
evvel doktor Schacht ayni şe· 
kilde hareket ederek Alman
yanın niçin hemen müstemle· 
kelere ihtiyacı olduğunu izah 

Ribbentrop 
etmiştir: Çünkü Almanya bazı 
bellibaşlı ilk maddelere muh
taçtır. Almanyanın bu ilk mad
delerden mahrum olduğunu 
iddia ederek doktor Schacht, 
Alman milletinin istikbali, 
zirai maddelerden ziyade, bu 
ilk maddelerin fıkdanı keyfi· 
yetinin tehdit ettiğini söyle
miştir. Filhakika ilk madde 
kıtlığı büyük bir memleketin 
bütün endüstrisini kötürümleş
tirmek neticesini verir. 

Müstemleke piyasalarının her 
kese açık olduğu hak
kında lngilizler ve Fransızlar 
tarafından yapılan itiraza Dr. 
Schacht şu cevabı veriyor: 

" - lık maddeler, Alman
yanın malüm olan şanj vaziyeti 
sebebiyle ödeyemiyeceği kadar 
yüksek fiatle teklif ediliyor. 
Eğer Almanyaya müstemleke 
verilmezse, eğer onun bugünkü 
güç ekonomik vaziyetine bir 
deva bulunmazsa Almanya 
Avrupada daimi bir anomali 
unsuru olarak kalacaktır. O 
vakit bir infilak muhakkak 
sayılabilir. ,. 

Dr. Schachtın bu açık beya
natını Almanyanın Berlin sefiri 
Rihbentrop da geçenlerde tek· 
rar etmiş ve ~ da harp heyı'.i· 
!asını belirterek " teh!ükeli 
bir vaziyete sür'atle haklı b'r 
hal sureti " bulunacağı ümi
dini bildirmişti. Salabiyettar:ar 
eski ır.üstemlekelerini usulü 
dairesinde işletmekle Alman
yanın büyük ihtiyaçlarını, me
sela kauçuk, kahve, çay, ka· 
kao, meyva gibi şeyler içi_n 
tatmin edebileceğini izah edı· 
yorlar. Almanyanın başındaki
ler meseleyi açıkça ortaya ko· 
yuyorlar: "Milletimizin, diyor
lar, yaşamağa ve yaşamağı 
istemeğe hakkı vardır. Bu se· 
heple müstemlekelere hiç ol
mazsa Afrikadaki eski müs
temlekelerine ihtiyacı vardır. 
Bu meselenin halli için alaka
dar devletler ve bilhassa lngi· 
liz imparatorluğu neye karar 
vereceklerdir?,, 

Bu hususta İngiliz • Fransız 
görüş noktası malı'.imdur: lngil· 
tere ve Fransa, Almanyanın 
önceden siyasi, askeri ve eko· 
nomik teminat vermesi şartiyle, 
müstemlekelerin iadesi için 
müzakereye hazırdırlar. Halbu
ki Almanya ilk önce müstem· 
lekelerin verilmesini ve isteni-

len teminatın bundan sonra ka· 
bulünü istiyor. Esas ihtilaf bu 
noktadadır ve Alman müstem· 
lekelerinin eon çoğunıı almış 
olan lngiltere bu davada en 
çok alikadardır. 

lngiltere resmi mahafili bu
günkü şartlar İçinde Almanya
ya müstemleke verilmesinin 
imkansızlığını gösteriyorlar. Bu-

1 na en çok muhalefet eden de 
dominyonlar, bilhasH cenubi 
Afrika dominyonlarıdır. Bun
ların iddiasına göre eslci Al
man müstemlekeleriniu ve bil
hassa Tanganikanın ahalisi !n
giliz mandası altından çıkmağı 
kat'iyyen istemiyor!ar. 

fakat Almanlar ümitlerini 
kesmcmi,lerdir. Beş Alman 
servisi: Ekonomi bakanlığını, 
Rayşbank, iş cephesi, ı, ba· 
kanlığı ve iıtatistik direktör
lüğü Almanyanın müstemleke 
istedikleri hakkında bir muh
tıra hazırlıyorlar. Bu muhtıra 

alakadar devletlere, yani In
giltere, f ransa, Javonya ve 
Belçikaya verilecektir. lngiliz 
hükümeti derhal cevap vere
miyecektir. lngiliz hükümetinin 
Alman müstemlekeleri hakkın
da karar vermek salahiyeti 
mahduttur. Bilhassa Ingiliz 
mandası altında kalmak iste
dikleri ahalisi tarafından ilan 
edilen müstemlekeler hakkın
da, Milletler cemiyetine mü· 
racaate mecburdur. Diğer 
taraftan lngiliz umumi efka
nnın büyük kısmı Alman
yaya müstemlekelerin iade
sine muhaliftir. Almanyanın 
ilk madde ve gıda maddesi 
tedarik edebilmesi için müs
temlr-kelerin iadesini i1tiyen 
Schacht, Ribbentrop ve Hitle
rin hitabeleri lngilizleri lakayt 
bırakmıştır. Muhafazakar fırka 
milstemlekelerin iadesi aleyhin· 
de karar vermiştir. Libeı·aller 

