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Bitaraf mUşahltler Beyrutta 
, Bewut, 8 (A.Al-Milletler cemiyeti müşalııt-
1 lerı Sancaktan buraya gelmişlerdir. hansız 1 
/eı•kalade komiserüd zivaret edecekler ve sonıa 
da Surive reisicumhuru ile l{öıüşmek üzere 
Şama gidrceklerdır 

1 Bıı zıvaretleri ;,,üteakip tekrar lskenderuna 

"s CııınJıuriyetin Ve Cunıiı:~iyet Eseriniıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Fi ati 
_!!'._ıec~'_!ir. _ / 

Yeni Asır.~atbaasında basılmıştır • 

• r 1 er 
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Hariciye V'ekilimiz Balkan Antantının Atina toplan· 
tısında bulunduktan sonra Bağdada gidecektir 
Şark misakının yakında imzasına intizar ediliyor. Bu misak Dr. Arasın seyahatı esnasında imzalanacak ......................................................... _. ............................... .. 

Ingilterenin oma sefirinin hazırladığı projeye göre Akdeniz anlaşması 
Türkiye, Yugoslavya . ve Yunanistanın da iltihakıyle tamamlanacak 

Balkan Antantı 

r. Aras n 
•• 

konseyinde 
..., . 

verecegı 

izahata o nem veriliyor 
--:--:::-----------~-:-:-~-t s tan bul 8 (Yeni Asır muhabirinden) - Hari-

ciye vekilimiz Belgrattan dönünce Cumhur baş
kanımız l(amal "AT ATÜRK'ü ziyaretle Cenevre, 
Milano ve Belgrad temasları hakkında kendile
rine izahat vermiştir. 

Öğrenildiğine göre Dr.Antoneskonun Ankara 
ziyareti Balkan antantı toplantılarından sonraya 
kalmıştır. Doktor Aras ayın 23 ünden sonra Ya
k1n şark misakının imzası içın · ahran ve Bağda
da gidecektir. 
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KJerİDS? Mühim siyasi temaslar arifesindeyiz Nihayet bizi anlıyorlar 

A~_Iaşmaları ye:iden Başvekilimiz, lngiliz kralının taç giy- Arap alemi, Türkiyeyi 
::~."::: .• ~:::.~~: me merasimi için Londraya gidecektir yakından takip etmelidir 
1 
ogurduğu bazı zaruretler mil
~tler arasındaki ticaret usulle
rınde mühim değişiklikler ya
~ılrnasını intaç eylemiştir. Ser
best nıübadele yolları tıkanmış, 

Unun yerine kontenjantman 
"~ klering usulleri ikame edil-

lınıştir. Yeni sistemin ifade ey
edi .. 
d 

1 
g~ açık mana, eşya müba-

d~ esınden başka birşey değilır. Sat 1ı d f h ım ve a m a para me -
c u;u hesap müvazenesini vü
t u a getiren bir vasıta olmak
d~n bir l\dım ileri gitmemekte• 

ır. 

Ki · sat ~rıng esasının mesnedi 
Nş ıle alış arasınde denkliktir. 

ın· . etekim biz de dış ticareti
ızın esasını böylece ifade ettik: 

al - Bizden kim ne kadar mal 
ırsa biz de o memleketten o . 

ol nısbctte mal alacağız. Nazari 
arak çok . . ... bu .. cazıp gorunen ve 

ıı ~Une kadar tediye muvaze
esı · k lık 01

. oruyan bu prensip ar-

t ınıllctleri tatmin edebilmek
en ihr 

k 
ıyaçlara cevap verebil

ıııe ı 
ınışt en uzak kalmağa başla

ır. 

· Klering esaslarının milletler tıcar t" 
Ilı e ıne yeter bir vasıta ol

adıg· 
!ad 1 yavaş yavaş anlaşımak

ır. 

t""kBlun~ söylemekle derhal güm
u er · · ınıızı bütün milletlere 
açafıın d k . t . l<l . eıne ıs emıyoruz. 

g"" erıng yolundan ayrıldığımız 
- un Vaziyetin daha iyi olaca
~:nı asla umamayız. Yalnız bü
lin ınilletlerin aksaklıkları gö-

rerek ticari münasebetlerini in
~ - Sonu 2 ncı sav/ada -

lillkkı C>cak.o,:çıu. 

Londra elçimiz Türk - lngiliz siyasi münasebetlerinin 
yeni şekli hakkında mühim bir makale yazmıştır. 

