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1 . ~oma, 12 (ÖR) ~ lstanbuldan geldiği l 
. ıddıasıvlc neşıedılcn bır teleıa/a göıe Sovw·t 
ı Rllsyanın Moskovada bulunmakta o/atı Ank01a f 

1 

sefili az/edilmış ve yeıine şımdi Be1lın se/11i 
olan ı•e evı•elce de SovJ•e.tleri 7 iilkiyede temsü 
eden Smiç tayin edümiştir. 

Yeni Asır - /stanbııl ve Ankaıadan bu 
habe1 i terıt edecek malıiJ•ettc hiçbır haber 
aunmamıştır. 

ö:;;;--.....-- Flatı •• ıs kurustur. - _,, __ ·-- ı;wnhuriyetüı Ve Cımı1rnrıyet Eserini» BeA·çisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

........... r . ket e ·yor 
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Atatürkün nizdlerinde toPianan Vekiller Hatay 
ana yasası hakkında mühim görüşmelerde bulundu 

R'llL'l:mllm!llB'll~KE!Bml'llltelir&al!BWıem_.l!S:ll_. .......... _. ...... m!:l ..... _.mm .... ı_._. ...... _._. ............... . 
~~~~=-==--.--. Hariciye Vekilimiz Selanikte Dr. Stoyadinoviçe mülaki olarak Atinaya geçecektir 

Dr. ras, 
telgra la 

Balkan k nseyi devre başkanlığını, gönderdiği 
toya noviçe devretti · · ·A 

talkan matbuat bir iği de pazartesi gününden 
itibaren Atinada to antılarına başlıyor 

lstanba.ııl 12 (Yeni Asır muhabir,n- Do mabahçe sarayında uzun konuş-
den) - Sa veMI ismet lnölilU, r fa at- malarda bulunuldta. Ta min edlldlğlne 
leırlnde Hariciye vekili dohtor Aras, göre milza!{ercler, Cenevrede"Hatay" 
lktısat veklll Ce f.I Bayar ve deniz kanunue5 asiGlnl tesblt lçBn başhyacak 
müsteşarı :Sadullaeı olduğu halde sa- mUzaeterelere •ştlrfik edecek olan 
bah saat onda husu~I trenle şehri
mize geldiler, heraretle istikbal edil· m,ırehhasa~rımıza verilece taUmatla 
diler. alakadardır. Hariciye veklllmlz, Bal-

Be,vekll, refakatlerinde vekiller ol· kan konseyi mUzakerelerlna iştirak 
duğu halde Dolmabahçe sarayına gl- için yarın abah " bu sabah ,, lstan-
derek kendilerine •ntizar eden ATA- buld n ayrllacaC-1tlr. , 

~zuzazuv:z2zr.LZ22nJ~=~~.!:~:'z1z~~LZZZZUZZZZJ~~!!1,,!~!;!?~ZZZZZ7ZZZZzzzz;7-,,mvr2znra7.7J~J:77-7-ZZZZ/2ZZJ 
Atina' da Fransız g~~~le!i._ a!g_. P.~skürüyor Mühim bir karar verildi 

\' al>ııa~;.; toplan- Suriye heyetine: Mantıkan Cenevreye Para sarsıntısından ruc
tıların ehemmiyeti aitmeniz münasip olurdu diyorlar carlar zararaörmiyecek 

büyüktür 0 ' .ı;; 
Yarından sonra Balkan an· 

tantı konseyi Atina'da topla-
~c~~tır. Balkanlılann bu de
d kı ıçtimaları her zamankiler· 

en farklıdır. Bütlin cihan umu· 
ini efkarının nazarları Atinaya 
~e\'rilrniştir. Bir çok devletler, 
h?nsey konuşmalanna büyük 
hır alaka gösteriyorlar. Tabii 

8~ ge~iş ala~a. da yersiz ve 
epsız değıldır. 

h' Dün her an infilaka amade 
kır ateş kaynağa sayılan Bal
~~lar bugün barışı koruyan 

•Herin başında geliyor. 
tı Balkan devletlerinin arala
lu~da kurd~kları samimi dost· 
p ı ' lltnumı barptan sonra ya• 
, 

1 ~ış muhtelif ve müteaddit 
h? aşmaların hepsinin üstünde 
h~d~uvvet ifade eylediği her 

8
1sede kendisini gösteriyor. 

k arış lehine kullanılan bir 
s:~vetten memnun olanlar pek 
til bulunduğu gibi vak
ll:ı e Bc.llcanları aralarında nüfuz 

01
111takası diye taksim etmiş 

bl.al~ların bir kısmının da bu 
r,~. k 

?İ d gı undaklamak iste dikle-
n e şüphe yoktur. 

h liethangi siyasi bir hadise 
ll~ıen Balkan Antantının zaafa 

grad · b.. •gı şeklinde yayılması ve 
"n'Jn · . k ıstısmarına kalkışılması 
Utıdakçıı., il .. b"t•• s"' ı ... rın eme erını u un 
"'ahar • B ıy.e ortaya koymaktadır. 

h 1°ş bir emel arkasında ko
So~;ıra Balkanlılar kulaklarını 
oı:ıı an tıkamışlardır. Artık 
hanar. Ş~ veya bu devletin her 
tak gı bır ~enfaatine alet ola· 
A. 

1 
ınevkıde bulunmıyorlar. 

ti:~ arında çarpışan menfaatle
C}'J~ t~ıniz duygularla tasfiye 
titı' IJJışler, karşılıklı menfaatle· 

1 birbirlerine· bağlamış'ar, 
~ - Sona 2 nci sav/ada -

"kk ~ C>ca.k.oğy"U 

Iskenderun limanını kaybeden Suriye şimdi 
Trablus limanına elini uzatıyor 

Paris, 12 ( Ö.R ) - Suriye kabul edilen muhtariyet pren· 
başvekili ve dahiliye nazın, sibiyle taban tabana zıt olma· 
hariciye nazırı Delbosu ziya- sın. Suriye ile hazırladığımızı 
ret ederek geçen gün Viennot Türklerle bozmuştuk. Ayni 
ile mülakatlarında yaptıkları usule devamla aksini yapmak 
gibi lskenderun sancağına ait mevzuu bahsolamaz. Aklımızı 
anlaşma ile haıııl olan vaziyet başımıza almanın sırasıdır. Su· 
hakkında görüşmüşlerdir. riyenin manevrasına uymakla 

Paris 12 (A.A) - Saint Bris herkesin hoşnutsuzluğunu da-
Le Journal' da diyor ki: vet etmiş oluruz. 

Suriye heyetinin mantıken Berut, 12 (A.A) - Suriye 
Parise değil Cenevreye gitmesi ile Lübnan arasında Trablus 

~:::~~l;a~~=~it s~~:~uC~n:~~ limanı yüzünden bir ihtilaf 
redir. Sandler raporundaki çıkacağa benzememektedir. Is-
planı tamamlamak ona düşer. kenderun limanı meselesinin 
Konsey kararının Fransa - Su- Suriye için fena bir şekil al-
riye muahedesinde istilzam et· Swiye başvekili Cemil Merdunı ması ü:ıerine Şam hükümeti 
tiği tadilatı Suriyeliler kat'iy}'.en l~ri bi~ sıra metalipten denize mahreç olarak Trablusu 
kabul etmiyorlar. lstedık- bır tanesı yoktur ki, Cenevrede istemektedir. 
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Resmi kayıtları tahrif mi? 

rkın önünde sıfırı 
rı a a 

Kuz lar çevirdiler. 
alemler tertip 

ılar •. 
&_adı lı, 

ettiler ... 
içki i 

Zimmetlerine para geçirmek 1 Zimmete geçirilen para 194 
ve resmi kayıtları tahrif et- liradır. Şükrü vakayı şöyle 
mekle maznun Basmane maliye anlatmıştır: 
şubesi tebliğ memuru Şükrü - Kayıtların tahrif edildiği 
ile tahsil başmemuru Ali Riza ve makbuz dip koçanlarına 
ve tahakkuk müfettişi Hakkı· başka, makbuzlara başka mik-
nm muhakemelerine dün ağır- tarlar yazıldığı meselesi mey-
ceza mahkemesinde başlan- dana çıkhğı vakıt bu işde 
mışhr. Bunlardan Şükrü oiev- benimle alakası bulunan 

Ağm't'Za Müddciunmmisi Şevki Saner kuftur. - Sonu 6 mcı sahifeae -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pi}rango numaraları ( 3 üncü) sayfada . 

Merkez bankasına bu mesele 
hakkında gereken emirler verildi 
Ankara 12 ( A.A) - Fran

sız frangının altın esasından 
ayr\hşını müteakip Hollanda, 
Italya, lsviçre ve Çekoslovak-
yanın paralarını kıymetten dü
şürmeleri yüzünden ihracat 
tacirlerimiz büyük zararlarla 
karşılaşmış bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında başlıca 
bir ihracat merkezi olan lzmir 
ihracatçılarından mürekkep bir 
heyet Ekonomi Bakanı Celal 
Bay arı ziyaret ederek bazı mem· 
leketlerin para kıymetlerini 
düşürmelerinden doğan netice· 
leri izah etmişlerdi. Meıkez bankası umum müdüıü 

- Sonu üçüncü sahifede - Salfıhettin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maydos .önlerinde yirmi dtirt TUrk çocuğunun 
UIUmUyle neticelenen hldlsenln tahkikat.na alt 

tafsll6tı dördUncU sayfamızda bulacaksısız 



.. _. 
Atina'da 

·-· 
Yapılacak toplan
tıların ehemmiyeti 

büyüktür 
- Baı tarafı bif lnt:t say/ada -
umumi ıiyasetlerinde, ancak 
......... ---~ iltikllll 
=niıafua• llirlq• 'flardir. 

B .. ct. so.- B•IE• deY
letleri hiçbir blyOk devletin 
01ancağı olmayacaktır. Buna 
ltatla cihanm iman etmesi IA· 
zamdır. 

Konıeyin bu defaki razoa
meıinin en mlihim noktalannı 
Yugoslavya ile Bulgaristan 
at'asanda imralanan ebedi dost-

Iktısat 
Vekili geliyor 
Bayramı şehrimizde 

geçirmesi muhtemeldir 

TENi A811t . 

Kazanç vergisi hakkında 
Gayri safi kazançlar Üzerinden 

vergiye tibi tutulanların 
mükellefiyet devreleri tespit edildi 

GGndelik gayri safi kazançlan eaatına göre vergiye tlbi bu-
llzerinden vergiye tAbi tutulan lundurulanlann mllkellefiyet 

takıit müddeti içinde haber 
verilmiş olmak ıartiyle terkin 

Kızılay 
Balosu bu gecedir 

Kızılay balosu bu akıalD bl
kilmet konağ'ı Hloalarında tr. 
rilecektir. Balo için icabedel 
bOtün hazırhklar tamamia..-e 
ve salonlar ince bir zevkle atr 
lenmiştir. lstanbuldan ...,tlA 
bususi1ede aapje eclilea ar 
kestra heyeti din t•hrimİI' 

gelmittir. 
Baloda her aeaekindea bar 

ka bu sene birçok yeniliklet 
araıında ka vril ve birçok vari• 
yete numaraları en kibar aile• 
ler tarafından yapılacakbr. 

Balo genel komiserliğine ear 
niyet mOdür bir muavini ı.mail 

l•k ve Hariciye vekilimiz T ev
fik Araı ile Kont Ciano ara-
•nda vukua gelen Millno mü
likab teıkil ediyor. 

latanbulda bulunmakta olan 
iktıut vekili Celll Bayaıın 
yakmda ıebrimize geleceği ve 
bayramı bmirde geçireceği 
öğrenilmiştir. 

mtı\l:elleflerden mali yıl içinde devr~leri taksit esasına istinat edilecektir. GDntay ıeçilmiştir. 
....................................................................................... 

Bu iki hadisenin Balkan 
antanb prensiplerine aykırı 

düımediği bilakis bar11 lehine 
atılmış iki mühim hamle oldu
ğu bir kere daha bu konuş
malarla tebarüz ettirilecektir. 

Balkan antanb bir Balkan 
devleti olan Bulgarlara her za-
man sinesini açık tutmaktadır. 
Yugoslavyadan evvel bizimle 
Bulgarlar arasında doatlak ma
abedeai imzalanmıfbr. Nasal 
Tilrk - Bulgar doıtluğa S.lkan 
antanb için bir mini teıkil 
eylememipe, Yagoalav - Balgar 
doatluğıa da Balkan antanb için 
·bir zaif sayılmıyacaktır. 

BilAkis Balkanblar ara• 
11ndaki anlatmayı tamamla
mağa yardımcı yeni bir hamle 
sureti11de kabul edilmesi mu
hakkak gibidir. 

Balkanhlann iki kuvvetli un• 
suru ile dostluk imıahyan Bul
garların yann aynı ıeyi 
Romanya ve Yunanistan ile 
yapmak suretiyle Balkan anlaş
masını tam ve kimil bir ıekle 
sokmak istiyeceklerini ıüpbeaiz 
........ ı ... .ı....... rn. .. lrn Rnln••· 
lann da menfaatleri bu yol 
üzerindedir. 

Tevfik Rüştü Aras-Kont Ci
ano mülAkab ise ltalya ile Bal· 
kanlar arasında esen yersiz bir 
kuşkunun ortadan kaldırılma-
sını istihdaf eyleyen bir hare
kettir. Habeş had!seleri ltalya 
ile Balkanhlar arusnda biraz 
sert bir hava estirmiıtir. Ama 
bunun sebebi Balkanlılar ile 
ltalya araıında menfaat tesa
dümli bulunmaımdan değil, Mil-
1etler cemiyetine karp yapslmış 
taahbüdabn yerine getiriJme
aindendir. Binaenaleyh Ak· 
denizde banıı korumak için 
ltalya ile bir yakınlık vDcuda 
getirilmesi Balkan antanh 
lehine ayn bir kuvvet teıkil 
eder. Zira Balkanlıların nlkOsO 
harp feliketini budutlannı~ 
daima dııında bulundurmak ve 
elden geldiği kadar dünya 
barışanı korumak yolunda feda
klrane çalıımakbr. BalkanLlar 
Atina toplantilarile birçok dev
letlere b~nı aevgiaini ifade 
eden yenı 6rnekler verecek
lerdir. 
~akkı C>oakoAıu 

lkbsat vekilimizle birlikte, 
lzmir mebusu Hamdi Aksoy, 
lı bankası umum müdürü Mu
ammer Erit ve ikt•sat vekileti 
denizyollan müşaviri Sadullah 
ta ıehrimize geleceklerdir. 

•• 1 ••• 11 • 

«3az depoları 
Belediye, Turandaki gu ve 

benzin depolannın tehir için 
çok bllyllk bir tehlike olabi-
leceğini dllfllaerek bu depo
larm Bayrakhda belediyece 
g&sterilen bir yerde ve dağda 
tabtezzemin olarak inp edi-
lecek yerlere nakledilmesi ta
kannr etmitti. Belediyenin 
bu karan Viliyet ve alika
dar Vekiletlerce de tasdik 
edilmştir. Kumpanyalara te
sisatlannı yapmalan için ev
veli bir sene miihlet ve
rilmişti. Bu mühlet ve ikinci 
defa verilen alb aybk mühlet 
bittiği gibi en son olarak ve
ruen bır aylık mllhlet de ~u-
babn 24 ünde sona ermekte
dir. Buna ra~men kumpanya
lar kat'iyen hareket eseri gös
termemişlerdir. 

Her birinin içinde 5 - 6 
bin ton mevaddı mllştaile bu-
lunan mezkfır depolar bu aysn 
yirmi dördünden itibaren be-

lediyece seddedilecek ve işle
melerine asli müsaade edilmi
yecektir. 

1111111-

Bir dava 
T orbalmın Küntdere kaynu

de Hamza Aliyi öldürmek mak-
sadiyle yaralamakla maznun 
Mehmet Alinin muhakemesine 
don ağır cezada devam edil
miıtir. 

Davacı Hamza Ali mahke
meye gelmiş, davasından ve 
bütün haklarından vazgeçtiğini 
bildirmiıtir. 

Hukuku Amme cihetinin ta
yinine devam edileceğinden iki 
pbidin dinlenmesi için maba
keme baıka bir güne bırakıJ
mııbr. 

iıe bqlayanlann mükellefiyet ettirilmiştir. Bu mükelleflerden 
devrelerinin tayini hakkında birinci taksit müddeti olan bir 
Maliye Vekiletinden Villyete haziran ili 31 birinci kanun 
bir emir gelmiştir. Tatbikatda devresi içinde işe başlıyan !ar-
haziran ve kinunevvel ayların- dan birinci ve işleriue de-
dao sonra işe baılayıp da mü• vam ederlerse ikinci taksit 
teakip taksit müddeti girmeden vergilerinin ve birincikAnun ilA 
evel işlerini bırakan bu kabil 31 Mayıs devresi içinde iıe 
mükellefler hakkmda ne mua- başlayanlardan da yalnız ikinci 
mele yapılacağsndan tereddüde taksit vergilerinin alınması icap 
düşüldüğü görülmiiştür. eder. 

2395 numaralı kazanç vergisi Haziran ve Birincikinun ay-
kanuounun 50 ve 57nci madde· lanndan sonra işe başlamakla 
)erindeki hllkOmlere g&re gün- beraber taksit müddetlerinin 
delik gayri aafi kazançları Oze• girmeıinden evvel itlerini bıra• 
rinden vergiye tibi olanların kanlar1n da bir takıit vergi ile 
mlikeUefiyet devreai taksit eıa- teklif edil1Deleri lizımgelir. 
aına istinat ettirilmittir. Birinci taksit devresi içinde 

Vergiler biri Haziran, diğeri ite baıhyan ve ikinci taksit 
Birincikinun aylarmda olmak devresinin bulfıtünden evvel 
llzere iki taksitte tahsil olunur, itlerini bırakanlara senelik ola-
bu müddetler ayni zamanda rak tahakkuk ettirilmiş olan 
tediye müddetleridir. vergilerin ikinci taksitleri 57 

Gündelik gayri safi kazanç nci madde mucibince birinci 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müfit Merkez bankasında 
ikinci Müdür Oldu 

Cumhuriyet Merkez Banlc.sı 
.,.-L.! • .. -'\.. __ : ----..la• •ali 

Müfit terfian yine şehrimiz 

ikinci müdfirlüğüne tayin olun· 
muştur. Müfit değerli banka-
cılar1mızdan kıymetli bir genç
tir. Çok yerinde olan terfiini 

tebrik eder,kendisine yeni vazi
fesinde muvaffakıyetler dileriz. 

Karşıyakalılar 
Mahalle arasındaki 
ahırların kaldırılma-

sını latlyorlar 
Karııyakalı okurlanmız ya

zıyor: 

Zafer sokağındaki abırlann 
kaldınlmasJ için belediyeye 
·mükerreren vuku bulan müra
caatlerimiz hala bir netice 
vermemiştir. Yarm bu ahıJar 

yüz.ünden sivrisinek ve koku· 
dan pençerelerimizi açamıyoruz. 
Şehir meclisinin toplantı halin
de olduğu bugünlerde mahalle 
aralanndaki abırlar1D kaldırıl
ması için bir hareket yapılma
sını rica ederiz 

Zafer mahallesi sakinlerinden 
birkaç imza 

MUdUr bugUn Ankaraya 