ve işçiler, yani muhalefet par· 
tisi ancak Milletler cemiyeti 
kadrosunda müzakereyi kabul 
ediyor ve Önceden Almanyanın 
Cenevreye dönmesini ve tesli
hatı durdurmak için teminat 
vermesini istiyorlar. Fransanın 

da görüşü budur. Resmi lngi
liz mahafili hükümetin meseleyi 
itina ile tetkik ettiğini bildiri
yorlar. Almanyanın Londra, 
Paris ve 13rükdelle ne şekilde 
müzakere niyetinde olduğu 
hakkında Ribbentropun talimatı 
hamil olduğu söyleniyor. Bu 
devletlerin verecekleri cevap, 
temin edildiğine göre, ret ma· 
hiyetinde olınıyacak, fakat mü
zakereye girişmek imkanını 
hazırlamak için Almanyanın 

muayyen bazı teminat vermesi 
istenecektir. 

Paris, 11 (Ö.R)-Alman se· 
fiti von Ribbentrop tarafından 
lngiliz hariciye nezaretinde 
Edene vekalet eden Lord Ha
lifaksla yapılan mülakat hak· 
kında henüz kat'i bir haber 
verilmemiştir. Mü'akat saat on 
altıda başlamıştır. 

"T emps., gazetesinin Londra 
muhabiri şu ma'ıimatı veriyor: 

Almanya sefirinin öğleden 
sonra Lord Halifaksla mülakatı 
sefirin uzun müddet Londra· 
dan ayrıimış olması sebebiyle, 
lüzumlu olan bir formalite 
telakki edilmektedir. Bu gö· 
rüşme programı hakkmda Al
man gazetelerinin yürüttük· 
!eri faraziyelere inanılmı-
yor. Bilhassa sömürgeler 
meselesinin görüşülmüş olması 

az muhtemeldir. Daha c:ok 

Çu. Alıcı 
308 Ü Kurumu 13 
152 M J Taranto 12 
116 Alyoti 13 75 
68 Beşikçi oğlu 12 
58 Esnaf Bank 14 50 
43 AR Üıümcü15 
30 inhisar 11 50 
26 D Arditi 14 5IJ 
20 Şın!ak oğlu 13 
16 Ş Riza H 13 50 
10 J Taranto 17 50 
8 K Akse! 15 25 
855 Yekün 

410504 Eski yekı'.i:ı 
411359 Umumi yekün 

Zahire 

Fiat 
15 
16 75 
13 75 
15 50 
21 
15 
12 50 
15 
13 
13 50 
17 50 
15 25 

Çu. Cinsi fi at 
1232 Buğday 6 125 6 75 

362 Susam 15 75 18 375 
38 ha. Pamuk 42 48 

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

Istanhul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, plak· 
larla muhtelif neşriyat 

17 inkılap dersleri, Üniver· 
siteden naklen, M::.hmut 
Esat Bozkurt tarafından 

18.30 Plakla dans musikisi 
20 Vedia Riza ve arkadaş· 

!arı tarafından Türk mu
sikisi 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça söylev 

20.45 Cemal Kamil ve arlcadaş
ları tarafından Türk mu· 
siki si 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap so-

lolar 

Ankara radyQsu 
Saat 
12.30 - 13.30 Plild~rla Türk 

musikisi, halk şarkıları, 

dahili ve harici haberler 
19 Makbule ve arkadaşlıın 

tarafından Türk musikisi 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Servet ve arkada,ları 

tarafından Türk musikisi 
20.15 lngilizce ders 
20.30 Dans musikisi 
'20.45 Gazete hulasaları, ajans 

haberleri 
21 Stüdyo salon orkestrası 

Gizli cemiyetler 
Roına, 10 (Ô.R) - Leh mil

liyetçileri gazetelerinde halk 
cephesi gazetelerinin neşriya

tına karşı koymakta ve bir 
radikal milli partisinin teşki

lini istemektedirle. Bu parti 
Lehistanda mey:ıut olan ve 
devletin nufuz ve itibarını 
kıran bütün gizli cemiyetle
rin dağılmasını isttyecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muhtemel görülen nokta şudur: 

Von Ribbentrop 19 eylü'da 
Londradan ayrılmazdan evvel 
Edenle yaptığı mülakat mev
zununu tekrar ele almıştır. 
Bu mülakatta Alman sefiri, 
Almanyaya bir tecerrüt hissi 
veren lngiliz Fransız 
işbirliğinden şikayet etmiş ve 
Fransa ile Sovvet Rusya ve 
keza Fransa ile Çekoslovak•a 
arasındaki paktları tenkit ede
rek bunların garbi Avrupa -la 
umumi bir sulh anlaşmasına uy
gun olmadığını söylemişti. Buna 
cevap olarak Eden 1936 mar
tında, yani Ren mıntakasının 
Alman'ar tarafından 7 ınartıa 
işgali üzerine yaptığı beyanatı 
hatırlatmış ve fransanın akdet· 
miş olduğu bu iki paktın Mıl· 
!etler cemiyeti paktına uygu!I 
olduğunu ve bu sebeple değ•ş· 
tirilmesine lüzum olmadısrını 
bildirmişti. Bunun üzerine Von 
Ribbentrop müstemlekeler me
seluine de dokunmııstu. 