İstanbul, 8 (Yeni Asır muha- c~ret~ ~ski ?alin.i bula~adı. 
birinden)-Başvekil ismet lnö- , '."ti ~urkıyenın harıci tıcaret lıste-
nünün Ingiltere kralı S. M. AI- ~ı~~e lngiltere birinci sıradan 
tıncı Jorjun önümüzdeki mayıs uçu.ncü sıraya düştü ve bunun 
ayı içinde Londrada vukubula- net'.cesı olarak, tabii Türkiyenin 
cak olan taç giyme merasi- l~gıltereye ihracatı da aynı 
minde Türkiyeyi temsil etmek nısbette azaldı. 
üzere Londraya gidece "i An- Fakat bugün iki memleket 
karadan teyit olunuyor.g ar~sında ekonomi~ münasebet-

B k·ı· · b k kral lerın faal bir şekılde canlan-
aşve ı ımız sa ı 

Edvard sekiz tarafından Lon- ması için lazımgelen şartlar 
draya resmen davet edilmişti. 
Türkiye - lngiltere arasında 
dostluk münasebetlerinin ve iş 

birliğinin çok kuvvetlenmiş bu
lunması bu ziyaret münasebe
tiyle yapılacak temasların ehem· 
miyetini bir kat daha artıra

caktır. 
• •• 

"Financial Times., gibi başta 
gelen bir ekonomik gazetenin 
Türkiye hakkında bususi bir 
nüsha neşretmek teşebbüsünü 
tebrikle karşılarım. 

Son logiliz· Türk ticaret mu
kavelesi iki memleket arasında 
ticari münasebetleri ilerletecek 
ve mevcut vaziyeti islahtan 

, '277..LZ/..L.l.77.LZ'i!JZT...az7 /L/ZJ ,, 

Tıp aleminde . 
Vaad~arla dolu yeni 

1 ufuklar açan bir buluş 

Dr. Abdi Mıılıtar Btlgüıerilı 

~ 1razetenıiz içi11 lıazırla.dığı r~k 
~ e11teresa11 bir makale sens111e ba1run 
~ döıdiincii sahifede başlıvorıız, 
V1LL///LZLrycq1Z7,.,LZ4:L'<LA_,, 

Başvekilimiz ismet İnönü 
geri kalmıyacaktır. 

Unutmıyalım ki harpten evvel 
lngiltere, Türkiye harici ticare
tinde birinci sırayı tutuyordu.Pa
muk, yün, tütün v .s. gibi ilk 
maddeler ve tabii ve ispençyari 
maddelerle uzak Türkiyeden 
lngiltereye mühim mikyasta ih
raç edilirdi. Bunun mukabilinde 
Türkiye mensucat, makina gibi 
lngiliz mamul eşyasını ithal 
ederdi. 

Harptanberi lngiliz-Türk ti-

evvelkinden daha müsait gö-
zükmektedir. Şimdi lngilterede 
kendini gösteren endüstriyel 
yaygınlık ve umumi endüstri 
inkişafı Türkiyenin ekonomik 
kalkınması ve bunun neticesi 
olarak ticaret kabiliyetinin art
ma1iyle aynı zamana tesadüf 
etmektedir. 

Gerçi Türkiyede muhtaç ol
duğu ekser mübrem madde
lerin yerli olarak istihsali için 
bir hareket varsa da lngiliz 
ekoııomik mahafili bunu gayri 
müsait bir gfü.le görmemelidir
ler. Zira sanayi bakımdan tam 
olarak kendi kendine kifayet 
Türkiye için ne mümkün, ne de 
hatta temenniye değer birşey
dir ve her halde istihdaf edil
miyecektir. 

Türkiyenin endüstryalizasyo
nu harelı eti şimdiden memnu
niyet verici neticelere ermiştir. 
Bu, memleketin istihsal kudre-
tini ve dolayısile iştira kudre
tini artıracaktır. 

- Sonıl 5 ınci sahifede -

Mısır başvekili Nalıas paşa Pariste - Yazısı 5 inci salıi/ede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli küme maçları 

Altay, ~üzel bir oyunla 
rakibini yenmiştir 

Jzmirspor takımı -Yazısı 4 iincii sahi/ede-



• e ın . ... . 
Anlaşmaları yeniden 
mütaleaya muhtaçtır 

- Baştara/l 1 ind sahifede -
kişafa mazhar kılmağa mecbur 
olduklannı tebarüz ettirmek 
istir o ruz.. 

Çünkü kleriog yoluyle yapı
lan muamelibn aksaklıktan bu
gün değil ise yann tesirlerini 
artbracakbr. 