gidiyor 

CUUllıuı 1~""- ...,..,..., "'"""' l..ul·-~• 

şehrimiz müdürü Mecit bu gün 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Ankarada bir hafta kadar ka
lacak, şubeyi alakadar eden 
milhim işler hakkında merkez
de temaslarda bulunacaktır. - .......... " 

Kaligrafi levhaları 
llkmekteplerde talebenin ka

ligrafiyi eyi öğrenmeleri için 
Maarif vekilPtince hazırlanan 
k&ligrafi levhalarından kifi 
miktarda ıehrimiz Kliltiir di· 
rektiSrlügline gelmiştir. Bunlar 
mekteplere tevzi olunacaktır. 

•••••••• 
Palamutçuların 

• • 
ıçtımaı 

Palamut ihracatçıları, dfin 
şehrimiz Ticaret odasında bir 
toplantı daha yaparak Palamu· 
tun atandardize edilmesi işi üze
rinde g6rüJmelerde bulunmuı
lardsr. 

Geç vakıta kadar devam 
eden içtimada, iç ticaret umum 
müdürü Mümtaz ile lktısat ve
kaleti ihracat baı kontrolörü 
Hakkı Nezihi de bulunmuştur. 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3Ult -------2 

BENJAMİNO 
F' :ı: L :ı: ıv.r 
GİGLİ büyük • 

nın en filmi 

- Saadetim Sensin 
Bu filimde AIDA - MANON LESKO • TOSKA operalarının en güzt:l şarkıları ile " Saadetim Sensin ,, ve 

" Santa Luçiya " yı dinleyecek çok güzel bir mevzua malik enfes bir aşk hildiyesini seyredeceksiniz. 

2 • TELEF'O~C-c.:T ~IZ 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen RUMCA sözlü ve şarkılı filim 

PARAMUNT DÜNYA HAVADJSLERI 

Flatler ao - 40 - 110 kuruttur 
Cumartesi, Pazar nleri 12,30 da hatlar 

SEANS SAATLERi 
SAADETiM SENSiN 2 - 5,35 - 9,15 
TELEFONCU KIZ 4,10 - 7,50 

c. • 

Avrupa tecrit edilmlt 
lng-iiizltr, dünyayı /ngilteTeden 

ibaTet /aTzedeTler. 
Onlar için heışey ln{!ilteredir. 

Diınya Jngüüıeden ayn kaldığı l!Ün 
bir (Otak aleme irıklMp eder. Bu ln
Riliz hod/Jinliğınt hakkiyle anlamak 
için şu kB{ük /ı/uayı o/wyun11z: 

Son haffalaıda Ma11ş aenizinde 
mtıthiş Jırtına/OJ olmuştu. /<..uduTmuş 

dallfalaıa mukavemet lmkdnsızdı. De
niz metakıbint fthlüktnin azamdın
den habctdar dmek için /ngıliz Tad
yoları mütemadiyen Jutınanın şiddt
tinden balısediyor, Şanel kanalından 

germenın imkfinsız old11if11nu büdui
yoTlardı. hllıakika o gün &[ece müııa
ka/{it durdu, ne vapuTlar, ne de tav
yaTeler sefer yapamıy(lf/aı. 

Ferdası gün rıkan f ngi/iz gazete
leTi hddıseden şu başlıklaı/a ba!ıset
filn: 

- Oece kontinan (Av111pa) leC1il 
edilmiş bulunuroıdu: 

lnlflllZ gruuıuna göre lrıgiltcre 

o kadar büyük ve Avıupa onun ra
nwda o kadar küçüktür ki AvTupa 
ile lngillete a1ası11da münakalôlm 
dmduğıı J!Ün tecıil edılen lngı/tere 
değil, Avrupadır. 

ARSLAN MENF ASIN DA 
Yuda Arslanı ünvanını taşı

yan eski Habeş imparatoru Ne-
caıi artık büsbütün saltanat 
ümidini kaybetmiştir. Kendile-
rine en çok gOvendiği adamlar 
~ervet ve ibtişamsız yaşayamı
yacakları için ltalyan kralına 
sadakat yemini verdiler. Neca• 
şi şimdi ailesiyle birlikte logil
terenin en muhafazakar ıehri 

olan Bath'ta yerleşmiş bulunu
yor. Ve hemen bergün kendi .. 
sine komşu bir villada ikamet 
eden Habeş muhariplerinden 
Ras Kassa ile buluşarak saat
lerce dertleşiyor. Yuda Arsfa
nı timdi gözleri kamaştıran hir 
servete malik değildir. Yeni 
yuvasında mütevazi bir burju
va hayab geçirmektedir. Ge
çenlerde bir glln sağnaklı bir 
yajmurda kendisini tramvay 
durak mahallinde tramvay bek
lerken giSrenler Necaıinin eski 
haımetiyle birlikte servetinden 
de çok ıeyler kaybettiğine 
inanmıılardır. Sadece elinde 
tuttuğu ıemıiye, mazisinin aza
metli babralannı yaıatmakta 
idi. 

Me9'um gUn 
Biz Şarkblara gire, salı me•· 

umdur. GarphJara g6re de 
cuma ••• 

Hurafelere, eftanelere inan
makta Şarklılardan hiç geri 
kalmıyan Garplılar cuma glinll 
evlenmeyi hay.rlı saymazlar. 
Birglla meıhur lngiliz muhar
rirlerinden Bernard Shaw'a 
ıormuılar: 

- Cuma gDnll evlenenlerin 
biitlln ömürlerince bedbaht 
olacaklarma inanır mısınız? 

- Elbette ki, inanırım. Cu
ma ne diye diğer günlere bir 
iıtiaa teşkil etain ... 

Çapkın çocuıun mantı• 
Genç ve güzel bir bayd 

öğretmen 13-14 yatındaki er 
kek talebelerine "Maddl·cont
ret" kelimeıiyle "mane•i-abr 
tr•it" kelimelİ ara11ndaki farkı 
anlabyordu. 

- M•ddt birıey gide gl
rtılen, elle tutulan ıeydtr. 

Manevi ıeye gelince taba,.. 
ylll edilen, zevkle hayalimizde 
tecuıllm ettirilen, fakat tutr 
lamıyan ıeydir. 

Sonra bu iyzahın anlafthP 
anlatılmadığını anlamak içi9 
de sordu: 

- Erten bana maddi ıeylet 
için bir misal ver. 

- Benim pantalonum bayd 
öğretmen ..• 

- Güzel.. Sen Coşkun "ma"' 
nevi,, bir ıey için bir misal 
söyle ... 

- Siz.in pantalonunuz baya:ı 
öğretmen ... 

Fllört 
Bir aalonda ilk defa olarak 

birbirlerine takdim edilen iki 
~enç teklifJi konuıuyorlardı. 
Delikanh beyaz bir zanbak 
kadar güzel olan genç kızlı 
mObahaseyi bir aşk vadisine 
sürüklemek için istical ediyor 
du. Sıkıla sıkıla ıunu söyledi: 

- Gece tatlı bir rüya gör 
düm. Dünyanın en güzel kıziyle 
evlenmişim. 

Genç kız: 
- Bari mesut olmuş muyduk· 

dedi. 
Avusturalyall Prense• 

julie Nevin adlı 18 yaıınb 
çok güzel Avusluralyalı bir ID"' 
giliz kızı Y arra-Yarra kabile• 
sinin son hükümdarı olan Kral 
Barrak'ın hafidlerinden jones'Je 
evlenmiştir. Delikanlının annesi 
Prenses Bullum·Bullum unvaDI" 
nı taşımaktadır. Bullum-Bullulll 
kelebek demektir. 

Hak haka 
Bir lngiliz, bir lrlandala ~~ 

bir l.tkoçyalı arkadat kendi 
aralarsnda bir pik-nik tertibia• 
karar vermiıler. Yani içlerio· 
den her biri kendi payına bir 
şey getirerek eğlenmeyi dO
şünmüşler. 

lngiliz : 
- Ben iki kilo et getirece

ğim. 
lrlandalı: 

- Bir tepsi tatlı getirece"' 
ğim. 

lskoçyah ise : 
- Ben de kardeşimi getr 

receğim, demiş.. ,,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s . ' : Fikir kırıntlları : ! 
• • 
iHayat bir elbisedi'1 

ı: 1 
Hayat bir elbisedir. Kir11 i 

olduğu zaman fırçalanır. Yır i • bk olduğu zaman yamalaoıt• i 
Fakat imkan olduğu nisbet• i 
te geyinmit durulur. i 

(Balsa&) 1 
Hayat başarılması çok ıot ı 

bir san'at eseridir. Bu .:seriO , 
bazı kısımlarında muvaff~ 
olmak bile çok şeydir. } 

( Henri Bec'/UC 
...................................... 



{!!KUlfUI' • WI 
VE- AIHl.CYJ 

Bir köyde kadın 
gördüm 

Evet bir d - k"" - d k d görd" ag oyun e a ın 
~a •1 uın. Orası; yüksekten akan 
ııa!ıı'tanıyle bir mühendis için 
gördü" ~vvet menbaıysa orada 
'f· k gum (kadın) itibariyle de 

Ut bün • • b" 
0 • Yesının ır asalet kay-
agı idi. Ne 1 • b k il Yad") yazı ı, oş, ça ı ı 

YENi ASIR 
*-

ghhe 

Piyango 
38042 numara on

bin lira kazandı 
lstanbul, 12 (Hususi) - Tay

yare piyangosunun keşidesine 
bugün devam edildi, kazanan 
numaraları bildiriyorum : 

10000 Lira 

d 
1 erde kendi keyfine akan 

ere ·b· b d gı 1 u kadın da bıı ka-
- Baştaıa/t büuıcı sahi/ede - Ekselans Stoyadinoviç memleketlerinin refahı için bu Aras Türkiye hariciye vekili 
Konseyde Akdeniz misakı Yugoslavya başvekili ve ha· memleketlerin kendilerine he· Ankara 38042 

ınlar d b" ' k . a ır dağ başında tü· 
enıp gidiyor. ve Bulgar • Yugoslav paktının riciye nazırı def ve ideal edindikleri dünya Lütufkar telgrafından dolayı 3000 Lira 

görüşüleceği söyleniyor. Belgrad sulhuna hizmet eylemesi busu· ekselansınıza teşekkür ederken 2 7 
* B • • 

• k u kadının, bu kadınların 
Selanik 12 (Yeni Asır mu· Balkan antantı konseyi, ni· sunda hararetli temennilerde Balkan antantı konseyi reisliği 1 18 

babirinden) - Türkiye Hari· zamnamemiz mucibince yarın· bıılunıırum. vazifesini çok parlak bir tarzda 
1 r aya bağlanmış birer çocuk
arı vardı- s· -k .b. d - ., b. f · ır yu gı ı egı , 

ciye vekili bususi trenle Pazar dan itibaren yüksek reisliğiniz Bu telgrafın birer sureti Yu· ifa ettiğinizden dolayı en ha- 1000 
sabahı şehriıııize gelecektir. altına gı·recektı"r. Bu şerefi·,· va· b k"I" b l" b ki 39or99 Ura 

k "1 azlalık gibi değil; insanlara 
g~~k, el ayak ne ise onun 

ı B nan aşve ı ı ve ariciye na· raret ı te ri erimi ve siyasi 
Aynı sabah Yugos av aş ve zifeyi size devrederken her M k ·ı R b kk 1 k 
Diş bakanı da •ehrimizde bu· zın eta sas ı e omanya a· teşe ü ümüzün uvvctlenmesi N 

1725 
1 ~ 1 tabiidir çocuk o kadının 

ar asında... Onlar arkalarında 

"' şe den e 1 - t d 1 A k d · · f umaralara isabet etmı"ştı"r. 
Junacaktlr. iki nazır beraberce Y vve mum az ev et riciye nazırı ntenes oya a ıçın sar ettiğiniz devamlı gay· 

d fi t ·ı D k fi 1 d 20000 Llrahk mUkiifatı 
Yollarına devam ederek aynı a ama vası arınızı epcı et· gönderilmiştir. o tor Tev "k ret erin en dolayı da derin 

k B lk A kazanan numaralar günün akşamı Atinada bulu· me ve a an ntantının Rüştü Aras telgraflarına aşa· şükranlarımı arzederim. 
~:~~-klar~yle biç şikayetsiz ve 
b ~ haç farkına varmadan 

nacaklardır. daha bidayet mevcudiyetinde ğıdaki cevapları almışlardır: O siyasi teşekkülümüz ki, 16360 38819 18838 17987 20465 
Atina 12 (Yeni A~ır muha- enternasyonal camiada işgal Ekselans Dr. Tevfik Rüştü daha şimdiden çok feyizli olan i~~~~ ~~j~: ~~~t~ ~t;~; 1~~~~ ~r _'Şlerini bütün tabiiliğiyle 

ıroruyorlardı. 
birinden) - Balkan konseyinin etm~ğe muvaffak olduğu mev- Aras eseri kendisini teşkil eden 31561 18922 36536 13591 10885 

* 
toplaııacağı Pazartesi günü kii dirayetli idareniz altında Türkiye hariciye vekili memleketlerden her birinin ve 32337 14765 3975 20644 ll196 
Atinada Balkan matbuat birli· muhafaza ile beraber inkişaf da Ankara hepsinin menfaatlerini koru· 27234 15062 25015 29053 12291 D "d • • h ag a Türk kadınının en 

d oşuma giden yeri gözleri ol · 
• 

0
• O gözler erkeğe "Müsa11i 

;o~aıı,, zaviyesinden bakıyordu. 
sınde c' • b" b" · 

ği de toplanacaktır. ettireceği hususundaki kana· Ekselansınızın güzel temen- mak yolundaki tesirlerinin en 1378 8706 25860 24266 26204 
Belgrad, 12 (Yeni Asır m'!· atımı arzeylemek isterim. nilerinden ve tebriklerinden bariz bir delilini vermektedir. 30670 2805 24141 19022 23609 

babirinden) - Romanya barı- Üç senedenberi tahakkuk çolı mütehassis olarak reisliği· Teşrii mesaımıze ve müş· 500 Lira kazananlar 
ciye nazırı yarın "bugdün" şeb- eden esere iftiharla bakarak niz sırasında gösterdiğiniz faa· terek gayretlerimize ayni birlik 12298 37816 10257 25959 10837 

ınııı ıç ır ıma taşımı-

~~ t~rtemiz gözlerdi onlar. 
rimize gelecek, yirmi ört saat ve itimat havası içinde devam 
tevekkuftan sonra Atinaya ilerisi için müşterek sulh ve liyet ve başardığınız eser bak- etmekle muslihane hareketle· 33565 13676 10585 19179 22135 

bır düşüncenin lekesiz 
ışıklarıyle etrafa bakıyorlardı. 

gidecektir. teşriki mesai hedefinde daha kında derin tebriklerimi arz ve rimizi biç şüphesiz daha ziya· 33430 32034 21007 15703 
Ankara, l2 (A.A) _ Hari· bir çok eserler ilave edileceği- Balkan antantının ileride de de inkişaf ettirmeye muvaffak 200 Lira Kazananlar 

* a· •. 
ciye vekili Dr. Rüştü Aras ni ümit etmekteyiz, milletlerimizin saadeti ve umu· olacağımıza ve çok faydalı 25007 25939 38911 8040 2429 
Balkan antantı konseyi reisli· Hürmetkar ve dostane teb· mi sulh y~unda kuvvetli bir olan eserimizin dost ve mütte· 13065 8948 24795 24251 3525 

ır Çağlayan, bir maden, bir 
Petrol k • d - ·ı d 
'f- aynagı egı sa e, 

ğini Yugoslavya başvkili ve riklerimin kabulünü ekselansı· sulh amili olarak tecelli ede· fik Balkan memleketlerinin ve 37807 7159 29480 38578 28639 
hariciye nazırı Stoyadiaoviçe nızdan rica ederken güzel ese· ceg" i hususundaki kuvvetli ka· umumi sulhun nefine olarak 15114 19944 9249 11936 636 Urk"· un zengin kan cevb~ri 

"ar dağlarda .. 
39746 3486 29292 38803 

devretmek münasebetiyle ken· rimizin önümüzdeki sene için· naatimi izhar ederim. tam bir muvaffakıyetle tetev-
100 Lira kazananlar 

disine 8-2-937 tarihli şu telgrafı de daha ziyade kuvvetlenmesi Stoyadinoviç vüç ettiğini görebileceğimize 
K. Ergüneş 

Mühim bir 
karar verildi 

k . 1023 10253 7928 2133~ 26120 
göndermiştir: ve dost bir müttefik balkan Ekselans doktor Tevfik Rüştü kat'iyyen anıim. Metaksas 

····1w1ııt······mttaaıa·a .. ····inese .. ··es1···· ........ M·····ı·501···0·;~·b·ı:dı ......... ~mf ıım :illi iffil ımı 
1 -Baştarafı buitıd sahi/~de-

k liaber aldığımıza göre, yu· 

1 arıda ıikrettiğimiz memleket· 
;r Paralannın kıymetlerinin 
k lışürülmesinden önce y.ola çı· 
~rılmış olan mallar bedelleri-

Avam kamarasında umumi siyaset 
Üzerinde münakaşalar olaca kt1ı-.. 

a aga a 36845 28784 24044 33600 3991 
38719 39517 31564 19821 24454 

idam edildi 1923 25904 31666 35664 20387 
3160 25490 5160 21388 

Paris, 12 (Ö.R) - Buraya so Lira kazananlar 
gelen haberlere göre Malaga 3729 18987 34803 39076 3577t 
u•VOUl &M;lt..U•ı .:&..;to6 _ ....... .. ----- ----- -·--......... _. __ ..,_.,._ 

11111 e k. kı 1 · - · d s ı ymet erı uzerın· Londra, 12 (A.A) _ Maliye 
k en Cumhuriyet Merkez Ban· nazırı Ne1>ille Çemberlayn 
~sınca ödenmesi karar altına Avam kamarasında beyanatta 

a ınmıştır. bulunarak hükümetin milli 
b Bu karara tevfikan ekonomi müdafaa işleri için zaruri olan 
, akanlığınca yapılmış olan ilan masrafları karşılamak üzere 
~terine alakadarların verdik· bükümete sermaye tedariki ve 
kri dosyaların Türkofis baş· beş sene müddetle bütçe faz· 
k~ııı Bürhan Lanos, maliye na· lalarını buna sarfetmek müsa· 
h ıt işleri direktörü Halit, Cum· adesini veren kanun layihasını 
liriyet Merkez bankası sanj derhal tevdi etmek fikrinde 

~di Cabirden mürekkep bir olduğunu bildirmiştir. 
b 0ınisyon tarafından tetkikine Bu istikraz 40() milyon ster· 
aşlaıımıştır. ling olacak ve alel'de senelik 

ııı P~ra kıymetlerinin düşürül- milli müdafaa bütçesini hafif. 
k esıııden önce akdedilmiş olan !etmek yoluna sarfedilecek· 
:ntratların fiate taallük tir. 
~e~l ~ısımları yeni para kıy- Neville Çemberlayn; Masraf· 
tii erıne göre düzelmedikçe )ar o kadar artmıştır ki bunları 
rı:,ca~larıınızın bu kontratla· varidat üzerinden para çeke· 
nl b· ıfa etmemekte serbest rek karşılamak imkansız bir 
ıij~-;lecekleri alakadarlarca ileri bale geldi, demiştir. 

11 
lliektedir Muhalefet lideri Atlee avam 

ıe,Filbakika bir çok memleket- kamarasında bu mühim mesele 
?i lliahkemeleri bu kabil va· .. erinde bir karar vermeye 
t!betleri mücbir ve önceden udz et olumadan evvel hakiki 
seb ıııin edilememiş bir yeni b:;nelmilel vaziyeti ve milli 

lele;~ Seyrd~dere~ bu m~k~bvek· H ..... a.·b···e···ş"ı:·s··t"a""n"d"""a""""a;:d···ı~·ı 