• 
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Hanri de Giz, askerlerle do
Ju İrnnağının avlusunda at üze
rinde idi. 

Dilk Damoyil, Kolininin ko
nağından pek uzak olmıyao bir 
salaşın altınd" yüz arkebozlu 
ile mevki almıştı. 

Marki de Birağ, Sen Jermen 
Lükserruvanın önünde, elli 
adama kumanda eden bir ma
halle zabıta memuruna yavaş 

sesle emir veriyordu. 
Mareşal de Damoyil sabır

sızlıkla evinin önünde bekli
yordu. Mumaileyhio de etrafın
da üçyüz mi\sellah süvari vardı. 

Krose, zevcesinin vefatından 
sonra münzeviyaoe yaşayarak 

genç çocuğun talim ve ted • 
risiyle meşgul ihtiyar bir Hük
no olan Dük dö Laforsun ko
nağı yanında pusu tutmuştu. 

Bunun maiyetincie de yirmi 
kadar katil mevcuttu. 

Kolları çıplak, biçaklara elle
rinde bulunan otuz kasap çı
rağıyle Pezo, çok nufuslu ve 
pek zengin bir Protestan olan 
Dük dö Laroşfokoldun kona· 
ğına geçilecek bir geçidi havi 
müteassıp bir Katoliğin avlu
suna yerleşmişti. 

Kitapçı Keropiper ise Şar
pantiye namındaki bir adamla 
beraber şarapla kafaları tüt
süliyerek kan dökmekle hırsla
rını dindirmeğe müheyya bir 
serseri çetesine kumanda edi
yordu. 

Büyük köprünün üstünde 
mevki alan Mareşal dö Tavani 
atının boynunun altına doğru 
eğilmiş verilecek ~şareti bek
liyor. lkiyüz mızrakla piyade de 
mareşahn vereceği kumandayı 
bekliyorlardı. 

Her köprüde ve şehrin her 
köşesinde bir mahalle zabıta 

memuru ile elli müsellih ahali 
bulunuyordu. Bütün Katolik 
hanelerinin kapalı kapılarınm 

arkasında dışarı fırlamağa mü· 
heyya adamlar gecenin sükü
neti içinde kulak kabartarak 
duruyorlardı. 

Kıt'adao, kıt'aya, sakinanc 
bir hareketle bir takım koşan, 
bir parolayı söyliyeo, veya inti
ıar edenleri teşci eyleyen 
adamlar görülüyordu ki bunlar 
da Never, Monpansiye gibi 
hain işaretin uzamasından mü
teveHit üzüntü ile çehreleri bo
zulmuş bazı jantiyom ~ ar; eJlerin
de sopalar bulunan şen, du
dakları sıkılmış papaslar, ve 
Kordelye, Ögüsten, Jenovefen, 
Barre, Jezovit, gibi cemiyeti 
rübbaniyeye mensup keşişlerdi. 

Ortalığı ölüm sükutu istila 
etmişti. Herkes kendi mevki
iude bulunuyordu. 

1 

Katolik engisyonunun müthiş 
heyulası Paris üzerine çök
müştü. 

• • • 
Katerin kilisede işlenen ci-

nayetin kurbanlarından Alisin 
cesedini rahip Pani Garolaya 
vermiş, Mariyakınınkini de mü
neccim Rojiyeriye gönderrıişti. 
Filhakika Rojiyeri kilisenin dı
şarısında bekliyordu. Mariyakın 
cesedini getiren adamları gö
rünce onlara yaklaşarak bir 
parola vermiş ve kendisini 
takibetmelerini bildirmişti. 

Rojiyeri; Laha ı; sokağına 

gelince, Alisin ikamet ettiği 
evin yakmmda durdu. Cesedi 
yere koydurup adamları geri 
gönderdi. 

Adamların gittiklerine ve 
kendisini gözetlemediklerine ta
mamiyle emin olduktan sonra, 
bc?rmutad kraliçenin yeni konağı 
bahçelerine girdiği kuf enin ya
nında, mahsus yapılmış alçak 
küçük bir kapıyı açtı. Cesedi 
güc bal ile kucakladı. Ve iç 
bahçeye kadar sürükleyerek 
götürdü. Sonra geri dönerek 
küçük kapıyı tekrar kapadı. 
Bundan sonra kemali emniyetle 
ağır cesedi sırtına yüklenip, 
kendi ameliyathanesinin bulun
duğu güzel manzaralı küçük 
bir eve g irdi. 

Cesedi büyük bir mermer 
masanın üzerine uzattı ve ta
mamiyle soydu . Bol su i!e 
yıkadıktan sonra hiç ol
mazsa bir kaç gün kadar 
kokmaması için bazı ıtri
yat şırıngaları yaptı . Bu 
muhtelif meşguliyetler bitin
ce güneşin doğduğunu gör~ 
dü. Fakat yakmış olduğu ışık
lan söndürmedi. AmeJiyatha
nenın karanlık olması için 
perdeleri sıkı, sıkıya kapadı. 