Şimdiye kadar alın.an neti: 
celere göre devletlerın kendı 
aralarında yaphklan tahdidata 
beynelmilel ticaret alemi de 
yeni tahdidat ilavesine kal
kışmışbr. 

iki memleket ihtiyaçlarını 
başabaş birbirlerinden temin 
edemediği için milletler arasın-
da Jeh ve aleyhde bariz fark
lar vücude gelmektedir. 

Mesela Fransa bizden lüzumu 
kadar mal almadığı için Fran
sızların Türkiyede mühimce 
miktarda paraları sıkışıp kal
mıştır. Bundan dolayı da Fran
sa sanayicilerinin bllyük bir 
kısmı Türk pazarlarından elle
rini çekmişlerdir. 

Türkiycde bloke paralan 
bulunan diğer memleketlerin 
bazıları da satış mukavelelerine 
yeni hükümler ilave eylemiş
lerdir. Onlar da Türkiyeye 
gönderecekleri malJann bedel
lerini, tahsil imkanı elde ~di· 
linceye kadar, yüz.de alh fai
ze tabi tutmaktadırlar.Bu müd-
det bir ay mı, bir ıene mi, beı 
sene mi olacak, tahmin eyle· 
mek mümkün değildir. Bir it
halatçı veya bir müessese hem 
getirdiği malın bedelini Mer
kez bankasına yabracak, hem 
ayni paraya gayri muayyen bir 
zaman için faiz kabul ede· 
cektir. Bu vaziyetin ticaret 
usulleriyle telifi hayli güçtür. 

Bunun tamamen tersi Alman 
kleringinde kendisini göstermiş
tir .Almanya ya yaptığımız ihracat 
bu memleketden aldığımız me· 
vadın çok üstünde olduğu için 
Merkez Bankasının yirmi beş 
milyondan fazla alacağı Al
manyada kalmışhr. 

Biliyoruz ki Alman kleringin
de Merke:z bankası büyük bir 
kolaylık gösteriyor; döküman· 
lar mukabili veya Almanyada 
paranın Rayşbanka yatırılma· 

sını müteakip burada tüccarla
rımıza muntazaman tediyat ya
pıyordu. Fakat Almaoyadaki 
alaeak yirmi beş milyoou aşın· 
ca Merkez bankası da bazı 
tedbirler almak lüzumunu duy
du. Çünkü bugünkü yirmi beş 
milyon yarın elli milyona belki 
daha fazlasına çıkabilirdi. 

Bugünkü tediye usulü de
ğişmiştir. Alman ithalabnın mü-
saadesi nisbetinde tediyat ya
pılmaktadır. ihracat mevsimin· 
de olmadığımız halde üç gün
den başlıyan teehhur yirmi gü· 
ne kadar çıkmıştır. Yarın bu 
teehhurun daha fazla olması 
hele bu duruma bir çare 
bulunamazsa, ihracat mev· 
siminde tediye teehhuratının 
aylara baliğ olması çok muh-
temeldir. Bununla beraber he• 
men ilave edebiliriz ki, hükü
metimiz bu mevzu üzerine çok 
hassastır. Almanya ile yeni mü-
zakere kapıları açılmıştır. Kar
şılıklı hilsnüniyetin müşkülleri 
yeneceğine itimadımız vardır. 

Yalnız şurası muhakkaktır 
ki, gerek ithalat ve gerek 
ihracat bakımından klering yü
zünden vukua gelen aksaklık
ları umumi şekilde yeniden 
mütalea bir zaruret halini al
mıştır. 

~akkı C>cak.oğıu. 

Financial Times 
Türkiye hususi nUahası 

•••• • 
lngilterenin en büyük mali 

gazetesi "Financial Timea" 
tarafından Türkiyeye tahıSiı 
edilen fevkalade nilshası 
şehrimize gelmiıtir. Abajoli 
kütüphanesinde arayınız. ........................ 

•• .. . . 
•• 

lnebo 
Faciası mahkemede 
DUn istinabe suretiyle 

ahnan ifadeler okundu 
Inebolu vapuru faciasının ::ou

hakemesine dün öğleden evvel 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Maznunlardan lnebolu süva• 
risi Mehmet Ali kaptan, 3üncü 
kaptan Rami, çarkçıbaşı Salim 
hazır bulunuyorlardı • ikinci 
çarkçı gelmemişti. 