etti ·ı enı vazıyete ıntı a 
ili ~· mesini kabul etmiş bulun· 

na tadarlar bir idare varmış 
elgrad p~rlamentosunda 

B 1 Roma, 12 (Ö.R) - Habeş~s: 
la e grad, 12 (Ö.R) - Par· !andaki valii umumi muavını 
17sento 41 muhalif reye karşı Harara seyahatinde yerlilere 
n110 reyle ticaret bahriye kanu· hitaben bir nutuk söylemiş, 

o kabul etmiştir. Hararın müslüroanlara ait oldu· 
B Tuna yükseldi ğunu, Necaşi saltanatı zama· 

Deb ~lgrad, 12 (Ö.R) - Tuna nında tazyık altında olan Harar 
ter ''. taşmak teblükesi gös· müslümanlarına yeni camiler ve 
teh7u"ıştir: Köylüler, baskın mektepler inşa edile~eğini, 
lı kesıne karşı setler hazır· müslüman dininin diğer d_ınl_erle 
Yorlar. müsavi olduğunu söylemıştır. 

••• 
~····· ······ ·················· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

-Dudaklarda kahkaha .. Gözlerde hayret.. 
Kalplerde sevgi yaratan .. 

ŞIRLEY "KAPTAN,, . 
Ve 937 nin Alkaponu 1 numaralı halk düşmanının emsalsız 

kahramanının en son filmi 

müdafaasını bugünkil durumu
nun anlamak fırsatının verilip 
verilmiyeceğini sormuş ve Ne-
11ille Çemberlayn da kendi~ini 
Baldvine müracaate davet et· 
miştir. 

Bunun üzerine Baldvin ce· 
vap vermiş ve demiştir ki: 

Vaziyet bugün görüldüğü 
gibidir. Milli müdafaanın bey· 
eti umumiyesi hakkında da 
Avam Kamarasında umumi bir 
müzakere yapılacaktır. Bu mü· 
:ıakerenin maliye kanununu 
takiben meclise tevdi olunacak 
kanun layihası sırasında bu 
müzakerelerin yapılması muva· 
fak o?acağı fikrindeyim. Ma· 
mafih Bu mesele meclis reisi· 
nin elindedir. 

Londra, 12 (A.A) - Dün 
Avam kamarasında lngiliz nu· 
fusunun azalması meselesi bak· 
kında müzakereler cereyan 
etmiştir. Muhafazakar mebus· 
!ardan Cartland verdiği bir tak· 
rirde bunun imparatorluk ve 
milletin selameti için bir tehlü· 
ke teşkil ettiğini bükümetilil 
bu hususta tedbirler alması 
lazım geleceğini, üç sene sonra 
ölenlerle doğanların adedi mü· 
savi bale geleceğini bildirmiş
tir. 

Mebus Sandys bu takrire 
müzaheret ederek Çinde, Hin· 
distanda, Jsponyada ve Sov· 
yetler birliğindeki nufus teza· 
yüdüne işaret etmiş, lngiliz 
dominyonlasının servet menba· 
!arını inkişaf ettirebilmek için 
bugünkünden çok fazla nufusa 
malik olmaları lüzumunu göste· 
·······································~·· 

Asuriler 
Suriyeye iltica etti 

Beyrut, 12 (A.A)-Gazetele· 
rin yazdığına göre son zaman· 
!arda Cezayir mıntakasında 
800 Asuri Iraktan Suriyeye 
iltica etmişlerdir. Mandater 
Fransa bükümeti Suriyede bı· 
rakmak veya ihraç etmek bu· 
susunda bir karar vermek 
hakkını muhafaza etmiştir. 

rerek aksi takdirde bir gün Av· 
rııpaoın doğusundan ve Asyadan 
muhacir gelmesine müsaade 
edilmek icabedeceğini bildir· 
miştir. 

ma mahküm etmiş ve bu hü
küm derhal infaz edilmiştir. 

Bir hamalın 
ölümü 

Sıhhat bakanlığı müsteşarı Istanbul, 12 (Yeni Asır Mu· 
Huhsen bu takriri kabul etti· babirinden) - Busabah köp· 

19844 32456 20161 39148 26071 
5222 28227 13633 24655 8388 
2027 32859 18540 37011 3376 
7093 1065 38033 11061 26804 
8154 15269 22442 26484 12172 

Sıhhat Vekilinin 
tetkikleri 

ğini ve fakat son üç sene r!ide bir kaza oldu. Prasa yüklü lstanbul, 12 (Yeni Asır) -
zarfında doğanların adedinin yaşlı bir hamal müvazenesini Sıhhat Vekili Dr. Refik Soy• 
bir mikdar çoğaldığını kaydet· kaybederek düştü. Beyni par· dam şehrım ı zde tetkiklerine 
mektedir. çalanarak öldü. devam edıyor. 

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

Lokarno paktı • er ne 
Belçika yeni bir garp paktı teklif 
ediyor bu pakta da kimseye zamin 
vaziyete girmemek şartile girecekmiş 

Brüksel 12 (Ö.R)- Lokarno 
yerine yeni bir garp paktı me· 
selesiyle alakadar olmak üzere 
Belçikanın Londra büküme· 
tine yaptığı nota hakkın· 
da gizlilik muhafaza edilmekte 
ve metninin neşredilmiyecegi 
bildirilmektedir. Yalnız şu ka· 
dar haber veriliyor ki bu no· 
tada Belçikanın harici siyaseti 
kral Leopoldun nutkunda ta
yin edilen ve hariciye na
zırı Spaakın heyanatiyle te· 
yit edilen esaslar dahilinde 
izah edilmiştir. Yani Belçika 
yeni bir pakt imzası için her 
hangi bir konferansa işti· 
rik arzusundadır. Ancak şu 
şartla ki bu yeni paktta 
Belçika ldmseye karşı zamin 
vaziyetine girmeyecek, sadece 
her hücuma karşı kendisi te· 
minat altına alınacaktır. 

Paris, 12 (Ö.R) - Brüksel 
bükümeti yeni bir Lokarno 
paktı, daha doğrusu bir garp 
paktı akdı için lngiltere tara· 
fından geçen sene 4 ve 19 son 

teşrin tarihlerinde gönderilen 
notaya cevabını vermiştir. Bu 
cevap Belçikanın Londra sefiri 
vasıtasiyle Eden'e vekalet 
eden Lord Halifaksa verilirken 
Belçikanın Paris sefıri de 
Fransız hariciye nazırı Delbos'u 
ziyaret etmiş ve aynı mesele 
hakkında görüşmüştür. "Petit 
Jouroal,, bu hususta şu izabatı 
veriyor: 

Son günlerde diplomatik 
faaliyet hususiyet kesbedemi· 
yor, kat'i bir istikamet alamı· 
yordu. Halbuki dünkü gün 
muhtelif yollardan vazıh işa· 
retler getirmiştir. Almanyanıo 
geçen sene 7 Martta Ren böl· 
gesini işgal etmesi ve Lokarno 
paktını feıheylemesiyle ortaya 
çıkan mesele yeniden günün 
me,eleleri arasına girmiştir. 

Bu haber ilk bakımdan hayret 
vericidir. Zira bu iş diğer me· 
seleler arasında daimi kaygu· 
lar arasından çıkmış gibi idi. 
Halbuki dün 4 ve 19 son Teş· 
rin tarihli lngiliz notasına ce· 

vap teşkil eden bir Belçika 
notası lngiliz hariciye nezareti· 
ne verilmiş ve aynı zamanda 
Belçikanın Paris sefiri de Ke
dorseye giderek Delbos'la gö· 
rüşmüştür. Bu mülakat kısa 

olmuş ve Belçika sefiri hiikü· 
metin lngiltereye gönderdiği 
notanın metnini bildirmiştir. 

Diğer tarafdan Lehistan Se
firi de Fransa hariciye neza· 
reli nezdinde ayni mahiyetde 
bir teşebbüsde bulunmuş ve 
hariciye nazırile ayni mesele 
hakkında konuşmuştur. Alman· 
ya tarafından feshedilen 1925 
tarihli lokarno paktının yerine 
geçebilecek yeni pakt meselesi 
şimdiye kadar çok arkada bı· 

rakılmış olduğundan şimdiden 
bu yeni müzakerelerin doğru 

olarak nasıl bir istikamet ala· 
cağını tahmin etmek imkansız
dır. Diplomasi vaziyetindeki 
ihtilaflarda en cüretkar kahin· 
!eri bile bir tahminde cesaret
sizliğe düşürecek yeni bir ııu• 
sur olmuıtur. 
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lngiliz vapuru kaptanı 

Yirmi dört hayata mal 
olan faciayı anlatıyor 

~imdi Çanakkaledeki otelimde bir diksyonerden 
Türkçeyi öğrenmeğe çalışıyorum. Adaletin 

tece li edeceğinden emınını ,, 
.. .6 ··-·-·· 

İngiliz · ğazeteleri adliyemizin 
vereceği karardan emindir 

Londra 8 (Hususi muhabiri
mizden) - Geçenlerde Çanak· 
kalede, Maydos önlerinde ce· 
reyan eden motör ficias1, bir 
logiliz kaptanmıo bu işte suçlu 
mevkide bulunması dolayısiyle 
burada büyük alakayla takip 
ediliyor. lngiliz gazeteleri, Tür
kiye adliyesinin bu husustaki 
tahkikat safahabnı inceden 
inceye takip etmekte ve ga
zete sütunlaranda bu hadiseye 
ehemmiyet verilmektedir. 

Gazetelerin verdikleri malü
mata göre, lngiliz bandlralı 
Vanduara vapuru süvarisi Cap
tain Harry Farquhar'ın sebebi
yet verdiği bu hadisede ölen
ler ve kaybolanlar 24 kişidir. 
Bu itibarla lngiliz kaptanı bu 
yirmi dört hayatın sönmesin· 
den suçludur. 

Türk adliyesi hAdiseye el 
koyar koymaz gerek Türk ban· 
drala "Ticareti bahriye" motörü 
süvarisi Hüseyin kaptanın ve 
gerek lngiliz kaptanı Mr. 
Farqubarın ifadelerini tesbit et
miş; lngiliz kaptanına tahkikat 
neticeleninceye kadar Çanak
kalede kalması icabettiği bil· 
dirilmişti. Bu bir tevkif değil
di. Sadece tahkikat neticele
ninceye kadar onun göz hapsi 
altında bulundurulması lüzu
mundan ileri geliyordu. Nite· 
a.•- -.. .. .. -..wı• O -..uu ~ ıwuu.uuı a • ca-

puruna, ikinci kaptanın idaresi 
albnda yoluna devam edebile
ceği tebliğ edilmiştir. Şimdi bu 
lngiliz şilebi Cebelüttarıkla 
Rouen arasında seferine de
vam etmektedir. 

Buraya gelen tahkikata göre, 
tecrübeli Türk bahriyelilerin
den bir heyet hadise yerinde 
keşif yapmış ve yaporunu Ça
nakkale adliyesine vermiştir. 
Bu rapordan sonradır ki, 1'a
ıaya uğrayan Türk motörünün 
süvarisi Hüseyin kaptan zan 
altına alınmış ve lngiliz kap
tanının suçlu olmadığı anlaşıl
mıştır. (f) 

lngiliz makamatı kaptan hak
kmdaki tahkikatın bir an önce 
aydınlanmasını\ taraftardır.Çün
kü lngiliz kaptanının tecrübeli 
bir denizci olduğu ileri sürül
mektedir. 

Bu arada lngiliz kaptanının 
tevkif edildiğine dair çıkarılan 

• 

haberler merakla takibedilmiş· 
tir. Çanakkaltt Valisi beyana· 
tında, hadisenin Türk kanun
larına göre tahkik edildiğini, 
bununla beraber lngiliz kap• 
tanının mevkuf bulunmadığını, 
bir otelde istirahat ettiğini bil· 
dirmiş, bu su,.etle gazeteler 
tahkikatın neticesine intizara 
başlamışlardır. 

*** 
Burada paıar günleri intişar 

eden ., Sunday Ekspres ., ga
zetesi, bir muhabirinin lngiliz 
kaptanile hadiseden ıonra güya 
görüştüğünü iddia etmektedir. 
lngiliz kaptanı muhabire şun• 
ları söylemiş: 
-"Tilrk motörü Vanduara'nın 
yakınında seyrediyordu • Hiç 
beklenmiyen şekilde ve rüzga
rın sevkiyle yolunu değiştire
rek vapurumuzun üzerine gel
di. Gemin·n derhal stop edil
mesi emrini verdim. En kısa 
zamanda durduk. Ne çare ki 
motör üzerimize binmişti. Ala
bora oldu ve panik baş gös
terdi. 

Bir kaç kişiyi kurtarabildik. 
Diğerleri dalgalar arasında 

kayboldu! Vapurumuz en ufak 
bir hata bile yapmış değildir. 

Şimdi otelimde bir Ttırk dik
syonerinden Türkçe kelimeleri 
ogrenmeye çalışıyorum. Her 
o!:!.- L:- 1-- ,.. 1 .. - t !-- -~ ... ·.., • 

rum. Türkçe zor olan bir Jisan
dır. Buna rağmen yavaş yavaş 
muhataplarımla anlaşmaya baş
ladım. 

"Mensup olduğum vapur 
acentesi muntazam ~urette ba-
na yeyecek göndermektedir.Bir 
de halı hediye ettiler.,. 

Yine lngiliz gazetelerinin 
verdiği malumata göre lngiliz 
kapta~ı, ekseriya avlanmak 
için açık denizlere gidermif. 
Ailesine ve mensup olduğu 
kaptanlar federasyonuna son 
iki hafta içinde tam dört mek
tup göndermiş .. -·--
Kızılay kongresi 
Kızılay Kurumu Karşıyaka 

kolunun 1937 yılı kongresinin 
7 şubat pazar günkü toplanb
sında ekseriyet olmadığından 
kongre 14 şubat pazar günü 
saat 15 te Karşıyaka C. Halk 
parti evinde ikinci defa olarak 
toplanacaktır. 
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On tlç kekeUyerek: Siz yanhşhkla Robertl 
değil, bir şeytanı . öldUrmUfsUnUz, dedi. 

De llkanh gaıplet'e karışb • • 

Robert hiçbir şey söylemiyor 
ve öylece sessiz duruyordu. 

Morgao: 

- Cevap vermek istemivor 
musun? Diye tekrar bağı;dı. 
Üçe kadar saya cağım. . Yine 
susacak olursan artık herşey 
bitmiştir .. 

Sonra yava~ yavaş say-
mağa başJadı: 

- Bir ... 
Cevap yok .• 
- iki ... 
Cevap yok .• 
- Üç ... 

Yine cevap yok .. 
Tetiği hızla çekti ve rüvel

verde ne kadar kurşun varsa 
arka arkaya hepsini birden 
Robertin üzerine boşalttı. 

Hobertin vücudu delik deşik 
olmuştu. Ayakda bir kaç defa 
~ağa, c;ola sallandı ve bir köl
çe halinde yere yıkılıverdi .. 

Morgan başını pençereden 
çevirerek : 

- Öldü.. Dedi. Hamiltonla
rın son çocuğu da öldü .. Cese· 
dini çıkararak ölüm kuyusuna 
atınız ve karanlık odadaki kan 
lekelerini temizleyiniz. 

YENi ASIR 

CESARET 
Osmanh imparatorluğunun 

başlıca bir felaketi olan Yeni
çeri ocağı ilga ve Yeniçerileri 
imha eden ikinci Mahmut ga· 
rip meraklı bir adamdı. 

Y eniçeri'leri kaldırdıktan 
sonra er cesur efrattan mü
rekkep, muntazam ve disiplinli 
bir ordu teşkilini aklına koy· 
muştu. 

Fakat böyle efradı nasıl le· 
darik etmeliydi ? 

Bir sabah erkenden Sadrl
zamı saraya çağırtıp ona sordu: 

- Dünyada tebaası en çok 
hükümdar kimdir? 

Meraklı hükümdarın va· 
kıtlı vak>tsız ortaya attığı tu
haf suallere alışık sadrazam 
derhal cevap verdi: 

- Şüphesiz efendimizdir. 
- Niçin? 
- Çünkü yetmiş iki buçuk 

millet, efendimizin kullarıdır! 
- Say bakalım. 
Sadrazam bir soluk alıp 

saymağa başladı: 
Türk, Arap, Acem, Kürt, 

Arnavut, Boşnak, Yahudi, Er-
meni, Rum, Bulgar, Hırvat, Çin
gene ilah ... 

ikinci Mahmut memnuniyetle 
dinledikten sonra yine sordo: 

- Bunların içinde en cesu· 
ru hangisidir? 

Sadrazam bir az duraklaya
rak: 

- Efendimizin tebaai şaha
nelerinin hepsi de cesurdur. 
Ancak bunların içinde en cesu
ru Türktür, derler. 

- Peki en korkağı kimdir? 
- Yahudidir, derler. 
- Ne malüm? Hiç denedin, 

imtihan ettin mi? 
Sadrazam cevap veremedi. 

Padi~ah sözünü üretti: 
-Teessüt ederım. ~adrazam 

olacaksın da hala daha tebaa-
mın içinde hangisi en cesur, 
hangisi en korkak bir defa 
tecrübe etmemişsin. işte irade 
ediyorum: Şimdi ıehire çıka
caksın. Ne kadar tebaam varsa 
hepsinden bir kişi bulup ikin
di ye kadar buraya, sarayda 
huzuruma getireceksin. B zzat 
kendim tecrübe edeceğim. 

Sadrazam yer öptükten son
ra ç•ktı. lstanbulun dört kö· 
şesinden cins cins tebaa dev• 
şirmeğe başladı. 

Hanlarda, kahvelerde,sokak
larda bulduğu yetmiş iki bu
çuk milletin herbirinden birer 
tane seçti. Önüne katarak sa· 
raya götürdü. 

* • • 
Sadrazam, bu iş için huzur-

dan ayrıbnca ikinci Mahmut 
hemen topçubaşıyı çağırtmış, 
ona şu iradeyi tebliğ etmişti: 

- Şimdi merasim salonuna 
bir top getireceksin. Perdele-

Sonra Gordona dönerek: 
- Yapılacak mühim işler 

var! dedi. Benimle beraber geli· 
nız .• 

ikisi de koşa koşa, zehirli 
gazla öldürülmek istenilen haı
talann bulunduğu odaya gitti
ler. Teşkilatın hususi doktoru 
tedavi ile meşguldü. Son'i hava 
makineleriyle hastaların hayatı 
kurtarıJmıştı. 

Morgan içlerinden birini sor
guya çekti: 

- Anlat bakalım (yovfooll) 
dedi. Nasıl olup ta sizi böyJe 
gülünç bir vaziyete soktular? 

Hasta korku içinde konuştu: 
- Biz taksimat odasında, 

gece yapılan tahribab düzelt
mekle meşguldük.. Karanlık 
odanın cereyanını verdikten bir 
kaç dakika sonra, birdenbire 
kapı açıldı ve hızla tekrar ka
pandı. içeriye ufak bir şi
şe atılmıştı. Odayı ağır 
ve boğucu bir koku kap-
ladı. Biz bu garip hadise
den birsey anlıyamadığımız 

iMTiHANI 
rin arkasına saklıyacaksın. 
Topu lrnrusıkı doldurtacak
sın. Bizzat sen elinde fitil ile 
hazır duracaksın. Amma ken
dini göstermiyeceksin. Biraz.dan 
salonda merasim olacak. Sen 
perde arkasmdan beni gözet· 
liyeceksin. Sol elimle sorgucu
mu tuttuğum zaman topu ateş-
liyeceksin. 

• • • 
Leblebici, kaldırımcı. mey-

hane çırağı, dülger, ırgat, la· 