Bundan sonra, mermer ma
ıı;anın yanına oturarak dirsek
lerini dayayıp oğlunun naşını 
muayeneye kovuldu. Mariyaka, 
çoğu çok derin rahneler açan 
bir çok hançerler saplanmıştı. 
Göğsü, omuzları. boynu geniş 
yaralarla delik deşik olmuştu. 
Başında hiçbir yara yoktu. 
Bundan dahi, Mariyakın ken
dini ö ldürenleri görmed iği an
laşılıyordu. 

A lise doğru eğilirken yediği 
ilk hançer darbesi zavallının 
ölümüne kafi gelmişti , Göz 
kapaklan hafifçe kalkık bu!u
nuyordu. Rojiyeri bunları ka
pamağa uğraşdıysa da muvaf
fak olamadı. Ölünün cebinde 
bulduğu A lisin markası
nı havi .ince ve ]avanta 
koku!u bir mendili yüzüne 
örttü. 

- Deııanı edecek-

BBISTOL 

SiRKECiDE 

• 
smanıye 

OTEL 1 
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Bu he r iki o telin mü!teciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

EAY O. ER LUTF IDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik t ecrübeli ida
resilc bütün Eğe balluna ken
disini sevdirmişti r. 

O tellerinde misafir ka lanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lu rlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthi ş ucuzdur. . 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - iki yüz kırk lira bede

li keşifli değirmendağında se
merci zade sokağında Filibeli 
Selim sokağına kadar yapıla· 
cak lağım işi 26 - 2 - 937 Cu
ma gunu saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmüheııdisliğe iştirak 
için de on sekiz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Sekiz yüz altmış beş 
lira bedeli keşifli Bahri babada 
kız lisesi önünden halkevine 
kadar ,yapılacak lağım işi 26 • 
2 - 937 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere Başmühendisliğe 
iştirak için de altmış beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
iJe söylenen gün ve saatta en
cümene gelinır. 

3 - Temizlik hanında elli 
lira bedeli muhammenle bir 
adet kamyon satılığa çıkarıl

mıştır. Başkatiplikteki ~artna

mel vechile 226'1- 2 ~ 937 Cuma r.. c:ı "' 
günü saat on altada açık .,-tır-

ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
linir. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dört 
yüz lira bedeli mubammenle 
63 sayılı adanın 320,00 metre 
murabbamdaki 53 sayılı arsa
sının satışı başkitiplikteki şart-

name veçhile 26 - 2 - 937 cuma 
günü saat on altıda açık artır-
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

9--12-16--20 407 (241) 
- Beher metre murabbaı 

dörtyüz elli kuruştan bin iki 
yüz yetmiş altı lira yirmi kuruş 
bedel muhammenle 32 sayılı 
adanın 6 ve 30 sayıla arsaları
nın satışı başkatiplikteki şart-

name veçhile 19·2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 96 liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatle encümene gelinir. 

4-9-12-16 351 (208) 

Başı boş olarak tutulup te
mizlik hanına teslim edilen 
1 siyah merkeple 1 sıpa ve 1 
koyunun 8 gün içinde vesaik 
ibrazıyle sahipleri çıkmadığı 
takdirde 19-2-937 gününde 
hayvan pazarında satılacağı 
ilin olunur. 441 (557) 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketi n Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkap!nardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hen::evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avı upanın ayni tip 
mensucatma fa'ktir. 

rl'elefon No. 2211 Ve 3067 
rfelgrat adr esi: Bayrak lzmir 

Sevincin blr, if_!'des!dir: < 
GOzel ve S'ih~i dişlet"' h!r insanı ziyade~· , 
sile memnun eder. 

., 

GOzellık ve sıhhatın ızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl' macununu kullanınız Bundan elde 
edece~lniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ - ~~ • 'P«l.otlu.f. o/.i4 _....-.. oe- ~~ 
~ C/'C. ~ ı>G..c. ~·~ ,ı...aA,.t .....;i..i-t.<iA. . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını , traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanmız. Her yerde !llahlmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

lH'.u.ft/'~~· -. 

Türk Kardif Kömürü 
Zong uldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Per p lny ani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

~.~ '.:.' . ' . ~ .... - ,.. ~ 

.Remington yazı makina)arı 
Büyük (Standard) ve küçük (portatif) yeni modeUeri gelmiştir 

Dalma e,sız faallyetlna ,ımdl da 
Eşsiz güzellik ilave edilmiştir. Sağlamlığı ve malze~e 

mukavemeti sebebiJe bütün dünya balkı tarafından tercıb 
edilmektedir. 

GörUnu,u gUzel - GördUğU ı, mükemmel 
Rekabet edilmez en ucuz fiatler 

işte tavsiye edilecek maki na ! 
Saman 

iskelesinde ABAJOLi d· 

Yeni modelleri görmeğe koşunuz ! 