Dünkü celsede lstanbul ağır
csza mahkemesince istinabe 
suretiyle isticvap edilmiş 
olan amme şahitlerinden Ine-
bo'a vapuru kamarotlarmdan 
Ha ydarın ifadesi okundu. Bun-
da deniliyordu ki : 

- Antalyadan hareket et
tikten sonra, vapurumuz sağa, 
sola yatmağa başladı. ikinci ve 
üçüncü kaptanlann nezaretleri 
altında, güvertede bulunan 
malları bir taraftan diğer ta
rafa aktarma ederek ve iki 
gün iki gece uyku uyumadan 
hadise mahalline kadar geldik. 
Burada geminin batma tehlü
kesi başgösterince yolcular 
can kurtaran yeleklerini al· 
mağa koşdular. Fakat üçün
cü paptan Rami mani 
oldu ve yolcuların yelek
leri almasına müsade etmedi. 
Geminin daha fazla yattığını 
gören yolcular bu emri dinle-
mediler. Simitleri, yelekleri 
alarak vücutlanna geçirdiler. 

ikinci Kapdan Besim, gemi 
batmak üzere iken denize bir 
fiHka indirdi ve bir kaç taife 
ile on kadar yolcu aldı. Fakat 
ipler koptuğu için filika dev
rildi, yolcular, taifeler ve ikinci 
Kaptan denize düşdüler. 
Başka dinlenecek şahit kal

mamıştır. lneboluyu kurtar-
mağa gelen istikbal vapu.ru 
suvarisi Mustafa kaptan ıle 
üçüncü kaptan Ômerin de ls
tanbul ağırceza mahkemesince 
alınan ifadeleri henüz gelme
mit olduğundan muhakeme 
Marbo 15 şine bırakılmışhr. ······-;r Bütçe tasdik edildi 

Vilayet bütçesi tasdik edile
rek gelmiştir. Yakında bütçe 
tatbikatile mühim nafıa işleri 

başarılacaktır. . . ..... ,. 
Bir toplanh 

lzmir antika severler sosye
tesi idare heyeti dün toplan
mış ve sosyeteye ait bazı ka
rarlar alınmıştır. 

Kaç vak'a oldu? 
Son k1rk sekiz saat içinde 

lzmirde 5 hırsızlık, 3 kumar, 
1 yankesicilik, 9 sarhoşluk, 3 
hakaret, 1 yaralamak, 2 kaza 
neticesi yaralanma, 1 sarkın
tılık, 3 bıçak taşımak, 1 kö
mür kaçakçılığı, 1 Kız kaçır
mak, 1 başkalarının sıhbatını 
bozmak hadisesi olmuş, suç
lular zabıl&ca yakalanmıştır. 

._ .... ,. 
Bucada 

Dün gece yangın çıktı 
Dün gece saat dokuz sula

nnda Bucada Soğukkuyu so
kağında Gevgilili Mehmedin 
evinde bir yangın çıkmıştır. 

Bize verilen malümata göre 
bekçilerin vazife başında olma
masından yangın geç haber 
alınmışbr. ltf aiye teşkil.ib iz. 
mirden 14 dakikada Bucaya 
giderek yan2ını söndürmüştür • 

• • e 1 ec ısı 
Mağaza ve imalathane erin 

• • •• •• 
1 ı Si ışı gor 
Bu mesele 

lzmirin 
görüşülürken 

bir ticaret yeri 
münakaşalar oldu. 
olduğu anlatıldı 

Dünkü Şehir meclisi toplan
tısı hararetli münakaşalarla 
geçti. Riyaset mevkiinde Dr. 
Behçet Uz bulunuyordu. 

Riyasetin şehir içinde fabrika 
yapılmaması hckkındaki teklifi 
üzerine bir çok azalar söz al
dılar. Reşat Leblebici "fabri
lca,, tabirile ne gibi müesse
selerin kastedildiğini sordu ve 
üzüm, incir imalathanelerinin 
bu tarifde tavzih edilmesini 
istedi. 

Belediye başmühendisinin bu 
husustaki izahatı üzerine üzüm 
fabrika ve imalithanelerinin 
şehrin dışında yapılmasının 
doğru olmıyacağı ileri siirüldü. 
lzmirin bir ticaret şehri olmasl 
dulayısiyle bunun zaruri oldu-
ğu noktasında ısrar edildi. 
Avukat Halit Tevfik şehir pla
nının yeniden tanzimi nokta
sında fabrikalar işinin ehem
miyetle nazara alınmasını teklif 
etmiştir. 

meselesinin ehemmiyetine temas 
ederek: 

- Bunun için milyonlar sarfı 
lazımdır. Heyeti fenniye mü
dürlüğü belki bunu kasdetmi
yor. Evel emirde fabrika ta
biri tavzih edilsin. 