ğlmcı, elekçi sepetçi ilah .. den 
mürekkep bu her biri bir çeşit 
ırk ve zenaatdan acayip alay 
saraya vannca, evelden verilen 
irade mucibince, hemen mera
sim salonuna alınmışlardı •. 
Zavallılar korkudan, heyecan

dan, merakdan tirtir titreyor
lardı. Hele o ömürlerinde gör
medikleri sarayan debdebe ve 
haşmeti fıkaralann üzerine ki· 
bus gibi çökmüştü. 

Hepsi ırk ve millet itibarile 
sıraya konup elpençe divan 
durunca padişah kemali aza .. 
metle içeriye girdi. 

Bir baştan bir başa dolaşa
rak, yetmiş iki buçuk milleten 
tebaasını muayeneden geçirdi, 
sonra sadrizama döndü: 

- Tekmil midir? 
- Evet efendimiz! 
- Pekala! 
Padişah biraz durdu. Orta

lığı o kadar derin bir sükut 
kaplamıştı ki zavallı yetmiş iki 
buçuk milletin solukları bile 
işitilmez olmu~tu! 

Bu aralık Mahmut sol elini 
kavuğuna götürdü, sorgucunu 
tuttu. 

Aman yarabbi! Öyle bir kı
yamet koptu ki koca saray 
verind,.-1' nvn,dt. Karp, b\r du
man sa·ıonu zındana döndOrCln. 

Bu duman biraz çekilip te 
ikinci Mahmut etrafa bakınca 
kimseleri göremedi. 

Zavallılar korkudan kapıları, 
pencereleri kınp kendilerini 
dışarı atmışlardı! Fakat o ne? 

Salonda bir kişi vardı. Bir 
koltuğa çökmüş, put gibi duru
yordu. 

Mahmut ona döndü ı 
- Sen tebaalarımın hangisin• 

densin? 
- Yahudiyim efendimi 
Bu sefer de sadrazama hışım 

ile bakb: 
- Haniya sen tebaalarımın 

en korkağı yahudi diyordun 
be cahil herifi Bak hepsi kaçh, 
yahudi, hem ayakta da değil, 
oturmuş ta öyle duruyor. De-
mek ki en cesuru imiş. 

Sadrazam mahcubiyetinden 
başını önüne eğdi . 

Mahmut, iltifatla yahudiye 
yaklaştı: 

- Aferin sanal Dile benden 

için, derhal kapıya koştuk. 
Fakat kapı dışandan kilitlen
mişti ve bir türlü açılmıyordu. 
Birkaç defa bağırdık, kimse 
duymadı... Telefon da işlemi
yordu. Fakat o vakta kadar 
fenalaşmağa başlamıştık.. Her 
birimiz bir köşeye yığıldık 
kaldık .• Bu sırada kapı açıldı 
ve içeriye siyah elbiseli, siyah 
gözliiklü esrarengiz bir şahıs 
girdi. Bilyük bir çabuklukla 
bütün telleri keserek, tekrar 
gözden kayboldu. 

Morgan: 
- Allah belanızı versin! 

diye bağırdı. Beceriksiz herif
jer ..• Biraz daha geç kalsay
dık, şimdiye kadar çoktan 
öteki dünyayı boylamış ola
caktınız ... 

"Morgan asabiyetten kabına 
sığamıyordu. Deli gibi olmuştu. 
Derhal dışarı fırladı ve önüne 
çıkan bütün adanılanna tokat 
yumruk savurarak odasına 
koştu. Kapıyı hızla arkasından 
kapath. Ne yapacağını ve ne 

.. 
(BORSAi 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

147 Alyoti bi. 13 25 13 50 
113 M J Taranto 12 125 21 25 

60 J Taranto M 14 25 18 
50 H Alyoti 15 50 17 
49 Ş Riza Halef13 50 15 50 
18 K Taner 17 25 20 
16 A R Üzümcül2 50 13 50 
14 inhisar ida. 9 50 10 
11 Esnaf Bank 14 75 15 
6 H Alberti 14 25 14 25 
6 L Galemidi 12 75 12 75 
5 ŞıpJak Z bi. 16 16 
4 S Ergin 18 18 
499 Yekiın 

411359 Eski yekun 
411858 Umumi yekün 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 - 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, muhte• 
lif plak neşriyatı 

18.30 Plakla dans musikisi 
19 Şehir tiyatrosundan nak

len bir temsil 
20 Türk muıiki heyeti tara-

fından Türk musikisi 
20.30 Ömer Riza tarafından 

Arapça havadis 
20.45 Münür Nurettin ve arka· 

daşları tarafından Türk 
musikisi, halk şarkıları 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plakla muhtelif sololar, 

operet parçaları 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 15.30 arasında plakla 

Türk musikisi, halk şar
kılan, dahili, harici ha
berler, muhtelif plak neş
riyatı 

ı :t.:to • '.17 arasında musiki mu-
allim mektebinden naklen 
Cumhur başkanlığı orkes• 
trası tarafından musiki 

19 Türk musikisi, halk şar· 
kılan 

19.30 Saat ayarı, Arapça ha
vadis 

19.45 Hikmet Riza ve arkadaş
ları tarafından Türk mu
sikisi 

20.15 Konferans 
20.30 Mahmut tarafından mo

no!oğ 

20.50 Gazete hülasalan, ajans 
1 

haberleri 
21.15 Muhtelif plak neşriyatı 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ne dilersen. 

Yahudi kek eli ye kekeliye: 
- Allah umurler versin. Bir 

çift koltuk diğneğil. 
Diyebildi. 
Korkudan zavallının belinden 

aşağısı tutulmuş, bu sebeple 
öbürleri g;bi kaçamıayrak bir 
koltukun üstünde oturakalmıştı! 

söyleyeceğini şaşırmıştı. Masa· 
ıına oturdu. Tekrar kalktı 

ve odanın içinde dolaşmağa 
başladı. Bir püro ateşledi. Bir 
kaç nefes çektikten sonra 
pencereden dışarı fırlattı ve baş
ka bir püro daha ateşledi, lakin 
onu da birkaç defa çektikten 
sonra parmakları arasında pa
ram parça yaptı. içine büyük 
bir fenalık gelmişti. Adeta 
boğuluyordu. Kararsızlık içinde 
idi. Pencereleri açtı ve kendini 
koltuklardan birine atarak dü
şünmeğe başladı. 

Gordon, böyle zamanlarda 
patronun hiç şakaya gelme
diğini bildiği için, büyük bir 
korkuya düşmüştü. Asabi a
dımlarla kapının önünde, ileri 
geri dolaşıyor ve bir türlü 
içeri girmeğe cesaret edemi
yordu. 

Bu sırada 13 ile 17 gelerek 
koridorda durdular. ikisinin 
de yüzü kül gibi olmuştu ve 
titreyorlardı. 

1 
G .. .. ········· unun ........ . 
::::::::: kari~at·u·.·:r .. Ü ......... ~ .. ,. 
Kurtlara Dair 
Öğleden sonra bir ahbap 

evinde çaya davetliydik. Git. 
zel ambalij{ı incir., "iüm ivl 
tabak içinde fındık ikram edi• 
yor1ardı. 

Davetli erkeklerden bir ınu· 
zip, daha doğrusu bir pataval• 
sız, o günkü gazetelerin birin• 
de okuduğu bir kari mektu"' 
bundan bahse başladı. 

Bu okuyucu, dışarıdaki doc;t· 
larma hediyelik ve ailesine 
yemişlik olmak üzere Y eınif 
Çarşısından enali cinsinden. 
jelatine sarılı kutu inciri alınış, 
hediyeliği göndermiş. Yemek" 
Jiği akşam evde açıp yemeğe 
başlayınca incirlerin kurtlu ol· 
duğunu görmüşler. 

Dışarıdaki dostuna da gön· 
derdiği bu kurtlu incirlerin ne 
tesir yapacağını düşünerek 
adamcağız hayıflanıyormuş. 

Bayan1aran yüzleri patavat• 
sız arkadaşın bu sözlerindell 
tiksinti ile kırışmıştı. 

Zevahiri kurtarmak için işi 
zarifliğe döktüm, ortaya ş11 
suali athm: 

- incir kurduna neden bu 
kadar düşman oluyorlar? Her"' 
kes fındık kurdunun lehinde 
iken ne için incir kurdunun 
aleyhinde bulunuluyor? 

Bayanlardan biri cevap verdi: 
- Çünkü fındık kurdu l>e• 

yaz, kıpırdak, hımbıl bımbı1dır 
da onun için .. 

- Yani tombalak, yuvarlak, 
akpak kadınları fınd!k kurduo• 
benzetirler de ondan değil mi? 

- Tabii.. 
- Pek güzel. incir kurda 

niçin fındık kurdu gibi sevilmi• 
yor? 

- Çünkü incir kurdu ince 
uzun, zaif, bücürdür de ondan .. 

- Aman ne diyorsunuıı 
şimdi Hollyvood yıldızlara da 
öyle değil mi? Zamanın güzel: 
lilc rnoc!awı incir kurdu gibt 
incelik, zayiflik ve uzunlukta 
olduğunu, fındık kurdluğu mo" 
dasının geçtiğini unutuyormusu· 
nuz? 

6en zarafet taslayay1m der 
ken o dosttan daha fazla pa" 
tavatsızhk etmişim de farkında 
değilim. Zira salonda mevcut 
sekiz bayandan yedisi şark gii"' 
zeli tipinde, yani fındık kurdd 
gibi akpak, yuvarlak, toparlak, 
hımbıl hımbıl idiler. Yaloız bi-
risi Hollyvood tipinde,incir kur• 
du gibi ince, uıuo, cılız idi. 

Bu sözlerimden sade o mt!Ill"' 
nun oldu. Ötekiler çehreyi as· 
talar. 

Benden daha zarif olan ar
kadaşlardan biri: 

- incir, üzümü bırakahm da 
fındık kıralım. 

Dedi. Elini fındık tabağma 
uzattı. 

Bu sefer fındık Lortları mem"' 
nun oldular. incir kurdu çeb· 
reyi astı. 

Kadınlara yaranmak imkao• 
var mıdır? 

Gordon: 
- Ne var? Diye sordu. 
- Patronu göreceğiz! 
- Defolun pis herifler!. ŞiıJJ" 

di patronu görmenin sırası de" 
ğil.. 

- Fakat çok mühim .. 
- Mühim mi? Öyle ise gİ"' 

riniz .• 
Kapının önüne geldiler.. Bit 

türlü vurmağa cesaret edemi· 
yorlardı. Gordonun bir bakışı 
üzerine, 13 eli titreye titreye 
yavaşça vurdu. 

lçerden yürekler oynatıcı, 

gür bir ses geldi : 
- Giriniz! 
ikisi de hemen düşüp bayı· 

lacakmış gibi oldular. 
Evveli içeri girmek için 13 

onyediyi, 17 de onüçü kandır" 
maga çalışıyordu. Nihayet 
Gordonla birlikde girdiler. 

Morgan başını avuçları içine 
almış, ve gözlerini bir nokta)'• 
dikmiş düşünüyordu. Bir miid .. 
det onları görmedi bile ! 

- Son-:t l'ar -
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...._ ' 3 ~u_bat 193,. YENi ASIR 

Asiler şimdi Madridi sıkıştırıyorlar 
4t ıxzz;zn.r1a3 

Asi kuvvetlerle milisler arasında mütiş bir 
Çarpışma yakındır. Gönüllü akını devam mı ediyor

1 

git~~drid, 12 (Ô.R) - Burada # . " · " , ~ • 

g• ı çe kuvvetlenen bir intibaa 
ore ·1 

tıiı .•sı er paytahta karşı ge· 
ı ınıkyasta bir hareket hazır-
y~ınaktadırlar. Şimdiye kadar 
apılan h b. son areketler sadece 

d'.' ınanevra telakki edilmekte
ır A. k • sı uvvetlerle milisler 

arasında "th' b' y k ınu ıı ır çarpışma 
a ındır. Milisler bütün kuv

vetler· h b l 1 er an harekete hazır 
u;ndurmaktadır. 

A.. ochefort Sur Mer, 12 (A. 
kı) ıl Son günlerde lspanyol 

1 Y ~rından gelen bazı serseri 
Brpıller görülmiye başlamıştır. 
l u torpillerin en sonuncusu 

eperhuisede Oleron ve Re 
~daları arasında görülmüştür. 
1 ransıı bahriye makamları bu 
0 'Pillerin imhası için lizım

gelen tedbirleri almıştır. 

1 Salamanga, 12 (Ö.R) - Ma
_•gaııın zabtı asilere Madridin 
u~ aylık muhasarasındaki za
Yıatıarından ziyade zayiata mal 
oldug"u . . f k d. nu ıtıra etme te ır. 

b Madridde Milisler barikat 
arbıııa hazırlanıyorlar. 
Paris, 12 (A.A) - Bir Bar

~~!~~ haberine göre Katalonya 
k umeti 34 ve 35 sınıflarını 
i ~ra ordusu ismi verilen ordu 
Çın silah altına al mağa karar 
~erıniştir. Milis bundan böyle 
alk ordusunu te~kil edecektir. 

p P.aris, 12 (A.A) - Eko Dö 
arıs gazetesi 600 Amerikalı 

~e lskandinavyalı gönüllünün 
k arselona vardığını, gönüllü 
b~Ydetmek için Bordeaux'da 
e~~· .l~~anyol cemiyeti teessüs 

ıgını, üç tayyarenin Teule
Us 'd 
t' -~ en Barselona hareket et· 
kgınj ve her gün müteaddit 
~ınyonuıı ispanyaya gitmekte 

0 duğunu bildiriyor. 
Roma 12 (Ö.R) - Fransız 

sa· •J. . cenah gazetelerinden 
b· ctıon Française,, ispanyada 
dırşeye karışmamak meselesin-
: Fransız hükümetinin takip 
~ liği siyaseti şiddetle tenkitte 
"evam etmekte ve Sovyet Rus
,a ·ı l 1 e demokrat devletlerin 
;Panyo] cumhuriyetçilerine yar· 
r ııtı etmek niyetinde oldukla-
ıııı isbat d ·b· ·• " b e er gı ı gorunen 

1 aıı hadiseleri kaydetmektedir
er. 

g• "Echo de Paris,, gazetesine 
~ariste bir lspanyol tica

- -::=. 

'i '. 

.. 
• 

t•• 
ı~ 

Madddden bir göıüniiş 

ret müessesesinin merkezinde Perpignan yoluyle ispanyaya 
yapılan araştırmalarda birkaç t_on geçtiklerini bildiriyor. Ayni 
patlayıcı madde keşfedilmiş ve gazeteler Yunan ve Yugoslav 
müsadere olunmuştur. " Action vapurlarının Marsilyada ispanya 
Française ,. ise sekiz Sovyet içi~ ~~rp. malz;mesi yükledik· 
zabitiyle yüz kadar Rus gö· lerını ıddıa edıxorlar. 

.!??.1~~.~~!!~~ ... f :.~~.~~1! ... i.~f~~~.~ ........ I!-.~!'!.~~ .. !~ .. .(9-~~t ... ::: ... ~.~~!. 
Çekoslovakya Sovyetler birliğinden 
kendisini kurtarmalı imiş, diyorlar 
Belgrııd 12 (Ö.R)- "Politika., gazetesi Çekoslovakyanın Kü· 

çük antant grubundan ayrılacağı hakkındaki haberlerin ciddi 
olmadığını, Küçük antant azası olan devletler arasında harici 
siyaset itibariyle tam bir tesanüt mevcut olduğunu yazıyor. 

Roma 12 (Ö.R) - Çekoslovak halk partisinin gazetesi olan 
"Slovak., Romanya hariciye nazırı Antoneskonun Romen parla· 
mentosunda Romanya ile Sovyet Rusya arasında karşılıklı yar· 
dım paktı yapılmıyacağı hakkındaki beyanatı münasebetiyle şun· 
ları yazıyor : 

"İşte bizim Küçük antantımız! Her iki müttefikimiz, Romanya 
ve Yugoslavya, Sovyetler birligile işbirligini reddediyorlar. Eğer 
Çekoslovakyayı kurtamak istiyorsak biz de So,,,yet Rusyaya karşı 
her bağdan kendimizi kurtarmalıyız . ., 

mudu bana teslim edip gön
dermektir. 

- Ne? Bıyıklı Mahmudu sa
na teslim mi edelim, o da ne· 
den? 

- Vezir emretti de ondan! 

Dil Tefrika No: 104 - Onu götürecek başka 

Çekoslovak gazetelerinin neş
riyatına göre Çekos!ovakyadan 
ispanyaya gönüllü hareketini 
men için hükümet tarafından 
yapılan gayretlere rağmen ko· 
münist höcreleri gönüllü kay
dine ve bunları sahte pasaport· 
!arla yola çıkar~ağa muvaffak 
olmaktadırlar. Uç yüzden faıla 
tevkifat yapıldığı söyleniliyor. 

Berlin, 12 (Ö.R) - Ş:mdiye 
kadar işgüder sıfatile Burgosta 
Almanyayı temsil etmekte olan 
general T ,.,.,pfel Hitler tarafın
P.: m:ıroy~r ı ispanya sefirlığinc 
taj•Lı ed ı . iştir. 

Lontlrn, .2 (A.A) - ispanya 
sularındaki deniz kontrolü pla
nına iştirak arzusunu göster
miştir. 

Paris, 12 (Ö.R) - ispanya 
askeri hareketleri hakkında 
Malaga cephesinden yeni hiç 
bir haber gelmemiştir. Havas 
ajansının Avilada asiler nez· 
dindeki muhabiri bunların 

Madrid cenubundaki ileri ha· 
reketlerinin yirmi kilometre 
derinliğinde olduğunu ve nas· 
yonalistlerin Organda önüne 
vardıklarını bildirmiştir. Halbu
ki dün bu mevkiiu zaptı bil
dirilmişti. Şu halde nasyona
listlerin Valansiya yolunu kes· 
medikleri de anlaşıbıaktadır. 

Madrid müdafan komitesi
nin öğleyin neşredilen tebliğine 
Kör., ~··-51...-- r-• L • ......... _: __ 

sında asilerin mükerrer hücum-
!arını püskürttükten sonra hü
kümet kuvvetleri tankların 
himayesinde mukabil hücuma 
geçerek asilerin ilk hattaki 
tahkim edilmiş mevkilerini ele 

geçirmişlerdir. Madridin cenu
bunda ve diğer kısımlarında 
vaziyette tebeddül yoktur. 

Roma, 12 (Ö.R) - lspanyol 
nasyonalistleri Bilbaoya karşı 

geniş bir hareket hazırlığında 
bulunuyorlar. iki nasyonalist 
tayyare Bilbao limanında bir 
Kızıl vapuru bombardıman 
ederek istimal edilmez ha!e 
sokmuşlardır. 

Paris, 12 (Ö.R) - Madrid
den bildirildiğine göre askeri 
hareketler dolayısiyle, as:lcrin 
hiçbir tesiri olmaksızın, mu· 
vakkaten kesilmiş olan harici 
telgraf ve teiefon muvasalası 
iade edilmiştir. 

ilk sözde heyecanlanan sı· , 
pahiler: 

- Bıyıklı Mahmudun cürmü ı 
nedir ki onu saraya teslim ede· 1 
lim diye bağırdılar. Fakat bir 
kırpıp, bıyık altından gülerek 
ağa: 

- Siz ona bakmayın! teslim 

-~ . ,. 
C.H.P. Genyön kurul Ü:yeleri 

ŞükrüKaya'nın başkan
lığında bir toplantı yaptı 
Parti seçinılerinin de 

yapılması fayda 
serbest 

vermiştir 
Ankara 12 (A.A) -11-2-937 

P.erşembe günü saat 11-de par
tı genel sekreterliği binasında 
genyöolmrul üyeleri ve vilayet 

C.H.P. genel sductui Şiiktü /(,aya 
kongrelerine müşahit olarak 