#1 ......................................... .._ 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 

Sahş mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasma müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnü 

11-26 (172) , .............................. ~·-! _______ _ 
HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları ıııipariş üzerine kabu1 edilir. 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Merkezi 

lstanbu~ 

iz mir 
Telefon 

3778 

······································································: . -
E SIHllAT BALIKYAGI E . . . 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 
içilir. iki defa süzülmüştür. : 

Hamdi Nüzhet Çançar · 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sperco N. v. GÜZEL, SAGLAM VE iŞTAHLI Olivier Ve Şü. 
Vap A W. F. 1-1. Van l)er ~ ~ ur centaSJ c D D 

il.OVALE NEERLANDAIS DEUT~eL~A~~İ,: LINIE un u. 
S/ H KUMPANYASI G. m. b. H. 

8 ERMES vapuru 11-2-37 MANISSA vapuru limanı· 
de bckl .. H • 

enmekto olup yükunn mızda olup, Rotterdam, am· a JO ın 
tahli1ede12 sonra Burgaa Var- burg ve Bremen için yükle-

;~kvc Köstence limanla~ı için mektedir. 
u alacaktır. MILOS vapuru 17 şubatta 
Si U bekleniluıektedir. Rotterdam, 

ru s 
9 

~ Y S S E S vapu· Hamburg ve Bremen limanları 
k şu attan 13 şubata için yükliyecektir. 

adar Amsterdam, Haml>urg DELOS vapuru 17 şubatta 
\'~ Breaıen limanlarına yük beklenilmektedir. Rotterdam 
a acaktır. Hamburg ve Bremen için yük 

2 
S/s GANYMEDES vapuru kabu\ eder. 

O 2 937 HERAKLEA vapuru 3 martta 
. . · • ta rihine doğru tahliye 
•çın b k Hamburg ve Anvers limanların.· 

e !eniyor. Burgas, Varna 
ve K" dan yiik getirecektir. 

ostence için mal yükliye· ACHAIA vapuru 3 martta 
tektir. 

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

S/S GUNBORG vapuru 12 kabul eder. 
şubata dogw ru beklenmekte olup ---~9na1..a.,--L. 
"k Americao Export mes 

Yu Ünü tahliyeden sonra Rot- S h' C terda H . The Export teams ıp orpo· 
l m, amburg, Gdyoıa ve ration - Nevyork 
skandina r l . . ..k EXlLONA vapuru 9 şubatta 
alacaktır. vya ıman arı ıçın yu beklenilmekted r. Nevyork için 

yük kabul eder. 
StS NORRUNA vapuru 27 EXIBITOR vapuru 14 şu· 

~~b~.lta beklenmekte o lup yü- batta beklenilmektedir. Nev· 
nu tahliyeden sonra Rotter- york için yük "abul eder. 

d ~-··~~----kanı, Hamburg, Norveç ve Is- Reederei H.Scbuldt - Hamburg 
andinavya Jimanlanna yük DUBURG vapuru 13 şubatta 

kabul edecektir. beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
SERViCE MARITlME Hamburg ve Bremen limanları 

için yük kabul eder. 
sıs ROUMAIN MARITZA vapuru 25 şu-

PELEŞ tapuru 12 şubat· batta beklenilmektedir. Rot-
ta beklenmekte olup Pire, Mal· terpam, Hamburg ve Bremen 
ta ve Marıilya limanları için limanlan için vük kabul eder. 
Yü'- l k -· CKI '4 .. 1t a aca tır. 

S Jobnston Warren Lioen Ltd. 
/ı ALBA JULIA vapuru Liverpool 

26·2-937 tarihinde beklenmek- JESMORE vapmu 9 şubatta 
~ olup Pire. Malta ve Marsilya beklenilmektedir. Liverpul ve 
'DıanJan için yük a!acaktır. Anversten yük getirecek ve 

Yolcu Ye yük kabul eder. Burgas, Varna ve Köstem:e 
k Daha Fazla tafıilAt için ikinci limanları için yük alacaktır. 

ordonda Tahmil ve Tahliye ~BUCAREST b· S. M. R. 
s'naaı arkasında FRATELLI DUROSTOR vapuru 5 mart· 
~ERCO vapur acentalığına ta beklenilmektedir. Köstence 

Nuracaat edilmesi rica olunur. Sulina ve Galatz limanları için 
. •vlunlardaki ve hareket ta• yükliyecektir. Galatı aktarması 

rthlerindeki değişikliklerden olarak ta Belgrad, Novisad; 
a~eııta meıuliyet kabul etmez. Bratislava, Viyana ve Linz 
> elefon: 4142-4221-2663 limanları için de yük kabul 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütelıusısı 

1 Muayenehane: ikinci Bey
er sokağı 65. Tel. 3956 
a Evi: Köprn , apur iskelesi 

erat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 "-....:...>'"'--· 

~ # 

t7'~-.Z.7.22ZZZ7_.j~ 
1 1 8 

OREL 

• 

eder. 
Cie Royale Hongrose Danube 

Maritime Budapeşte 
DUNA vapuru 15 şubatta 

beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Budapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz limanları için 
yük kabul eder. 

...... ® ... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 13 şu· 

batta beklenUmektedir. Pire, 
lskenderiye, Hayfa Diyep ve 
Norveç Limanları için yükliye-

cektir. 
BANDEROS vaputu 16 Mart· 

ta beklenilmektedir. Pire, Is
kenderiye, Hayfa, Diyep ve 
Norveçin bilumum limanlarına 
yük kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun ta!ıfele~ı 
hakkında hiç bir taabhude gı-
rişilmez. . V D 

N. v. w. F. Hanrı an er 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Fer· t Eczacı başının 
FM~tckamil eserlerinden 4§> 

ı.u erıt diş macunu, suyu, to· -~ ~· ~ 
ı nu kullanmakla inci gibi diş- • { J 
ere w ~ ..t 
sah.' sagla:n, pembe diş etlerine ~ ~ 

ıp olununuz. 

ic Ağız hıfzıssıhhasınm bütün 
aptarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

:U~t Depo. 

S. FERiT 
Şifa ecza. esidir 

kullanıyor ! 
Çocuklarınızı kü

çükten Radyolin 
kullanmağa, Racl
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça-
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 

olursunuz. 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir, 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz· 
maya karşı bilhas
sa müessirdir . 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe ediniz 

• •• -<' \ .... 1;""" ·"" ._..ı 

4' • ... . 

No. 9268 No. 9368 
Markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır, ya

pılış itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 

asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisi üç yüz, 
üç pillisi beş yüz metreliktir, ayarlıdır. Daimon marka ol· 

masına dikkat ediniz. 
Umum depolan: lzmirde Suluhan civarı No. 28·9 Hüsnü 

Ôzödemişli.. lstanbulda Tabtakalede Jnk Dekalo ve Şsı. 
~ 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. yeri No. su Nev'i Depozitosu 

T. L. 
Eski Taj 

252 Karşıyaka Yalı caddesi. 47 49 Arsa "197,50 M.2 160:00 
izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya taksıtle 

ödenmek üzere sahşı 15-2-937 Pazartesi günü saat ONDA 
ihalesi yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. . 

istekli olanların yevmi mezkfırde yuk~rıda ~azılı Depozıto 
akçesini Veznemize yatırariik artırmaya gırme!erı ve yanlarında 
birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. (

255
) 

11-12-13 

-
250 den 1500 muma kadar 

Acentesi • Hüsnü ldemen 
ikinci Kordon 55-3 lımir 

10- 10 (173) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Dl9 tabipleri 

l\'lu:1.affer :Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hutaneıinde 

LIMfTET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LlJerman Lines Ltd. 

Londra haltı 
GRODNO vapuru 25 ikinc ı 

klnunda Londra, Hull ve An· 
verstt:n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMIN ' AN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracektır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacak tır. 

POLO vapuru şubatın so· 
nunda Londra , HulJ ve An
versten g elip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hattı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Livcrpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutche-Levante • Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatt. 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc· 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaph 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle· 

rhı de Diıi koku 
mu hoşlarına gidi

yor. 

Galiba?! 

MEYVA TUZU 

En hoş mcyva tuzudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıldarı önler. HB2.mı kolaylaıtırır. 

İn2ili1: Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

• 



YENi ASIR 
o a 

"! ... • •. :·. .. ..... y~.,.__., .... ·ı.:- .. ;- . . . . .. . . .. . . . •' ~ -· '-'- . --
Malaga tarihin en korkunç f icialarına hazırlanıyor 

I 

Beş bin kişi kurş na mı diz·ıecek? 
Binlerce ·cumhuriyetçi kitle halinde muhakeme edilecek 
Hükümetçiler Malaga ziyaına mukabil Grenadayı kurtarmağa çalışıyorlar 

Madrid 11 ( A.A ) - Mii· 
dafaa komitesi dün öğle vakti 
bir tebliğ neşretmiştir. T ebJiğ
de 24 saattanberi Madrid cep· 
hesinde vaziyette tebeddül ha
sıl olmamış olduğunu bildir
mektedir. 

GRENADAYI MUHASARA 
Barselon, 11 (A.A}- Hükü

met bütün cenup cephesinde 
taarruza geçmiştir. Bir hükü
met kolunun Grenadanın mu
hasarası için iyi bir mevzi 
teşkil eden iki köyü aldığı 
söyleniyor. 

Malaganın zaptına ait olarak 
Almeriadan gelen haberler 
Xauen torpidosunun Malaga 
limanında batbğını ve Artabro 
gemisinin de yandığını bildir
mektedir. 
3000 KiŞi TESLiM OLMUŞ 
Cebelüttarık, 11 (A.A) -

Asilerin dün Kasabermeja 
Kampanil!a ve Kartamayi işgal 
ettikleri ve 200 den fazla hü· 
kümetçi zabit ve askerin tes
lim olduğu bildirilmektedir. 