gönderilen saylavların da iştira
kiyle bir toplantı yapılmıştır. 

C. H. Partisi tüzüğüne göre 
iki senede bir yapılması ica
beden parti vilayet kong:ele
rinin bu sene yaptırılma yılı 
olduğundan parti teşki atı olan 
bütün vilayetler parti kongre· 
]erini yapmışlardır. 

Parti genel sekreterliği kon
greden evvel vilayet parti baş· 
kanlarına gönderdiği muhtelif 
tamimlerde hükümet ve parti 
beraberliği hakkında parti 
genbaşkurca ittihaz olunan ka
rarın Cumhuriyet Halk partisi
nin memleketin siyasi ve içti· 

mai hayatında güttüğü yüksek 
maksatların tahakkukunu ko· 
laylaştırmak, Partiyi kuvvet· 
lendirmek ve Parti prensiple
rini daha kolaylıkla gerçek
leştirmek içln Hükümetin 
tam yardımını temin mak
sadı ile alındığını ve 
bu sebeple kongrelerde hal
kın dilek ve şil<ayetlerinin 
gayet açık ve serbest olarak 
konuşulup görüşülerek bir ka· 
rara bağlanmasını ve parti 
içindeki hertürlü seçimlerin 
serbestçe yapılmasını, tebliğ 
etmiş ve kongrelerin Ct!reyan 
tarzını mohallinde tetkik etmek 
ve müşahedelerini bir raporla 
genel sekreterliğe bildirmek 
üzere her vilayet kongresintı 
birer mebus gönderilmiştir. 

Bu içtimada müşahit say!av
ların viltyet kongreleri bak . 
kındaki raporları ve şifahen 
verdikleri izahat üzerinde mü· 
zakere cereyan et:niştir. 

Müşahit mebusların raporla
rına ve şifahen bildırdiklerine 
göre bu sene vilayet kongre
lerinin umumiyetle tüzüğe ve 
parti mevzuatına uygun olarak 
görüşülüp, gerek mahalli işler 
ve gerek hükümet mer1 ezini 
ilgilendiren dilekler hakkında 
kararlar alındığı, seçimlerin 
serbest olarak yapıldığı ve va
lilerin parti başkanlıklarına 
tayin edilmiş o'ması hususunun 
müsb~t ve faydalı neticeler 
vermiş olduğu anlaşılmıştır. 

Parti genel sekreterliği mü
şahit raporlarında mevzuu bah
sedilen meseleler ve bakanlık
ları ilgilendiren dilekler hak
kında icabeden kararları ala
cak ve teşebbüslerde buluna· 
caktır. 

Edlrnedt: ~ulaı y üh.,"'lJ: 

Su basan sekiz mahalle· 
de tehlüke kalnıamıştır. 
Kızılay Cemiyeti felaketzedelere 

yard!m elini uzatmıştır. 
Edirne, 11 (A.A) - Son 

günlerôe yağan sürekli yağmur· 
!ar yüzünden nehirler taşmış 
ve Edirnenin sekiz mahallesini 
su basmıştır. Suların yüksel· 
mesi bütün gece devam etmiş 
ve bu müddet zarfında zabıta 
su istilasına uğrıyan mahalle· 
!erdeki evleri tahliye işiyle 

uğraşmıştır. Sular 4 metre 60 
santimetre yükseldikten sonra 
yavaş yavaş çekilmeye başla
mıştır. Bosna köyü tamamen 
su ile çevrilmiştir. Umumi mü
fettişlik ve vilayet feyezanın 
fazla zararı nucip olmaması için 

Mustafa ağa neye uğradığını 

bilememişti. Dönenler, bu te· 
rane ile etrafını tavaf ederken 
o da olduğu yerde ağır ağır 

dönmeğe koyuldu. Ona baktı, 
ötekine baktı, berikine baktı, 
birşeye benzetemedi. Nihayet 
kendi kendine: 

tedbirler almıştır. 
Edirne, 12 (A.A) - Sular 

çekilmekte devam ediyor. Ha
va açıldığı için suların yük
selme tehlükesi azalmıştır. F e
laketzedelere yardım edilmek
tedir. Bosna köye erzak gön
derilmiştir. Zabıta büyük gay· 
retlerle ça!ışmaktadır. 

Hilaliahıner yardım etmeği 
kararlaştırmıştır. Zarar mikdarı 
henüz belli değildir. Dört ca· 
mi de sular altında kalmış, fa
kat vaktinde i.ıoşaltıldıkları için 
eşyaya bir zarar gelmemiştir. 

hifde bir kayık bulup yukarı· 

dan aşağı başını, gözünü soy· 
madan fırlatıverdiler. Sahilden 
naralar belirdi: 

- Bıyıklı Mahmut işte böyle 
gider. 

- Sen sefam söyle sakallı! 

o· 
1 
•• 

1 
ıye haykırarak kahyanın 

gı en çeh · - l' · llad resme sag e ının şa· 
rip, sora, arıya Üsküdara ge· 
çen sipahilerin başında gelen 
ağalarından birisini buldu: 

adam bulamadı da seni mi 
gönderdi? 

Zagarcıbaşı öfkelenmişti: 
- Amma da laf hal Yahu 

edin bu adama bıyıklı Mah· 
mudul 

Dedi. Sipahiler birdenbire 
işin farkına varıp, zavallıya: 

'ı - Bunlar bıyıklı Mahmudu 
başlarından attıklarına sevini· 
yorlar galiba! 

Bıyıklı Mahmudu teslim ede
meyız. 

Kılınçları tğer Üsküdara ka-
dar uzıyorsa sallayıp bıyıklı tıp ~t ve uzun parmağını uza· 

tı· Urnunun iki deliğine tak-
gı gibi kaldırdı: 

fi~ Az mı sandın sen beni? 
,,_.ı. 1 Şuradan, sakalı sü...,U,.f• 
rı u herifi Senin adamla· 

na da ihtiyacım yok! 
o· 

l<~h ıye köskös yürüdü gitti. 
tıfııı:~ burnunun hemen yır
r1111 g_a Yakın kalan kanatla· 
k k Uguştnı up arkasından ba-

a aldı. 

ı?e~agarcıbaşı tekbaşına sahile 
k ıp, latla, zorla bulduğu bir 

d~Y•ğa binerek do<,ru Ü~kü-
~ra J 

l( geçti. 
endisine bir ı;.:kidüzen ve-

- Bana bak! dedi. Ben ve
ziriazamdan geliyorum. 

- Hoş geldin! diye yarım 

ağızla iltifat eden ağaya 
Zagarcıbaşı: 

- Hem hoş geldim, hem 
bomboş, yapyalnız geldim, an
cak dolu gideyim deyul 

- Anlamadım? 
- Bunun anlamıyacak ne· 

resi var! ühü, ühü! ben vezirin 
ve sarayın adamıyım! 

- A.ıaı 
- Hem de elçiyim! 
- o da aliil 
- Asıl alası, bıyıklı Malı-

ben adam kabilinden değil 
miyim! 

- Değilsin yal 
- Haltetmişsin sen, ben 

adamın burnundan girer, ağ· 
zından çıkarım, görüyor musun 
beni? 

- Görüyorum, oh, oh. oh! 
Ne kahramansın! 
Ağa döndü: 
- Heyi bana bakın çocuk· 

!ar! diye bağırıp yanına gelen 
birkaç sipahiye, Zagarcıbaşıyı 
gösterip: 

- Bakın! dedi bu 
vezirden emir alarak 
Mahmudun kendisine 
edilmesi icin gelmiş. 

adam 
bıyıklı 

teslim 

- Buyurun sizi götürelim 
yanına! diye dışarı çıkardıktan 
sonra, içlerinden birisi bütün 
sipahilere haber saldı. Bir 
lahza içinde Zagarcıbaşının ba· 
şına üşüştüler, kılınçlarını çıka
rıp kalkanlarının üzerine ter· 
sini vurarak: 

- Hayada, huyadal hayada, 
huyadal diye çepçevre olup: 

- Hayada, huyadal Bıyık· 
lıyı alacak bu yada! 

- Hayada, huyadal başı da 
kalır kayada! teranesiyle zıp
lıya zıplıya etrafında döndüler, 
döndüler. döndüler. Za2arcıbaşı 

Fikrine düşerek bir iki ba· 
kındıktan sonra, o da olduğu 
yerde zıplamağa: 

- Hayada! huyada, götürü· 
rüm baya dal 

Diye tepinmcğe koyuldu. Et· 
rafta kahkahalar coştu, Zagar
cıbaşı biç aldırış etmeden hayli 
döndü, bağırdı, tepindi, lakin 
başı dönmüş ve çok geçmeden 
olduğu yerde sendeliyerek yere 
yıkılmıştı. Bu zavallının yere 
yıkılmasiyle, sipahilerin sallasırt 
etmesi bir oldu. 

- Bıyıklı Mahmudu götüren 
adama bakın naralarivle sa· 

Mabmudun başını alsınlar .. 
. . . . . • 
• • • • t • • • 

Zagarcıbaşı Mustafa külle 

keşklık sandalın içinde yatar
ken bu bağırmaları duyunca 
aklı suya erdi. Güc hal lstan
bula kapak atan hiçare, Sofu 

Mehmet paşanın huzuruna pa· 
laspandıras çıkıp: 

- Aman paşam! ben bıyıklı 
Mahmudu getirmeğe giderken 
başıma ne haller geldi, köyüm
dtki kırk evin köpeği başıma 
üşüşselerdi böyle olmazdım. 

- Devam niPr,.b-

• 
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Şayam dikkat bir zimmet davası ı 

13 Şubat 1° 

Suçlulardan biri kadınlı erkekli e - B ·· 
leri nasıl tertip edild·ğ·ni an atmıştır 

rbiye bütçesi 
ütçen · n yüzde ellisidir Diyet 

Diğer suçlular: Alakamız yok, diyorlar. 
Mesele meydana çıkınca bu linde bir resim çektirilmişti. - Baş tara/t ı i11ci salıi/ede -

başmemur Ali Riza tah
kikat yapmağa başlamıştı • 
Fakat nedense tahkikat bil· 
ahare ondan alınarak Tabak· 
kuk müfettişi Zihniye verildi. 
Makbuz tahrif edilmesi işine 
ilk defa umumhanelerden baş
lanmıştır. Bir kaçmı söyleyeyim: 
Umumhancci Menemenli Saa
detin kazanç borcu vardı. Bu
nun için bana verdiği elli li
rayı şubeye getirdim, baş me
mur Ali Riza bu paradan yal
nız on beş lirasını yatırmamı 

bildirdi, mukabilinde bana elli 
liralık makbuz verdi. 35 lira-
yı da kendisine verdim. 

4 - 40 MESELESf: 
Umumhaneci Zehradan da 

aldığım kırk Jiradan yalnız dört 
lirasını yatırdım. Makbuzun dip 
koçanına dört lira, mükellefe 
verilecek kısmına da 40 lira 
yazdım. 

36 liralık farkı Ali Riza ile 
Hakkı aldılar. Bu makbuzu 
Ali Rh~anın emriyle ben yazdım. 
Bilahare bu mesele me7dana 
çıktı ve Ali Riza makbuzu 
görünce beni yanına çağırdı. 

Umumbaneci Ihsan Zebranın 
bu makbuzdan dolayı şikayet 
ettiğini söyledi ve bana de
di ki: 

- Git yıtlvar, bu meseleyi 
bpatahm. Ben de gidip umum
haneciye yalvardım. Kadın şu
beye geldi ve makbuzu dört 
lira üzerinden kabul etti: Ali 
Riza defteri düzeltti. 

Bunun üzerine Ihsan Zebraya 
peşinen 20 lira ve ay başında 
.dA nn ::altı 1i•,,a u .......... .;.: a.--L 
hüt ettiler. iş resmiyete dö-
külmeden kapabldı. Ali Riza 
ile Hakkının alakaları bununla 
•ahittir. 

Bina vergısıne mahsuben 
kahveci Hasan tarafından ve· 
rilen 10 lirayı şubeye götürdüm, 
Ali Rizanın emrile bu para san
dığa yatırılmadı. Parayı Ali 
Riza aldı, mukabilinde bana 
tahrif edilmiş bir makbuz ve
rilmişti. Bu makbuzu götürüp 
Hasana verdim. Sonradan bu
nun mahsup makbuzu olduğu 
meydana çıkdı. Hasan, kaı.anç 
vergisi için de borcuna mah
ıup edilmek üzere yirmi lira 
vermişdi, beş lirasını sandığa 
yatırdım. 15 lirasını Ali Riza· 
ya verdim. Bu makbuzu 
ben mi tahrif ettim Ali 
Rizamı bilme yorum. Fa-
kat görürsem tayin edebi
lirim. Sonra dedikodu oldu. 

paraların hepsi sandığa yatı- Bu resim dava dosyasındadır. 
rddı. MükeUeffere hakiki mak- TABANCA ŞAKASI 
buz ilmühaberleri verildi, bütün Başka bir gün Bucada yine 
bunlar onların da iştiraklerinin bir eğlenti yapılıyordu. Arife, 
bir delilidir. Nahide ve ismet adında üç 

ALAKAM YOKTUR kadın, Tevfik, Ali Riza ve 
Benim bu işlerdeki alakam Hakkı da bulunuyorlardı. Dos-

aramızda yapılan eğlenti mas- tum Hafizeyi de bu eğlentiye 
raflarının bu paralardan çık- götürmüştüm. içki sırasında 
ması ve bu eğlentilere benim müfettiş Tevfik dostum Hafi-
de iştirakimdir. Alemler içkiJi zeye sarkıntılıkta bulundu. Bir-
ve kadınlı olarak yapılıyordu. denbire kızdım ve tabancamı 

KADINLI ALEMLER çekerek içki masasına bir el 
Ali Riza, Heıkkı, tahakkuk ateş ettim, mermiden bir tabak 

müfettişi Tevfik Bucaya gide· kırıldı ve tabaktan kopan bir 
rek ve kadın götürerek Eşref· parça T evfiğin gözü altına 
paşa kazanç memuru lbrahimin isabet etti. Bir haftalık bir 
evinde iki defa kadınlarla eğ- rapor aldı. Bütün bunları tah-
lenti yapıldı. kik t:tmek müm~ündür.,, 

KUZULAR KESiLDi DIGER SUÇLULAR 
Bir defa da Kançeşmede Bundan sonra Ali Riza ile 

Giritli Hüsnünün bahçesinde Hakkı dinlendiler ve suçta 
müfettiş Tevfik, Ali Riza, Hlakaları bulunmadığım, arka-
Hakkı, vilayet tahsil şefi Kadri, daşları ile yaptıkları eğlentiler· 
Başdurak tahsil başmemuru de masrafların herkesin hisse-
Mahmut, Basmane tahsil şube- sine düşeni vermek suretiyle 
sinden Hasan Tahsin, tebliğ yapıldığını, bu eğlentilerde ka-
memuru Bekir ve daha bazı· dm bulunmadığım söylediler. 
ları dahil olduğu halde bir eğ· Ali Riza: 
lenti yapılmış ve kuzul~r kesil- -Şükrünün makbuzları tahrif 
miştir. Ayni yerde Hüseyinin ettiği meydana çıkınca kendi-
bahçesinde de böyle bir eğ- sini çağırdım, isticvap ettim, 
lenti yapılmıştır. Bütün bunla- suç meydana çıktı. 
rm paraları Ali Riza ile Hakkı Dedi. 
tarafından verilirdi, diğerleri Mahkemede şahit sıfatiyle 
davetli idiler. dinlenen maliye memurların-

MOBiL YALI EVDE dan Muammer mühim izahat 
Hastane arkasında bakkal verdi. Tarif edilmiş makbuzları 

Mehmedin evi ayda 00 liraya kendisine getiren umumhaneci 
mobilyalı olarak kiralanmıştı. Melek'in şikayeti üzerine 
Daireden çıkınca orada top· tahakkuk defterinde kayıt-
lanır, rakı i~erdik. Oraya Ali lan karşılaştırırken Ali Ri-

a b za'UllJ Ct!laŞIB! Ne yapıyorsun, 
.nt.ı. .. uıu '-c&UJ 1 ' JCiflO an tr 
kadın da gelirdi. Bu evde bir diye kendine sorduğunu ve son-
kaç defa kadınlı eğlentiler ra defterleri kendisi alıp tet-

ld kik ettiğini, bu cihetlf~n şüp-
yapı ı.. d 

PlNARBAŞINDA heye üşlüğünü, müsait bir 
Yine bir akşam Ali Riza ve vaktinde defterden kayıtları 

çıkarıp ertesi günü Meleğin 
Hakkı eğlenti yapıyorlardı. 

evine giderek orada kayıtları 
Bundan benim de malumatım 
vardı. O sırada müfettiş Tevfik tetkik ettiğini söylemiş ve bul

duğu yolsuzluklar hakkında 
benim evime geldi. Yanında malumat vermiştir. 
Zebra isminde bir kadın da Hatta gelip vakayı defterdar 
vardı. Geceyi sRbaha kadar muavinine anlattım, bu hare-
bizim evde geçirdiler. Başka ketin bir sui istimal olduğunu 
birgün dostum Hafize ile Pı- söyledim. Sonra tahkikat ya-
narbaşına gitmiştim. Bunu Ali pılarak mesele meydana çıka· 
Rizaya söyledim, kendisi de rıldı, demiştir. 
gelmek istediğini söyledi. Me- Djğer şahitlerin dinlenmesi 
nemenli umumhaneci Saadeti de 
b~raberimize aldık, masrafları 
Hafize çekti, Pmarbaşına gidip 
eylendik. Bütün bunları ispat 
ederim. 
Başmemur Ali Rizanın 

evinde yapılan bir eğlentide 
hatıra olmak üzere grup ha-

HiSSi, AŞK 
ROMANI 

için muhakeme beş mart Pa-
zartesi ıIÜnüne bırakılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Bir ziyaret 

Londra, 12 ( Ö.R) - logil
tere ana kraliçesi Mari Yu
goslavya ana kraliçe Mariyi 
ziyaret etmiştir. 

ederken Amerikalı kız kendi
sine takıhyordu: 

- Bravo Ümit, diyordu. Bizi 
öyle unuttunuz ki.. Bu gece 
gelmeseydiniz sizi kat'i olarak 
aforoz edecektik. 

Genç kız gülüyordu : 

-15-
- Neden sustunuz, Ümit .• 

Haklı değil miyim? 
Nikahtan sonra sevgının hara
reti sıfırın altında bilmem ka· 
çıncı dereceye kadar iner. Bu
nun yerini ya şef kat, yahut ta 
arkadaşhk alır. O zaman iki 
taraf için fizyolojik ihtiyaçJar 
meydana vurulur. 

Gülüştüler. Bu nokta üze
rinde fikir mutabakatı temin 
etmişler gihi.. 

-3-
Ümit, Seniha ile tanışalıdan 

beri ilk def'a olarak Briç ku
lübündeki gece eylenceleri
ne gidiyordu. Amerikalı arka
daılara fazla ısrar etmişlerdi. 
Hil61 istasyonunda Paradiso 
treninden indi. Burnava banli· 
ylsiine atlıyarak soluğu, uzun 
ıamandanberi hasret bulundu· 
iu yeşil yollarda aldı. 

Ümit'in gelmeyişi Burnava 
muhitinde bir çok dedikodu
lara yol açmıştı. Onun bir genç 
Türk kıziyle sevişmesi, kendi
sini tanıyanları hayret içinde 
bırakıyordu. istasyon yolundan 
ayrılarak dar bir bağ arasına 
saptı. Büyük bir kapının önün
de tevakkuf etti. 

Salona girdiği zaman kah· 
kahaların sustuğunu farketmiş
ti. Büyük itina ile giyinmişti. 
Salonda Ingiliz ve Amerikalılar· 
dan bir çok tanıdıkları vardı. 
Oraya devam etmiyeli yedi, 
sekiz ay olduğu için yeni çeh
relere rastlamıştı. 

Kendisini karşılıyan evin 
sahibesi MiRs Abbers'e itizar 

- Haklısınız.. Bir nokta 
gözüme çarpıyor. Çok değişik