Bir asi membadan alınan 
malumata göre, Malaga ve ci
varında üç bin milis neferi 

teslim olmuşlardır. Asi kollar 
Malaga vilayeti içinde temiz
leme ameliyesine devam et
mekte ve Rsilerin kütle halinde 
muhakemelerine Malagada baş
lanmış bulunmaktadır. 

BEŞ BiN KIŞININ 
MUHAKEMESi 

Londıa 11 (A.A) - ispanya 
ajansının Cebelüttarıktan al
dığı bir habere göre, Mala· 
gada kütle halinde yapılan mu
hakemede müttehim beş bin 
cumhuriyetçi aleyhinde ölüm 
cezası istenecektir. Mahkeme
nin bu talebi kabul edeceği 
umumiyetle zannedilmektedir. 

Bu ajans gittikçe çoğalan 
haberlerin bütün şüpbeJi cum
huriyetçilere karşı tedhiş mü· 
cadelesi tertip edilmekte ve 
kütle halinde idamlar vukubul
duğunu teyit etmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

iT AL YAN ASKERLERi 
Roma 11 (A.A) - Yarı res

mi mahfelJer ispanyaya ltalyan 
askeri çıkarıldığından malumat
ları olmadığını bildiriyorlar. Bu
nunla beraber 1 bu mahfeller 
ltalyan gençliğinin muttasıf ol · 

Mad!ldm şımal kaptsmda tayva1e bombalafl /lCfgüıı böyle bifçok 
zavallı/an yeu sermektedir 

doğu fikir ve ruha binaen Ital- { general Franko nezdine tayin 
yanların İspanyada milliyetper- ettiği sefir Salamankaya gel-
verler safında bulunmalarını miştir. ispanyadan gelen ha-
mümkiin göstermektedirler. berlere göre Malagayı zaptel· 

Londra 11 ( A.A ) - Lord tikten sonra Almeria istikame· 
Cranborne Avam Kamarasında tinde ileri hareketine devam 
sorulan bir ıuale cevap vererek eden nasyonalistler Maltra mev-
hali hazırda ispanyada bir çok )<iini zaptetmişlerdir. Nasyona-
ltalyan bulunduğunu, fakat listler Kızılları Manzanares neb-
bunlatın hakiki miktarını söy- rinin son sahilindeki siperlerin-
liyemiyeceğini beyan etmiştir. den tardettiklerini bildiriyorlar. 

SALAMANKADA ADEMIMÜDAHALEI~ 
Roma, 11 (Ö.R)- ltalyanın Londra 11 (Ö.R)- ispanya 

işlerine karışmamak komitesi
nin genel sekreterliği tebliğ 
ediyor: Müdahalesizlik tali ko
mitesinin 25 inci toplantısı dün 
öğleden sonra saat 16 da 
ForeiM"n Office de yapılmıştır. 
Tali komite, komitede temsil 
edilen hükümetlerin ispanya 
kara ve deniz hudutlarının 
kontrolü hakkındaki pliina ait 
olmak üzere 28 son kanun ta
rihinde tali komite tarafından 
hazırlanan sual varakasına gön
derdikleri cevaplara muttali 
olmu1tur. Bu sual varakasının 
ilk kısmı müdahaleıizlik anlaş-
masının alakadar memleket
lerde ispanya harbine iş
tirak etmek istiyen gönül
lülerin kayıt ve hareketi· 
ne veya transit suretiyle geç· 
mesine dahi teşmili için yapı· 
lan tekliflere müteallikti. Bu 
ana kadar gelen cevaplardan 
çıkan umumi temayül şudur: 
Alakadarlar anlaşmayı bu sa-
haya da teşmil etmek arzusun
da olup bu yasağın, telkin 
edilen plan kadrosu dahilinde 
en çabuk bir surette tatbik 
mevkiine girmesini istemekte
dirler. 

Bundan sonra ispanyanın 
kara hudutlarında kontrol tesisi 
müzakere edilirken Portekiz 

delegesi kendi hükümetinİD 
ispanya - Portekiz hududunda 
Portekiz toproğında bir kon· 
trol tesisi · için kontrol 
planında mevcut olan ve 
istişari tali komite raporiyle 
hazırlanan kısmı kabul edemi
yeceğini bildirmiştir. 

Londra 11 (Ö.R) - "Man• 
chester Guardian,, yazıyor : 
ispanyada Cumhuriyetçiler va-
him bir vaziyet geçiriyorlar. 
Fakat bu harbin kat'i bir saf· 
hası sayılamaz. Malaga düştO. 