lik var. Arkadaş ekibi tama· 
men değişmiş .. 

- Yabancı yok.. Hoşlana
caksınız hepsinden.. Değişen 

yalnız bir nokta.. Bir noksan 
var .. 

- Babanız •• 
- Evet, vaziyetimden anla-

madınız mı, öldü. 
Ümit gözlerini kaldırarak 

koluna yaslanan genç Ameri· 
kalı misi tetkik etti. Gözlerin
de büyük bir hüzün rengi vardı. 
Derhal vaziyeti değişti : 

- Çok üzüldüm bu habere 
Miss Abbers.. Nasıl oldu da 
haber alamadım. Babanıza hu-

5 şu atta toplanacak 

Japon ordusundan ıki görünüş t 
Tokyo 12 ( Ö.R) - Hükü- lisi 15 Şubatta içtimaa davet karar vermiştir. Esaslı tenkil' 

met bütçe masraflarını yüzde edilmiştir. merkezi hükümetin eyaletlel 
9 a1.altmağa karar vermiştir. Tokyo, 12 (A.A) - Domei üzere devredeceği 150 milycı' 
Fakat Harbiye bütçesinde pek ajansı bildiriyor: ile bazı nezaretler tarafın~ 
az değişiklik olacaktır. Bu Diyet meclisi içtimalarını 14 istenen 125 milyonluk kredilel 
bütçe, bütün masrafların yüzde Şubata kadar tehir eden hü- üzerinde yapılmış, Ordu ve dO' 
ellisini kaplamaktadır. Diğer kümet yeni bütçe projesini ha- nanma bütçeleri de azaltıhıııf 
taraftan bazı vergiler ve yeye- zırlamaktadır. Maliye nazm dır. Eski hükümetin 450 milyO' 
cek maddelerine ait resimler na çıkardığı vergi zammiyatdll 

bazı eşya fiatleri üzerindeki d"'ı1 
azaltılacaktır. Hükümet maha- hükümet 300 milyon üzerin dv tereffü temayüllerinin önüne . . e 
fili masrafların bu suretle azal- tahdit etmiş ve bunun ıçın 
tılması sayesinde kabine ile geçileceğini ümit etmektedir. gümrük resimleri ile kaz•°' 

d b Hükümet eski hükümetin vü- · · · d ı h .• f siyası partiler arasın a ir uz- vergısı üzerın en a ınan us°t 
laşma hasıl olabileceğini ümit cuda getirdiği bütçe projesi resmi indirmiştir. Bu tenki5' 
ediyorlar. Ancak bu ümit ta- heyeti umumiyesi üzerinde 275 sayesinde hükümet Hirota k•• 
hakkuk etmezse hükümet Di- milyon yenlik tenkisat yapa- binesinin bıraktığı açığı kap•• 
yet meclisini feshe karar ver- bilmiş ve bütçeyi iki milyar yabilm~k için y~ni ha~ine bO" 
miş bulunmaktadır Diyet mec· 765 milyon üzerinden kurmaya noları ıhraç eylıyecektır. .-

••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••····••···············································•······•••• 

Amerika da grev bitiyor 
Otomobil 
büyük bir 

endüstrisindeki anlaşma 

Nevyork, 12 (Ö.R) - Oto· 
mobil endüstrisinde başgöste· 
ren grevin halli için General 
Motors mümessillerile işçi dele
geleri arasında bir anlaşma 
imza edildiğinden grevcilerin 
işgali altında bulunan fabrika
lar busabah sükunetle tabliye 
edilmiştir. işçiler fabrikaların 
kapılarını açmışlar, kapıda bek
Jiyen aileleri erkanını kucakla
mışlar ve sonra başlarında mu
zika olduğu halde caddelerden 
geçen bir alay teşkil etmişler
dir. Alayın başında Amerikan 
sindikalarının başlıca reisleri 
göze çarpmakta idi. işçiler ta
leplerinin kabulü dolayıaiyle 
çok büyük bir sevinç ıçın
de idiler. Fakat hükümet 
erkanının ve halkın sevinci de 
daha az değildi. Umumiyetle 
grevin hadisesiz nihayet bul-

susi bir hürmetim ve sevgim 
vardı. 

Salonda, Miss Abbers'in gös
terdiği bir köşeye iliştiler. Her
kes Ümitten bahsediyordu. 
Travyatanın başlaması salonda 
toplananları coşkun bir hava 
içinde sarmıştı. Miss Abbers 
söylendi: 

- Dansetmezmisiniz Ümit .• 
Size, hoşunuza giden bir tip 
tanıtacağım. Bir Rusyalı... Be
yaz Ruslardan... Madam Sanış
ka çok iyi danseder. 

- Madam Sanişka mı, o da 
buraya devam ediyor mu? 

- Tabii ben kendisini ls
tanbulda iken tanımıştım. ince 
bir zevci de var. Geliniz size 
tanıtayım. 

Miss Abbers bir dakika için 
Ümit'i yalnız bırakmıştı. Ya
nında Sanışka olduğu halde 
geliyordu: 

- Şimdi tanışın siz. • • Ben 
Demir beyi aramıya gidiyorum. 
O galiba Vanda lAmadiyö ile 
beraberdir. 

1 

uyandırmıştır .•• • 
sevınç 

R.uzvelt 
masından herkes memnundur. 
44 gün süren bu grev esnasın· 
da otomobil işçileri 40 milyon 
dolarlık gündelik kaybetmişler 
ve General Motors grubu pat
ronları da 160 milyon dolar 
zarara girmişlerdir. 

Detroit, 12 (Ö.R)- General 
Motors ile işçilerin mümessil
leri arasında yapılan anlaşma-

Ümit, Sanişkaya rastladığına 
hiçte memnun olmamıştı. O, 
Miss Abbers'in evine Türk 
olarak yalnız kendisinin de
vam ettiğini sanıyordu. Danse· 
den çiftler arasına katıldılar. 
Gospoyçe Sanişka kendisine, 
Necmiden sualler soruyor, en 
neş' eli gecesinde sözleriyle 
neı' esini artt,rıyordu: 

- Miss Abbers'lere devama 
başlayınca ilk evvel kulağımıza 
kadar gelen ad, sizin adınızdı. 
Bunlar Bumavanın sessiz mu
hiti içinde kendilerine güzel, 
Avrupai bir salon hazırlamış· 

lar. Pazar akşamları " Tea 
Party " yapıyorlar. Biliyorsu
nuz tabii... Adı Tea Party am
ma, zilzurna sarhoş oluyorlar. 

- Demir bey alışabildi mi 
bunlara? 

- Neden alışmasın .• O za
ten Moskovada iken de böyle 
idi... Daima devam ederdi 
bu salonlara. • • Biz lıtan
bula hicret ettiğimiz zaman 
kendisi vazgeçmiıti bunlardan •• 

1 
nın esasları şunlardır : 

1 - 2000 grevci işgalleri 
altındaki üç fabrikayı henıell 

tahliye edeceklerdir. 2-Gene• 
raf Motors bağlı kol grevindeO 
dolayı gündelikleri kesmemeyi 
taahhüt etmiştir. 3- General 
Motors bütün grevcileri tekrar 
işe alacak ve 15Şubattan itiba
ren gündelikleri saat başına 5 
seuts miktarında artıracaktır. 

Detroit 12 (Ö.R)- Fabrika
ların işçiler tarafından tahliyesi 
hararetli tezahürata vesile ol
muştur. Kapılar otomobil klik .. 
sonlarından çıkan müthiş bit 
gürültü ortasında açılmıştıt• 

Fabrikaları işgalleri altında tu
tan grevciler 44 güu sOreO 
iradi mahbusluklarının habratl 
olmak üzere bu müddet zat" 
fında traş olmadıklarındaO 
hepsi koca sakallı idiler. ~ 

- -
Şimdi eyi kazanıyor. Tabii et' 
leniyoruz. 

Miss Abbers Demir beyi• 
birlikte yanlarına geldiği d" 
man onlar hala dönüyorlardı
Amerikalı kız kahkahalarla gO• 
lilyordu: 

- Bravo.. Siz iki dakikadl 
birbirinize alışabildiniz. Böy1' 
olmalı.. Esasen bize devall' 
edenler hep samimi insanlar •• 

Sanişkanın yüzüne kızıl bit 
renk inmişti: 

- Miss Abbers yanılıyorlat• 
Biz daha önce de tanışıyor
duk. Senihantn evinde konu~ 
muştuk bir defa.. Öyle deJ .. 
mi Ümit bey?. 

- Şüphesiz .• 
U 
... ,, 

Ve.. Demir beye elini ,.. 
tıyordu: ,J 

- Sizi gıyaben daha eff 
de tanımıştım, Demir bey •• Y 
niha bahsetmişti. Mosko••"' 
bulunmuşsunuz galiba •• Ne•~ 

1 
Ben Ruslann hayatına 111.,...... 
ederim. 
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1111·--------------:mııı----• Bundan soma, aile reisinill bıleceği lıayati 
;şıv ara çında bir yenisi vıırdır: o da sıijınalı
/arda yakınlarının lıaı•atını nasıl kurtanlaca
ğını öğre!lmesıdtr. 

Tam disiplin ve bıl![i isteyen sığına/;. hayatı 

için aıle reisi şimdiden kendini hazırlamalı. 

Işık söndürmeyi büe vafı!inde ı•apmak bır kur
tul.aş çaresi olmak e!ıemmiyetinıiı· iitaiisiiıvıioii'·--all 

SIGNAKTA TERTiP tedbirleri tanzim ve tatbik 
VE TÖRE: eder, bugün ekseriya mevcut 

Sı· k lrııı g~a !arda rahat ve sakin olmıyan, fakat yetiştirilmiş yar-

y labılmek lazımdır. Oturma dımcıların da yardımiyle az za· 
er · i . erı, yaşlılar ve çocuklar manda tesisi mümkün olan sı-
i'~ Yatma yerleri olmalıdır. ğıoakları yapmakla mükelleftir. 
dıgnakta küçük bir ceza dolabı Fakal bu vazifeyi o zaman ya• 

1 
8 olmalı. Bundan başka kap· pabilir. Eg" er bütün ev halkı 
ar · · ı. ıçıode temiz su biraz yeye· sivil hava korunması hakkında 

ce" . ve ıcabında kullanmak üze- durmadan tenvir ve ikna edil-
~e elektrik cep lambaları bu· ınişseler bu zat ilk iş olarak evin 
uıııııalıdır. Zira petrol ve em• her ailesiyle temas ve bunlardan 

sa1· 
1
1 şeyler havanın çabuk bu· herbirisi için bir iş ve alarm planı 

~Ilı • • b asına yardım ederler. Nı· tespıt eder. Bilhassa büyük 
ayet ihtiyat tıkama vasıtaları evlerde bu tertip ve töreye 

ve tabliye işleri için kürek kaz- çok ihtiyaç vardır. Zira aksi 
ına S • v. s. şeyler hazır bulunur. halde ancak karışıklık ve pa· 
h ·~~Dağın önündeki aralıkta bir nik zuhur eder. f·; 8 _bulunur. Meseli içinde ha· Umumi alarm işaretinden 
b' kıreç kaymağı mahlülü olan sonra ışık ve ateş yanmasının 
ır fıçı veya kova bulunur. Dı- devamı, çocukların kimsesiz 

lardau hirinci aralıkta kireç kay kalması büyük evlerde balkın 
ına· b 1gı Paınuk ve ağaç sopalar bir tek merdivene hücumu, 
d u Undurulur ki bununla dışarı- evvelce hazırlanmamak yüzün-
aıı ı'ç · • 1 k d' d ı· 1 1 d I . . erıye gıten er en ı- en azım o an yer er e su 

lerıııı zehirli gazdan temiz· bulunmamak, sığınakta örtü 
i e~e bilsinler. Gazlı elbiseler alınmamak yüzünden halkın 
~.10 aynı aralıkta içinde üşümesi ve unutulma yüzünden 
f ıreç kaymağı bulunan bir yeyecek alınmamak gibi mah· 
• 

1? kap lazımdır ki elbiseler zorların vukubulmaması ıçın 
ıçııı 1 e atı sın.Sığmakta korunma evin muhtelif ailelerine talimat 
ev bekçisi, yahut onun vekili verir ve aksini meneder. 
ev._ halkının doğru dürüst ha- Ev amiri, ev sakinlerinin 
re" f öt e ıoe nezaret eder.Bilhassa mevcut olmadığı zamanlarda 
b '_Ye beriye koşmak, lüzumsuz her bölmenin anahtarına malik 
agırmak ve şarkı söylemek olmalıdır ki icabıoda her ted· 

sur r 1 
t
. e ıy e kıymetli havayı vak- biri biuat yaptırabilsin. Yalnız 
IQd b fi en evvel bozmak yasaktır. u anahtar tevdii keyfiyeti 

y •vayı t~mizlemek için su ve• bile ne kadar büyük bir itima-
h a Yiizde iki sabun mahliılü dm şart olduğunu gösterir, bu· 
;;. erhangi bir piiskürtüç ile sı· nuola beraber dahi her türlü 
.. ıııa • E ga püskürtülür. suiistimali bertaraf için anahtar 
ru v halkı sığınağı ancak ko· mühürlü bir zarf içinde kabul 
11.dııın_a ev amirinin kat'i müsa- o!uour. Amir ev sakinlerio-
li esı iizerine terkedebilirler. den kendisine yardımcı seçer 

/\VA KORUNMA EVA MiRi ve bunlardan ev itfaiyesini 
Şahs·ı k t · · · kurar evd . oruomayı emın ıçın · 

IŞIK SÖNDÜRME zıın e cıddi bir teşkilat la· 
ha dır. Her evde lüzumlu 

zırlığı . 1 • k h ve ış erı yapma ve 
Ptırmak . . 1 b' .. iht· ıçın mesu ırısme 
ıyaç d ru var ır. Buna hava ko-
ııına ev • . . d . B cidd· amırı enır. u zat 

dır ~ahvalde dl\ima iş başında· 
du; e evde nezarete mernur· 
lik · Bu zat en iyisi ya asker• 
ko etıııiş birisi veyahut hava 

rı:nına f · ı .. la,
1 

d aa teşkılatı mensup· 
va)dıı ao olmalıdır. Birçok ah· 

e bu .. k d Vazif .. ışı a ın yapar. Bu 
verilie ıtı~ada layık kimseye 
halk r. Eger bu zat bütün ev 

ınııı ·r ğif 1 ımadına mazhar de· 
e vaıif · · ~v • . . esını güç yapar. Bu 
aın·rı . ·ı h İş!, . . sıvı ava korunması 
ıın·n k eıı .. . uruluş ve gidişinde 

ı tnuhıın h · . Ş h' "oru şa sıyeltır. e ır 
hüc ıı~a teşkilatının en küçük 

resı 1 
tunına . ~an ev de artık ko· 

ışı_ başlamalıdır. 
EV AMiRiNiN VAZiFE 

Ev b , VE SALAHiYETi 
Ş11hsi k a .kın ın irşat ve tenviri, 
Zıtlık orunma tedbirlerinin ha
vaide ~e tatbikidir. Ciddi ah
'ttır· u zat resmi makamatın 
r·ı ı altına gire b"t" ı eıı . r ve u un ve· 
kiııd eınır ve talimatın tatbi· 

en nıe , 1 evd su tutulur. Bu zat 
e Yarıgına kar~ı alınacak 

Ev amirinin mühim bir vazi
fesi de gece hava saldırmala
rında, bütün ev ışıklarını sön
dürmektir. (ikaz) işareti üzerine 

bütün evin ışıkları lüzumu ka· 
dar azaltılır ve (tayyare alarmı) 
işaretinde bütün ev karanlık
laştırılır. Bu suretle saldıran 
tayyarecinin işi pek güçleştiril
miş olur. Harp halinde ev ami· 
rine bir ev polisi ve salahiyeti 
terettüp eder. Tayyare alar
mında, ev amirinin vereceği ta· 
limata mutlaka itaat olunur. 

KARŞILIKLI YARDIM 
Evde şahsi korunmayı temin 

etmekle de iş bitmiş sayılmaz. 
Tayyareler, o kadar çok yer· 
!ere muh!elif bombalar atarlar 
ki, resmi yardımcı teşkilatlar 
her yere yetişemezler. Bu se· 
heple ev bloklarında (blok yar· 
dımcı teşkilatı) yapılır. Maksat, 
icabında karşılıklı yardımdır. 
Blok halkı içlerinden birini (ha· 
va blok amiri) seçerler, bu amir, 
blok dahilindeki ev hava amir· 
feriyle irtibatta bulunur. Blok 
çerçevesi içinde, münasip ve 
orta bir yerde (blok deposu), 
ve içimle de, kürek, kazma, 
kova tulumba hortumlar, mer· 

YENi ASIR 

Dünya e e ıyatında ... 
-DÜNYA EDEBIY ATINDA 

PUŞKIN 
Pek yakında, Sovyetler Bir

liğinde, "Puşkin ve dünya ede
biyatı" namı altında mühim bir 
tetkik eseri intişar mevkiine 

Puşkin hakkında 
yazılan tenkitler 

çıkacaktır. 
Bu ııserin muharriri Neyştad, 

Tas Ajansı muharrirlerinden 
büyük yekun tutar 

birisi ile yaptığı bir konuşma mee, Puşkin 'in prestişkarları 
esnasında, bu bahis etrafında arasında idi ve Puşkin'i, dün· 
ezcümle demiştir ki: yanın en büyük şairi diye anar· 

sık buluşurdu. 

BiR FRANSIZ RESSAMININ 
PUŞKINLE DOSTLUCU 

P k. •· d" d b' t dı. Prosper Merimee'nı'n 1868 uş ın ın un ya e e ıya ı 1836 senesi yazında Fransız 
· · d k' "k k k" · - de yazdığı "Aleksandr Puşkin ıçın e ı yu se mev ıını gos• " ressam Weimar, Petersburga 
t k · · 1 · · 84 ı· eseri herkesce malumdur. erme ıçın,eser erının ısana gelmiş, Puşkinle sıkı dostluk 
tercüme edilmiş olduğunu söy· "Boris Godunov,. ve "lvgen münasebetleri tesis etmiş •e 
)emek kafidir. Bu 84 lisanda Oniegin,.in dünya edebiyatında 'd k gı er en Puşkin, kendisine on 
1500 Puşkin tercümesi vardır. bıraktığı iz, çok derindir. Go· b' R h ır us alk şarkısının tercü• 
Şairin bir çok eserleri, bazı duoov'uo tesiri, bugün dahi mesini hediye olarak vermişti. 
lisanlara bir kaç kere tercüme bakidir. Mesela Heisler, Puş· Weimarın h • k · · • · M ı· "M ususı evra ı ıçınde 
edilmıştır. ese a, aça kızı,. kio'in dramının bir nevi deva· büyük şa"ı'rle t ı . emas arına aıt 

nın Almanca 12, Çekce 10, mı telakki edilebilecek olan kayıtlar bulunmas h k 
Fraosızca7 ve ··14.y;:ü·jjiJ•••••İİİlli18kkii}·9-;;····pg···;...·1···1····8• 1111111 '''' 11 ':.\.1 ' 11 • 1 ••• 11 • 1 : k ~ mu a -
1 

T 6t Ş n yron, ~chrlell • a tır .. 
~gı ız~e ;r· Sheskpeare gibi dUnya şiirinin •ahlkalarına erhı- : Puşkinin ka
cumesı varkır. mlş şahsiyetlerle ayni sevlye,le tutuyorlar.Pu .. kln ~ rısı Nataliya-
"Kaptanıo ızı,, I t Y • G 
d Al 

kendin aklbeden muasır Garplı edipler ve : on çarovaom 
a maocaya : ır d 

12, Çekceye 9, ııııııı••ııı!~!~.~'!.r •••• ~.~.'!!:!~~.t; ... ~.~.':.!.~.ı.~ ... ~!~~;ttur :ş m eırketupylaz ığı . l. " G d , ıı • • • • ı•• • • ı•••ı ı• ar ve 
Fransızcaya 8 ve logı ızceye o unov un çocukları ,, dra· pek muhtemel ol k •.. 

') ' ' "B · G Al d 1923 · ara şaırın 7 kere çevrı mış~ır. . orıs d~- dmını man.ya. a T seneÇsıok· düellosu ve ö!ümüne ait 
dunov,, da aynı vazıyeıte ır. e neşretıoıştır. anınmış e birçok vesikal •· · h"I 

h 10 Al b .. Pf "P v· . ar, şaırın a en 
Bu dramın aleo manca, mu arrırı leger, an ışıos· lngilterede ya amakt I h 
9 FranRızca tercümesi mev- ki eserini "fvn-en Ooiegi ,.. f'dl · ş a 

0 
an a· ". . 1 d' ,. n ın ı erınde, Lady Verhner, Na-

cuttur. tesırı a tın a yazmıştır. diyenJ· da Batt b M h . 
P k

. ,. "I O . . P k' ,. . d k' .. en erg ve ı aıl - uş ın ıo vgen nıegıo,, uş ın ıo nesır e ı uslu" bu T b 'd b ı 
d 

. or Y e u unmaktadır 
gibi tercemesi cidden güç man· a, bılhassa Fransız edebiyatı ARAP PRO. 

d h. Al - . d k b" - k · FiLi zum romanı a ı, manca, uzerıo e ço uyu tesırler T anıo 1 .1. D . . . p mış ngı ız ressamı ay, 
Fransızca, lngilizce, ltalyanca, ıcra etmıştır. rosper Merimee Rusy d 1812 1 . k • a a sene erı as eri 
Çek' çe, Lehçe, lsveçce, Macar· Laupassant, Marcel Prevost şefle · · · ı · · k ·b' b" k .. rıoın resım erını yaptı tan 
ca ve Sırpçaya ve sair lisan- gı ı ır ço buyük muharrir· sonra 1828 de Rusyayı terket-
lara terceme edilmi§ bulunmak· ler, bu sebhar üsliıl>un kavra- mişti Puşki O K t d . . . n, ayı ronş a a 
tadır. yıcı tesırı altında kalmışlardır. kadar teşyi etmiş ve kendisine 

Dünya edebiyatında Puşkin SOVYETLER HUDUDU meşhur "Niçin senin ilahi ka· 
hakkıoda yazılan tenkit ve DIŞINDA PUŞKIN VE· lemin benim arap profilimi 
tetkik eserleri de büyük bir SAİKi ç· · ? .. · · ızıyor " şıırının aslını hediye 
yekun tutmaktadır. Sovyet Puşkinistleri, büyük eylemişti.Maalesef Puşkinin Day 

Daha 1830 senelerinde, Av· Rus ~airin :n en ufak el yazı· tarafıodao yapılan portresinin 
rupa münekkitleri, Puşkio'in sını, onunla alakadar en ufak krokilerini ressam beraberinde 
Byroo, Sebiller, Shekspeare cümleyi ve Puş1<inin hayatı ve lngiltereye ·götürmüştür. Bun-
gibi dünya şiirinin şahikalarına trajik ölGmünü aydınlatabile- ları bugün ancak Day'ın lngil-
erişmiş şahsiyetler ile aynı cek en ufak vesikayı, büyük terede bu:unan müsvedde ve 
ı<eviyede bnlunduğuou teslim bir gayret ve büyük bir sevgi kroki albümleri arasında !ıul-
ve tasdik eylemeğe başlamış- ile, toplamakta ve tetkik et· mak kabildir. 
!ardır. mektedirler. Puşkin 'in çok İyi arkadaşla

Volkonskaya, 
uzun seneler Ro>mada yaşamış 
ve evrakı orada kalmıştı. Bu 
evrak arasında, son zamanlarda 
Puşkinin şimdiye kadar bilio
miyeo yeni bir manzumesi bu· 
lunmuştur, 

Bütün dünya edebiyatçılan, Tanınmış Puşkinist profesör rından Zinaida 
Aleksandr Puşkin'in, şiire ge- Tsiavlovski, Tass muhabiri 
tirdiği realist metodun, gerek ile yaptığı bir mülakat esna· 
şiir gerek nesirde yüksek ve sıoda ezcümle demişlir ki: 
seyyal üsliıbuoun ve aynı za- " Biz eminiz ki değil yalnız 

manda ümanistliğioin beyne!- Sovyetler birliğinde, fakat da· 
milel san'at alemindeki ehem- ha bir çok memleketlerde de 
miyetini ·tebarüz ettirmekte büyük Rus şairine ait eotere-
müttefiktirler. san vesaik bulmak kabildir. 

Puşkin, kendisiyle muasır Puşkinio ölümüne sebep 0 • 

garplı edipler ve muharrirler lan hadisatı aydınlatan iki çok 
üzerinde ve aynı zamanda bu· enteresan vesika neşredileli, 
nu takip eden edebiyat nesil· çok zaman olmamıştır. Bu iki 
leri üıerinde büyük tesirler ic· vesika, Hollandanın sabık Pe-
ra etmekten hali kalamazdı. tersburg elçisi Baron Hekkrre· 
Netekim, Hoffman, Fallersle•, oin ve Hollanda hariciye na· 
ben, Heioe, Vaozv ve daha di· zırı adına elçilik katibi Hever-
ğer bir çok edipler, Puşkio sin raporlarıdır. Bununla beraber 
lirizminin tesiri altında kalmış- baron Hekkeren 'in, hükümetini 
lar ve bu lirizmi tekrar etmiş- kendi manevi oğlu Dantes ile 
!erdir. Fransız münekkitleri, I'uşkin arasındaki düellodan 
Prosper Merimee'nin kendi haberdar eden ilk mektubu 
" Carmeo ,, eserini, Puşkin'in hala neşredilmemiştir. Bu mek-
" Çingene ,. eserinin tesiri al- tubun, Hollanda devlet arşiv-
tında yazmış olduğunu ileri !erinde bulund11ğu muhakkak· 
sürmektedirler. Esasen Meri· tır. 

DÜELLO HADiSESi •••••ı l•••ııııııııı••••ı••••••ııııııı••••• 

Bunun emrinde, emniyet, itfa· 
iye, sıhhiye kıt'aları ve icabında 
bir (haber ve irtibat mangası) 
bulunur . 

Mahalle amiri, kendi ınıota· 
kası dahilindeki blok amiriyle 
irtibatta bulunur ve icabında 
komşu mahalleden yardım iste
yebilir. 

HAVA KORUNMA 
BÖLGELERi 

(BERZIK) 
Nufusu 20.000 kadar olan 

yerler, birer bölge vücuda ge
tirirler. Bölgenin bava korun
ma amiri ve ihtiyat yardım 
kıt'aları bulunur. 

Nufusu 100.000 e kadar olan 
şehir veya endüstri mıotakaları, 
bölgelere taksim olunurlar. Fa
kat bütün bu taksimat kat'i 
olmayıp ancak ihtiyaç ve ma· 
halli şeraite tabidir. 

Bu düelloda Dantes'in şahidi 
olan Petersburg Fransız elçi
liği katibi d'Archiao'ın hususi 
evrakı, son zamanlarda, Pariste 
bulunmuştur. Bu evrak arasın
da, büyük şairin diiellosuoa ve 
ölümüne ait vesikalar bulun
ması ve bu vesikaların çok 
enteresan olması pek muhte• 
meldir. 

Yabancı memleketlerdeki bir 
çok hususi o:vrak arasında 
Puşkine ait vesikalar bulmak 
kabildir. Bu mahiyette olarak 
F ransada 5, lngilterede 6, is
panyada 1 ve Avusturyada 2 
hususi evrak sayılabilir. Bunlar 
arasında bilhassa ehemmiyetli 
olabileceği, Fransanıo sabık 
Petersburg büyük elçisi Ba· 
raot'ın hususi dosyasıdır. Zira 
mumaileyh, Puşkio ile ziyade 
alakadar olur ve kendisiyle sık 

1825 - 35 senelerinde ispan
yanın Petersburg elçiliğinde 
bulunan ve Puşkioio doslu olan 
Paes'in hususi evrekında da 
mühim Puşkin vesikaları ol
ması muhtemeldir. Bu evrak 
ise, bugün ya Paes'in öldüğü 
Dresden şehrinde, yahut ispan
yadadır. 

Avusturyada Puşkinin bir 
arkadaşının kızı olan Kontes 
Fıkelrnan ve Puşkinin dostu 
Frieseoboff'uo hususi evrakı da 
enteresandır. 

Profesör, sözlerini, bunların 
neşrinin çok iyi olacağı fikrini 
ileri sürerek bitirmiştir. 

PUŞKIN'IN EL YAZILARI 
HAKKINDA BiR ESER 

Sovyetler birliği ilim Akade
misi, Akademi Kitapevi ile bir
likte büyük Rus şairi Puşkio 'in 
bütün elyazılarını neşretmek 
için büyük bir faaliyetle çalış· 
maktadır. Birkaç büyük ciltten 
mürekkep bulunacak olan bu 
eserde, Puşkin'in ilk eserlerin· 
den itibaren son zamana ka· 
dar yazdığı balen mevcut bü
tün elyazıları yeralacaktır. 

Her cilt, Puşkio elyazıları ve 
kitaplarının fototipileri ile ma
kale ve tefsirlerden mürekkep 
bir albüm teşkil eyliyecektir. 

Bu muazzam eseri tetl..ik 
edecek olan okuyucu, Puşkio ' n 
yazılar üzeıinde ne derece dık· 
katle çalışan bir muharrir ol
duğunu kolaylıkla anlıyabile· 
cektir. Bu elyazıları, başt.ın 
başa çizilerek yeniden yazılan 
fıkralar ve yahut mısralar, 

- LutJm (evıriniz -



~annea .. ; 
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Her ne kadar Rojiyeri mü
teheyyiç görünmiyor idise de 
kendisini görenler önünde du
ran ceset gibi; kendisinin de 
sararmıŞ olduğunu, e~er ara 
sıra ellerinin titremeleri olma
sa muhakkak onun da ölü ol
duğunu sanarlardı. 

Rojiyeri çok derin dalgınlı
ğmda şöyle inliyordu: 

- Bütün kanını kaybetti ..• 
Ameliyat da bu veçhile sade
leşmiyor mu?... Tekmil yara
ları dikerek yalnız bir tanesini. 
Şunu. . . Büyük damarı açanı 
bırakacağım... işte buradan da 
kanı bedene isal edebilirim! ... 

- Nustradamus1 çocukların· 
dan birinin cisim necmisini bir 
aydan ziyade yanında bulun
mağa mecbur ettiğini bana söy
lememiş miydi?. Bende, can ver· 
mek istediğim cesetlerin birkaç 
defa titrediklerini görmemiş mi 
idim?.. Çocuğum iadc!i hayat 
edince artık buradan kaçmalı
yız!.. 

Rojiyeri birdenbire rüya gö
rür gibi sayıkladığı dalgınlık
tan uyandı. Kütüphanesinde 
bulunan birçok kitapları ve el 
yazılariyle yazılmış bir sürü 
tomar kağıtları karıştırdırdık
tan sonra ağaçtan ciltli lbranice 
yazılmış bir kitap aldı. iki saat 
bu kitabını okumakla vakit 
geçirdi. Nihayet bir sayfasını 
okurken müthiş bir çığlık ko
pardı. Titreyerek ayağa kalktı. 
Kitabı mermer masanın üzerine, 
cesedin yanına koydu: 

Kendi, keendine söy!eni· 
yornu: 

- Ruhun cesede girmesi 
için remozat ..•.••••••• 

Bu sırada saat gecenin onu 
idi. Dışarıda derin bir sükunet 
hükümferma olmuştu. Yanmak
ty olan ışıklara daha beş tane 
ilave etti ve bunları bir nal şek
linde, ameJiyathanenin şarka 

müteveccih köşesinde sıraladı 

ve tam ortalarına sapı salip 
olan bir hançer sapladı. Ce
binden bir tesbih çıkarıp on 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birbirinin üstüne yapılan 
tashihlerle doludur. Ayrıca 
kağıtların kenarJarmda, şiirin 
düşünürken yaptığı bir çok 
resimler de vardır. Bütün bun
lar gösteriyor ki Puşkin1 cid
den yorulmak bilmez bir say 
ile, yazdığı eserlerini mükem
mel ve kusursuz bir hale ge
tirmek için daimi surette uğ
ra_şmış ve didinmiş ve yazıla
rında hemen hemen her keli
menin üzerinde ayrıca büyük 
bir dikkatle durmuş ve bu 
keliıneyi ölçmüştür. Mesela 
" Kafkas esiri ., şiirinde dört 
defa değişen mısralar vardır ki 
bunların ancak dördüncüsü 
matbaaya verilmiştir. 

Pek yakında, Puşkin'in el 
yazıları eserinin birinci cildi 
matbaadan çıkacaktır. Bu cilt
te Puşkinin 1833 - 1835 se
neleri el yazıları bulunmakta
dır. Tanınmış Puşkinci Piav!ovs
kinin bir mukaddimesini ihtiva 
eden bu cildin mühim ve en
teresan bahislerinden ikisi 
Bondinin Puşkinin el yazı def · 
terlerindeki yazı!ann krofolojisi 
hakkındaki bir etüdü ve Ef
ros 'un Puşkin resimleri hak· 
kmdaki bir tetkikidir. 

Hazırlanmakta olan ikinci 
cild1 1820 - 1822 senelerine 
ait olacaktır. 

iki tane ayırarak salibin üze• 
rine dizdi. 

Yedi ışık, haftanın yedi gü
nüne; oniki tesbih tanesi sene
nin oniki ayma delalet edi
yordu. 

Saat nısfılleyi haber veren 
on ikinci darbesini vururken 
Rojiyeri sol elinde küçük bir 
kitap olmak üzere salibin kar
şısına geçerek remozatı kuv
vetli ve sert b:r sesle okuma
ğa başladı. 
Yarım saat devam eden bu 

okumadan sonra ameliyatha
nenin garp cihetinde bir insan 
hayali şekline giren beyaz bir 
şey göründü. "Biz böyle beyaz 

bir şeyin ameliyathanede gö: 
ründüğünü söylemiyoruz., onu 
Rojiyeri ~ördü diyoruz. 

Müneccim Rojiyeri taş gibi 
donmuştu. Sol elind~ küçük 
kitap olduğu halde; bir ada
mın yarım saatten fazla bir za
man durabilmesi kabil o?mıyan 
bu vaziyette, sağ kolunu bük
meksizin uzatmıştı. Gözleri 
kulede Katerinin yanında bu· 
lunduğu sırada oğlunun cismi 
necmisini havada sallanırken 
gördüğü zamanki gibi segir· 
miye başlamıştı. 

O vak!t1 Rojiyeri gayri mun
tazam adımlarla ışıkların teş
kil ettiği daireden çıktı. Ve 
gördüğü beyaz hayale doğru 
yürüdü. Dakikada ancak bir 
adım ahy<>rdu. Nihayet on 
ikinci adımda durarak: 

- Sen misin oğlum? Diye 
sordu. 

Hayalin dudaklarında bir 
eseri hareket görmedi. Fakat 
pek vaıih bir surette: 

- Pe'd'!rim beni niçin ça
ğlrdımz? Cevabını işitti. 

Rojiyeri yiirümeğe başfadı. 

Sağ kolu on beş dakikadan
beri aldığı vaziyeti değiştir

memişti. ilerledikçe hayal ge
riledi; cismi necmi kendisinden 
kaçmağa çalışıyordu. Bir sıra 
ge!cii ki; bir tebeddül ha
reket~ müteakip, Rojiyeri ken

disini hayalin göründüğü yerde 
ve hayali de ışık dairesinin 
yakınında gördü. 

Rojiyeri, hu sefer daireye 
doğru yürümeğe d ~ vam etti. 
Hayal, ziyadar, at nalının orta
sında sap!ı hançerli salibin ya
nında bulunuyordu. O vakıt, 
müneccim yeniden söze baş
ladı. 

- Oğlum buraya girmelisin? 
Hayalin şiddetli çırpındığını 

gördü ve : 

,cz:zr/.7-ZTL/LT./'/%7Jr7.7.///.,. ' 

~l3C>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

~ bonoları bilumum banka ve ~ 
~ şirket hisse senetleri Ergani 
~ Sivas ve yüzde beş ve iki N 

faizli ve eski istikrazı dahili 
~ tahviHeri ve buna mümasil 
N her nevi esham satın alır. 
~ Adres : lzmir Kemeralh 
~ Hacı Hasan oteli No. 60 
:\ CAViT 

Tele fon 3903 
~ 1-13 (77) S.7 h.3 
~U/..lr/7:/.77T.ZZ7 /Z/T./Z/7.L/2ZZZJ 

iş arıyor 
Askerliğini bitirmiş. büro, 

şimendifer nakliyat işlerine 
vakıf bir genç iş aramaktadır. 
3702 numaraya telefon edil
mesi rica olunur. 

· Kızılay cemiyeti lzmir merkezinden: 
Cemiyetin mutat yıJlık kongresi 15-2-937 tarihint müsadif 

Pazartesi günü saat 17 da Halkevinde yapılacaktır. 
Cemiyete mensup üyelerin kongreye teşrifleri ve bu ilanın 

davetname yerine tutulması rica olunur. 
9-11-13 

. 
405 (240) . 

'S'Cfti AOI~ 

lzmlr Beledlyeslnde n: 
1 - Beher metre murabbaı 

iki y&z. yetmiş beş kuruştan 

976,25 lira bedeli muham· 
menle 61 sayıla adanın 355.00 
mere murabbamdaki 10 sayılı 
arsasının satışı başkatiplikteki 

şartname veçhile 2 • 3 - 937 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 74 Jirahk muvak
kat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan bin lira be
deli muhammenle 52 sayılı 
adanın 500,00 01etre murabbca
ındaki 20 sayılı arsasının satışı 
başkatiplikteki şartname veç
hile 26 - 2 - 937 Cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
75 Liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
10-13-17-20 424 (248) 

Beher metre murabbaı beş 
yüz kuruştan dokuz yüz kırk 
lira bedeli muhammenle 17 
sayıla adanın 188,00 metre 
murabbaındaki 36 sayılı arsa
sının satışı başkatiplikteki şart· 
name veçbile 26-2-937 Cu
ma günü saat 16 da açık ar
tııffia ile ihale edilecektir. Iş-

o 

tirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen güu ve saatte en
cümene gelinir. 

11-13-16-20 435 ( 255 ) 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz yetmiş be, kuruştan 
bin ikiyüz el'i dört lira mu
hammen bedelle 61 sayılı ada
nın 456,00 metre murabbaın
daki 9 sayıla arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veç
hile 19~2·937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan 

· dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan dörtyüz sek-
sen lira muhammen bedelle 
62 sayılı adanın 320 metre 
murabbaındaki 23 sayılı arsa-
sının satışı haşkatiplikteki şart
name veçbi1e 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
i1e ihale edilecektir. lştirak için 
otuz altı liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 2-5-9~13 312 (193) 

13-2-937 tarihinden itibaren 
birinci nevi ekmeğin kilosunun 
on para tenziliyle on buçuk 
kuruştan satılacağı ~lalcadar
larca bilinsin. 450 (259) 