Ancak Malagayı alanlar ltal-
yanlardır. 12000 ltalyan askeri 
Kadikse çıkarılmıştı. 7 vapur da 
harp melzemesi nakletti.Alman
lara gelince 6 bomardıman tay• 
yaresile hücuma iştirak ettiler. 
Bunlar bilhassa hüküm et filosu· 
na hücum etmişlerdir.ltalyanlar 
eski Habeş muharipleridir. Is· 
panyol askerlerile daha iyi uyuş• 
muşlardır. Harekatın idaresi bir 
ltalyan yüksek rütbeli zabit 
tarafından yapılmıştır. 

lngiliz gazetesinin bu haberi 
ItaJyan gazeteleri tarafından 
bir az iftiharla nakledilmiş 
olduğundan "salahiyettar,, bir 
ağızdan asker ihracına ait o
lan kısmı şeklen tekzip edil
miştir. 
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Harp malôlleri beynelmilel birliğinin toplantısında 
Nutuk söyliyen Fral.}sız başvekili: "Uyuşmak için anlaşmak lizım. Sulha 

sizden ziyade ve sizden iyi inanacak kim olabilir ? ,, dedi 
Paris, 11 ( Ö.R ) - Harp malulleri beynel

milel birliğinin beynelmilel komitesi dün sabah 

ve öğleden sonra iki içtima yapmıştır. Delegeler 
bütün dünya eski muharipleri tarafından iste

nilen sulh teşkilatı hakkında tam samimiyetle 
fikirler teati etmişlerdir. Öğleye doğru delege· 

ler başvekalet dairesine gid\!rek Bluma içtima
larında takibedilen hedefi anlatmışlardır. Blum 
sulhun teşkilat altma alınması için eski muha-

ripler tarafından sarfedilen gayreti tebrikle kar
şılamış ve onların barış ruhunun yeni nesillere 
intikalini dilemiştir. 

Delegeler şerefine verilen ziyafete riyaset 

eden hariciye nazırı Delbos sulh ve harp zih
niyetleri arasındaki tezadı hatırlattıktan sonra 
şu sözleri söylemiştir: 

" - Serguçlar, kokardlar ve buna benzer 
teptili kıyafetlerin cazibesine kapılacak olan 

herhalde eski muharipler değildir. Sulh yolunda 
muvaffakıyetin şartı elbirliğile ge.yrettedir. Siz 

bunu istediniz ve teşkilatınızı dünyaya yaymağa 
çalışarak bunu anladınız. Barışçılık bir taraflı ol~ 

mamalıdır.Eski muhariplerin sulh için sarfettilderi 
gayret kendi memleketlerinin hududu arasında 
mahpus kalırsa hedefe erişmez. Azami tesir 

elde etmek için bütün memleketlerde buna ben· 
zer ve birbirine bağh bir faaliyet: olmalıdır. Eski 
muhariplerin parolası şudur: insanlığın serbest· 

liği içinde kardeşlik, hükümetlerin yanındu 
umumi efkar vardır. Milletin siynsi iklimi vardır 
ki bütün bunlar siyasi kararlar !izericde mües· 
sir olurlar. Sulh için sizin hareketinizden daha 
müessir biı· şey olamaz. Sizler milletler arasında 
emniyetsizlik ve anlaşmazlık havasının yerleş
mesine ve hadiselerin tabiatında mevcut olan 
güçlükleri artırmasına mani olabilirsiniz. Sulhu 
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ve yalanlardır. 
Bir millet yolunu şaşırdığı zaman emin olmab 

ki aldatılmıştır. Onu, gururunu okşayarak, em• 
niyetsizliği körükleyerek, hakiki :uıenfaatlerini 
gizliyerek aldatmışlardır. Bütün milletleri teşkil 
eden namuslu insanları muazzam ekseriyeti sulh 
içinde çalışmak, yaşamak ve ölmek isterler. 

"Fakat uyuşmak için birbirini anlamak lazım
dır. Eski muharipler birbirleriyle kolayca uyuş

muşlardır, zira sulh için serbest bildirilen haki· 
katten daha iyi bir yardımcı olamıyacağını bi-

lirler. Siı işte buna çalışacaksınız. Yalanları da· 
ğıtarak samimiyetle ve saffetle milletlere tanış· 

mak, birbirine yaklaşmak çarelerini öğretecek• 
siniz .• 

"Bu ideaHe haşin realite arasında hala ne 
kadar engeller yükseldiğini bilirim. Fakat sulha 

sizden ziyade ve sizden iyi inanacak kim ola
bilir? Vaktiyle lngiliz generalı dük de Velling• 

ton hesabına söylenmiş olan şu güzel sözü ben 
sizin hesabınıza kabul ediyorum : "Askeri kuv-

vetiyle milJetine kafi derecede hizmet ettiği 
için artık azim ve kararla barışçı olmağa 
huk kazanmıştır.,, işte bu söz sizlere bağladı .. 
aımız en büyük ümittir. u • 

Paris 11 (A.A)- Beynelmilel harp malullerı 
ile eski muharipler konferansının ziyafetinde 
biı· nutuk söyliyen Delbos · bilhassa demiştir ki: 

- Milletler arasında itimatsızlık havası hu· 
sule gelmesine mani olmak bilhassa sizlere 

aittir. Bu itimatsızlık havası bilhassa tabakküOl 
ve yalan zihniyetleri ile husule gelmektedir. 

Halk kütlelerinin yollarını şaşırmaları gururlaruııd 
okşanılması suretiyle aldatılmalarından ve on

ların hakiki menfaatleri ve kendilerini birleşti" 
ren tesanütleri hakkında şaşırtılmalarıodan ileri 

· · sir 01 _gelmektedir. 
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