~~~t~~~~~~~~~~l2,;,~~~~~~~~~:s;ı~~ 

tçi ve ayvan 
sa leric::;;ı,_,,.;a· n a-e 

1 

zarı di atına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarmı ve nesçlerini bozmaymız. 

i 
Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haı 
kabuğu çı1<anlmış ~amuk çekirdeğin.den mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı) markalı Turan mamu1atı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzrnir ve civarı umum acenteliği Nefi Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gaıi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

il 
KREM 

KumraJ1 sarışın, esmer her tene tevafuk eden 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
ede.r. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kuJlandıkları 
sıhhi gü.zeJlik kremleridir. 

Krem Balaamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağuz gilndUi için beyaz renkli 
3 - Krem baJsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz içiıi beyaz · renkli 
lngiliz_ IÇanzuk eczanesi Beyoilu . lıtanbul ~ _• 

2 - - - v===;- -- -------
f3 ~Dal' 19~~ - -----

, 

AEVUE -''"" lateylntz. 
Clıne. mod4ti - fiyat ftU.U•unda lllll)e• l'Ull.aet& 

-- -~i. mukav••• edinta. 
Kullanal\ıaran b 6 r f 1 k 1 r..., • d 1 n 1 n 1 a. 

Satı~ Oepoeu : BE .. NAA A, ZAHAAOF, lzmlr. HükUmet caddeal 30 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Msrkezi 

;. lzmir 

lstanbu· 
· Telefon 

3778 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU. 
MUHTELİF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YERf 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
12-13 (81) H 3 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarınm ·en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Haıiıdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavatçı HUSı>6 Satış mahalli: Su!uhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) ~ 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı kamun ve köyle' 

balkının kurumumuza bağışlıyacağı kurban derileriyle bağırsak• 
]arı 25 1-937 den ayn ayrı satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 15" 
2-937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacağından istekliJerin şe" 
raiti görmek ve fiat vermek için bergün karşılıklı artırma içiııde 
ihale günü saat 15 de şubemize uğramaları. 

Ve İzmire bağh ilçe şubeleriyle lzmi.r cıvarındaki il ve ilçe 

şubelerinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmiş bulund~· 
ğundan isteklilerin bu şubeler şeraitini de şubemizden görebı• 

. lecekleri ilan olunur. · 30-6-13 251 (176) 
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Fratelli Sperco N. v. GÜZEL, SAGLAM VE IŞT AHLI 
Vapu A t W. F. H. Van Der ~ t 

r cen ası u·n u· Roy ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 
KU DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

Sis HER MPANY ASI G. m. b. H. 
d MES vapuru 11-2-37 MANISSA vapuru limanı-
t:..ı~eklenınekto olup yükünü mızda olup, Rotterdam, Ham• ~ • 

ıreden sonra Burgaı Var· burg ve Bremen için yükle· a J 1 o 
;:kve K5stence limanla;ı için mektedir. 

alacaktır. MILOS vapuru 17 şubatta 
S/a U L belılenilaııektedir. Rotterdam, YSSESnp~ Ji 1 r11 9 Hamburg ve Bremen man arı 

k şubattan 13 şubata için yükliyecektir. 
adar Aınsterdam, Hamburg DELOS vapuru 17 şubatta 

Ve Br R d 
1 emen limanlanna yük beklenilmektedir. otter am 

• •caktır. Hamburg ve Bremen için yük 

20
S. /ı GANYMEDES vapuru kabul eder. 
2 937 t HERAKLEA vapuru 3 martta . . • arihine doğru tahliye 

•çın b ki Hamburg ve Anvers limanların· e eniyor. Burgas, Varna 
ve K dan yük getirecektir. 

_._ . östence için mal yükliye· ACHAIA vapuru 3 martta 
Cqı;tır, 
SV beknilmektedir . Rotterdam, 

ENSKA ORIENT LINIEN Hamburg ve Bremen için yük 
S/S GUNBORG vapuru 12 kabul eder. 

'ubata doğru beklenmekte olup • • • 
"k American Export Linea 

~u Ünü tabliyeden sonra Rot· The Export Steamship Corpo· 
~,rdaın.' Haınburg, Gdynia ve ration • Nevyork 
"andınavya limanlan için yük EXILONA vapuru 9 şubatta 

kullanıyor ! 
Çocuklarınızı kü. 

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

o1ursunuz. 

• 

alacaktır. beldenilmekted ı r. Nevyork için 
yük kabul eder. 

SiS NORRUNA vapuru 27 EXIBITOR vapuru 14 ıu· 
fUb -k atta beklenmekte olup yü- batta beklenilmektedir. Nev• 

GBlPiN 
linü tahliyeden sonra Rotter· york için yük kabul eder. 

dııın H b k ' am urg, Norveç ve Is- Reederei H.Schuldt • Hamburg 

1 
•ndiııavya limanlarına yük DUBURG vapuru 13 şubatta 

"&but edecektir. beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
SERViCE MARITIME Hamburg ve Bremen limanlan 

için yük kabnl eder. 
S ROUMAIN MARITZA vapuru 25 ıu· 

IS PELEŞ vapuru 12 şubat· batta beklenilmektedir. Rot-
ta beklenmekte olup Pire, Mal- terpam, Hamburg ve Bremen 
ta Ve Marsilya limanlan için limanlan için yük kabul eder. 
}'iik alacakbr. • 1 181 1 • 

S Johnston W arren Linen Ltd. 

2 Is ALBA JULIA vapuru Liverpool 
6
·2-937 tarihinde beklenmek· JESMORE vapuru 9 şubatta 

~e olup Pire, Malta ve Marsilya beklenilmektedir. Liverpul ve 
lbaıılan için yük alacaktır. Anversten yük getirecek ve 
Yolcu ve yük kabul eder. Burgas, Varna ve Köstent·e 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci Jimanlan için yük alacaktır. 
b:donda Tahmil ve Tahliye S.~EST 
Sp ası arkasında FRATELLI DUROSTOR vapuru S mart· 

ERCO vapur acentalığına ta beklenilmektedir. Köstence 
~liracaat edilmesi rica olunur. Sulina ve Galatz limanları için 
, ll\1lunlardaki ve hareket ta· k k · Gal t kt r hl yü liyece tır. a z a arması 1 

erindeki değişikliklerden olarak ta Belgrad, N ovisad, 
•;.eııta ıııesuliyet kabul etmez. Bralislava, Viyana ve Linz 
> elefon: 4142-4221-2663 limanları için de yük kabul 

O eder. 

Niçin daima 
Çünkü 

Bütlln ağn, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhas· 
sa müessirdir. 

ediliyor? 

GRiPiN 
• 
l 

lzmir ikinci icra memurlu· ı 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı 25-12-936 
tarihinde hapsedilen mobilya
cılığa ait menkul malların bu 
defa satışına karar veriinek 
mezkür mallarıo 15-2-37 tari
hine müsadif pazartesi r;ünn 
ıaat 1 O da birinci arthrıİıa11 
lzmirde Osmaniye caddesinden 
Mimar Kemalettin M. 8 No. lı 
mağaza karşı11ndaki meydan
bkta açık arttırma ıuretiyle 
yapılacaktır. Takdir olunan kıy· 
metin yüzde 7S şi bulmadığı 
takdirde ikinci artbrması 18·2· 
937 perıembe gtlnü aaat 10 da 
ayni yerde ,apılacağından iı· 
teklilerin orada bulunmaları 
ilan olunur. 449 (260) 

Pari.a fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemai Çetindağ 
Hastalannı her gfln ıabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastaneıinde 

Olivier_ Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
IRiNd KORDON REES 

BINASI TEL 2(43 
Lllerman Lines Ltd. 

Lon:lra haltı 
GRODNO vapuru 2S ikinci 

kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yllk çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yüLt çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so· 
nunda Londra, Hufl ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool batlı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru IS şubatta 
Liverpool ve Svansea' dan gelip 
yük çılı.aracakbr. 

Deutche-Levante • Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvera· 
ten yül.. çıkaracaktır. 

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

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokah 
No. to - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : asa7 

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

1--liiSEYIN ~AYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM Oktor Cie Royale Hongrose Danube 

1 1 S ~
ı Maritime Budapeşte 

ema a lr DUNA vapuru 15 şubatta 
tecrübe ediniz ' Yemek ve yatak odaları takımları sipari~ üzerine kabul edilir. 

beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Butlapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz limanları için 

SARAÇOOLU yük kabul eder. 
Memleket hastanesi • ı 181 t • 

Dahiliye Mütehassısı Den Norske Middelhavslinje 
1 Muayenehane: ikinci Bey· Oslo 
er •~kağı 65. Tel 39S6 BOSPHORUS vapuru 13 şu· 
B Evı: Kllprll l'apur iskelesi batta beklenilmektedir. Pire, 

erat apartımanı No. 6 lskenderiye, Hayfa Diyep ve 
Ev, Telefon No. 2545 Norveç Limanları için yükliye· 

G
'lattıtttpı 

öz He~imi 
l\til,A T OREL 
latdres - Beyler Numan 
b e sokağı Ahenk mat• 
aaaı Yanında. 

..., 

..,, 
Numara:23 

Telefon : 3434 
(229) 

cektir. 
BANDEROS vapuru 16 Mart· 

ta beklenilmektedir. Pire, ls
kenderiye, Hayfa, Diyep ve 
Norveçin bilümum limanlarına 
yük kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elmı: 
tarihleri ve navlun tarıfelen 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. . 

N. v. W. F. Hann Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Ferit Eczacıbaşının 
FMütekamil eserlerinden 

erit d' '$} ıu11 k ış macunu, suyu, to· . ~ 
le, u uU:ınmakla inci gibi diş· • ı I 

e, sağlam b d' ti . fi -.! sııhi • pem e ış e erıne ~ 
P olursunuz iç . 

ica gıl z hıfzıssıhhasının bütün 
J> arına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 
Şifa e ~zanesidir 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruıtur. 

EmlAki Milliye Müdfiriyetinden: 
S. N. 
619 2 nci Karantina Mısırlı C. 341 taj 

tasfiye vesikasıyle 

Lira 
Nu. lı ev bedeli 2 nci 

594 Ahmet ağa mahallesinin Tuzhane S. 10/l eski 14,16 
yeni 12 taj Nu. lı (40) metre arsanın 796262450 sehim-
de 443439360 hazine hissesi 47 lira 36 kuruş taviz 

150 

bedeli de alıcısına ait olmak Üzere bedeli nakden 130 
626 Alsancak Mesudiye mahalllesi Zühre S. 6 eski ve taj 

Nu. lı dükkan 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 400 
627 Mersinli Bornova C. 7 eski 9 yeni 3 taj Nu. iL ev 2 nci 

tertip tasfiye vesikasıyie 150 
628 Bornova Mersinli 36/24 eski 24/l taj Nu. Jı ev arsası 

ve harap bir odası 2 nci tertip tasfiye vesikasiyle 200 
629 Darağaç Şehitler C. 52 eski 32 taj Nu. lı dükkan 2 nci 

tertip tasfiye vesikasıyle 80 
630 Paralı köprü Şehitler tramvay C. 158 eski 106 taj 

Nu. lı ev 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 300 
632 Kahramanlar Aziziye S. 93 eski 28/11 taj Nu. lı ev 

2 nci tertip tasfiye kesikasıyle 125 
633 Karataı eski Ruhibaba yeni lbişağa S. 7 eski 14 taj 

Nu. lı ev 2 nci tertip tasfiye vesikasıyle 120 
637 ikinci Karantina Mısırlı C. 289 taj Nu. lı ev nakit ile 100 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on beli gün müddetle art· 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 18-2-937 PerlJembe günü saat 
lS dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine mfiracaatları. 

4-13 348 (206) 

Türk Hava kurumu Aydın şubesi 
başkanlığından : 
Aydın merkez kazasiyle Çine, Bozdoğan, Söke, Nazilli, ve 

Karacasu kazalarına ait kurban deri ve bağırsakları 25-1-937 
tarihinden lS-2-937 tarihine kadar müzayedeye konulmuştur. 

Buna ait şartnameler lzmir, Aydın, Denizli, lstanbul, Manisa, 
Turgutlu, Muğla, Milas, Uşak hava kurumları şubelerinde göre
bilirler. 

Taliplerin ihale günü Aydında bulunmalan veya o gün telgraf 
muhaberatı ile müzayedeye iştirak etmeleri ilan olunur. 

5-13 316 (217) 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıptır 

Eczacı Kemat Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

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

T. L. 
Eski Taj 

2S2 Karşıyaka Yah caddesi. 47 49 Arsa "197,50 M.2 160.00 
izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya taksitle 

ödenmek üzere satışr lS-2-937 Pazartesi günü saat ONDA 
ihalesi yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkürde yukarıda yazılı Depozito 
akçesini Veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında 
birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 

11-12-13 (255) 



Sahne ıo TENi A51R 

Londra Alman elçisinin Lord Halifaksla mülikatı 

ibbentrop kos oca bir dosya i e 
F oraynofisi ziyaret ederek tam iki saat kalmıştır 

Alman sefirinin hükümetinden yeni talimat istemeğe mecbur kaldığı 
zannedi iyor. lmanyanın Çekoslovakya ile münasebetleri de görüşüld 

Londra, 12 (Ô.R) - Ribben· 
trop - Halifaks mülakatı iki 
saat sürmüştür. Alman sefiri-
nin F orayn Ofise kalın bir 

' dosya ile geldiği düşünülürse 
bu ziyaretin alelade bir neza-
ket ziyareti olmadığı anlaşılır. 

Sefir muhtelif beyneln:ilel me
seleler hakkmda hükümetinin 
görüşlerini anlatmış ve Alman
yanın şikayet ve talepleri hak
kında münakaşaya girişmiştir. 

Resmi olarak bu mülakata 
dair haber vermekte pek müm
sik davranılmakta ve mahiyeti 
bildirilmemektedir.Bununla be
raber umumi mülakatın lngiliz 
ve Alman görüşlerini yaklaş

tırmağa hizmet etmediği ve 
Alman sefirinin hükümetinden 
yeni talimat istemeye mecbur 
kaldığı merkezindedir. 

GÖRÜŞMELER OLDU 
Londra 12 (Ö.R)- Dün Al

man sefiri Von Ribbentrop ile 
Lord Hatifaks arasında yapı· 
lan mülakat hakkında "Daily 
Tel~graph,, gazetesi şu izahatı 
verıyor: 

Bu mülakat esnasında Al
manyanın müstemlekeler hak
kındaki taleplerinin gözden 
geçirilmiş olması muhtemeldir. 
Almanya sefiri sömürge man
dalarının yeniden tevzii ve Al-

., 

Alma!lra ile miinasebatı nazık bır deıwde o/all Çekoslovakranm Bm ve Btalıslava şehit/etinden iki götiiniış 

GAZETELER NE 
DiYORLAR? 

manyaya da bazı mandalar ve· "Morning Post,, gazetesi de vaziyeti hakkında Çekoslovak-
rilmesi telkininde bulunmuş ise şu haber!eri veriyor: Alman yanın teminat vermesi lazım· 
de buna imkan yoktur. Zira sefiri Moskova hükümetinio. geldiğini bildirmiştir. Dünkü 
Milletler cemiyetinin kendi ispanya, Fransa ve Çekoslo- müzakerelerde Almanyanın sö-
izası olmıyan bir devlet~ sö- vakyadaki faaliyetinden şiddet- ~ürge talepleri üzerinde sarih 
mürgelerin idaresi için bir ve- le bahsetmiş ve Fransız - Sov· olarak durulmamış, Alman se· 
kalet vermesi ihtimal haricin· yet paktının tadili şartiyle Al- fiti umumi bir şekHde bu mese-
dedir. manyaoın bir garp paktı akte- leye temas ederek nufusu git· 

Diğer taraftan Von Ribben- derek Belçika, Hollandaya, bi- tikçe artan Almanyaya eski 
trop Almanyaoın ekonomik va- taraf vaziyetlerine riayet te· 
ziyetini anlatmış ve Lord Ha- minatı verebileceğini bildirmiş· 
lifaks bu sahada lngilterenin tir. 
Almanyaya yardım etm\!k iste- ÇEKOSLOV AKYA MESELESi 
diğini, fakat Almanya karşılık Çekoslovakyaya gelince, Al-
olarak Avrupanın umumi em- man sefiri, hükümetinin bu 
niyeti hakkında teminat ver- memleketle münasebetlerini ıs-

müstemlekelerinin iadesini nor
mal bir hareket şeklinde gös· 
termiştir. Yon Ribbentrop şim
dilik Ingiltereden sadece bu 
prensibin kabulünü istediğini 
bildirmiş, Lord Halifaks da 

medikçe birşey yapılamıyaca· Jah edebileceğini, fakat bunun meseleyi kabine meclisine aça-
ğmı bildirmiştir. için de Alman ekalJiyetlerinin cağını bildirmiştir. 

Paris, 12 (Ö.R) - Alman
ya~ın Londra sefiri Von Rib
bentrop nihayet dün lngiliz 
hariciye nezaretinde Lord Ha
lifaksı ziyaret etti. "Oeuvre,, 
gazetesinde Genevieve Tabouis 
bu mülakat hakkında şu ma
lumatı veriyor: 

Söylendiğine göre Von Rib
bentrop tam bir buçuk saat 
söz söylemiş ve Alman görüş
lerini etraflıca iıah eylemiştir. 
Lord Halifaks buna cevap 
olarak logilterenin iki taraflı bir 
müzakereye girmek niyetinde 
olmadığını ve bütün yapılacak 

ve konuşulacak şeylerden la 
m~n Fransayı haberdar ed 
ceğini hatırlatmıştır. Lord 
lifaks bundan sonra Hitl 
nutkunda Çekoslovakyayı i 
eden fıkralara sözü naklede""' 
rek bu hususta Almanya 
hakiki niyetlerinin ne oldu 
öğrenmek istemiştir. 
Doğrudan doğruya yapala 

bu sual çok müessirdi. V 
Ribbenlrop buna cevap olara 
Çekoslovakya ile Almanya ara 
sındaki münasebetlerin lngilte 
reye taalluk eden bir mev 
olmadığını ve esasen me 
elenin Almanya ile Çek 
lovakya arasında halledilr 
cegını bildirmiş ve bundd 
sonra doğrudan doğruya 
giltereye taalluk etmiyen li 
çok Avrupa mesleleri mevcal 
olduğunu söyliyerek muhavr 
reyi Fransız • Rus pakb &se
rine geçirmiş ve bunu da aJld 
mahiyette meseleler sırUUI& 
sokmuştur. 

Umumi olarak sanıldıjula 

göre, Von Ribbentrop böylece 
bazı meseleler üzerinde Iagil• 
terenin mutavassıt veya it or
tağı vaziyetinde olmasındall 
memnun olacağını, fakat bazı• 
lanna da alakadar olmamuıDI 
tercih ettiğini kaydetmek iste
miştir • 

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

Trablus aç k sularında Kahireden Ankaraya 
Yapılacak manevralardan sonra Mısır Milletler cemiyetine kabulü 

Mussolini T rablusu ziyaret edecc;!ktir için hükümetimizin yardımını istedi 
-

İtalyan Veliahdının bir erkek çocuğu oldu 

Bingaziden 
Roma, 12 (Ö.R)- Duçe 12 ve 20 mart ara· 

sındn Trablus açıklarında yapılacak ltalyan 
deniz manevralarında haıır bulunacaktır. 

Roma, 12 (Ö.R)-Mussolininin deniz manev• 
ralarından sonra büyük Afrika yolunun açılma 
töreninde bulunmak üzere ilk defa olarak Trablus 
ve Bingaziyi ziyaret edeceği tahmin ediliyor. 

bir nıaıızata 

Napoli, 12 ( Ö. R ) - Italya veliahtı Prens 
de Piemoutenin karısı prenses de Piemoute bir 
erkek çocuk doğurmuştur. Napoli ahalisi git-
tikçe çoğalan bir yığın halinde toplanarak 
müstakbel veliahdın doğuşunu büyük t~zahü
ratla selamlamıştır. Bu tezahürat Savoya hane
danının sembolik mahiyetini göstermiştir. 

Montrö'de toplanacak konferansa çağırıldık 

Mısır kfalının yıldönümii münasebetiyle Kıal saltanat afabasiJ:le geçuken 
Kahire, 12 (Ô.R)- Royter bildiriyor: mesini Türkiyeden rica etmiştir. Türkiyenia bit 
Mısır ordusunda tanklar kullanılmıyacağı müzahereti memnuniyetle yapacağına m~ 

hakkınd~ yanlış habe~l~r .tekzip edilmiştir._~·- kak nazariyle bakılmaktadır. 
sırın mudafaasında bılakıs tankların en muhım . . _ .. 
rolü oynıyacağı söylenmektedir. Diğer taraftan Türkıye kapıtulasyonların 

Kahire, 12 (A.A)- Mıs•r hükümeti Milletler dırılması için nisanda toplanacak konfe 
cemiyetine kabulü talebine müzaheret göster- davet edilmiştir. 