Suat Yurtlrnru, bir üzüm 
tüccarının fabrikasını naklet
mesinde fevkalade bir vaziyet 
mevcut olmadığını, çünkü üıüm 
fabrikalarında bir kısım ame
lenin gaz maskesile çalıştıkla
rını söylüyerek : 

- Halkın sihhati mevzuubahs 
olduğuna göre ne diye halkı 
zehirliyor ve kükürtlü gazla 
teneffüs etmelerine meydan 
veriyoruz. Dedi. 

Mühendis Aziz, bu talimat-
namenin nizam encümenine 
gönderilmesini teklif etti ve: 

yoktur. Tamirat yaptırmamak 
olamaz. 

lleride şehir pilanı yapılacak 
diye inşaatı menetmek nasıl 
olur. 

Reis - Burada mevzuubahs 
olan tamiratın, esaslı tamirat 
olduğunu, hukuk tasarrufiy.eye 
dokunulmadığını söyledi : 

- Tamirat esasiye bir bina
nın bir kısmanı yenileyerek 
yüzlerce yıl daha yaşamasını 
temin etmektir, adi tamirat 
yapıla bilir dedi. 

Aziz-Vekilet, iki senede 
imar planının yapılmasını iı
teyor. Bizden istenen şey, 6,5 
metroluk caddenin tarifi me
selesidir. 

İsmail Hakkının teklifi üze
rine tamiri mevzunbahs olan 
binanın önündeki genişlik 6,5 
metre veya daha azsa o bina
nın tamirine müsaade edile
mez. ) Şekli kabul edildi. 

Meclis perıembe günü topla
nacaktır. 

Yenice 
Piyangosu hakkında 

haklı şikayetler 
yapılıyor 

inhisarlar idaresi Yenice ı-i· 
ga.rası üzerine ikramiyeli bit 
piyango tertip eylemişti. Meııı· 
Jeketimizde büyük bir alaka 
uyandıran bu tertibin kuponla· 
rım birç'l>k kimseler topladı. 
Kuponların numara ile tebdili 
tarihi yalnız lstanbul gazetele· 
rinde ilan edilmiş şehrimizde 
ilan olunmamıştır. 

Yalnız inhisarlar idaresinin 
Kemeraltındaki satış şubesine 
asılm1ştır. Birkaç güodenberi 
aldığımız mektuplarda birçok 
okurlarımız bu vaziyettetteo 
şikayet eylemekte, tebdil tari· 
hinin lzmirde ilan edilmeme· 
sini şikayet mevıuu yapmak• 
tadırlar. Biz bir ilan mevzuıt 

olduğu için bu mesele ile ala· 
kadar olmadık. Şikayetçilere de 
bu c~vabı verdik. Fakat kari" 
imiz dedi ki: 

- Pekala, inhisarlar idaresi 
lzmir gazetelerine vereceği 
birkaç liralık ilanı çok görmüş 
is~ tütün bayilerinin hepsini, 
kuponların tebdil tarihlerioid 
son gününü dükkanlarında ila
na mecbur edemez mi idi? 
Hiç olmazsa sigara alırken bu 
ilanı görür hakkımızın zayi ol· 
masına meydan vermezdik. 
Şimdi kabahat inhisarlar 
idaresinde olduğu için biç 
olmazsa kuponların tebdili 
için bir haftalık yeni bir müd· 
det vermeli bu haksızlığı tamir 
eylem elidir. 

Kariimizin şikayeti çok ye· 
rindedir. inhisarlar şehrimiz 
baş müdürlüğü ile umum mü• 
dürlüğün nazarı dikkatini cel
bederiz. 

Reis Dr. Behcet Uz İzahat 

vermek lüzumunu hissetti. Bir 
şehir halkının herşeyden önce 
sıhhatini düşünmek lazımgel
diğini, istiyen bir sermayeda-

- Fabrika, bir maddenin 
asıl şeklini değiştiren müessese 
demektir. Unun için 12 mad
delik olan bu talimatnameyi 
evvela encümenler tetkik etsin. 
Dedi. 

Suphi Emin: 
....................................................................................... 

rın istediği yerde fabrika ku· 
r~mıyacağını, kömür duman-
larının halkın sıhhatini tehdit 
ettiğini, mesela Alsancakta 
arpa temizleme fabrikasının 

tozundan civardaki haJkm çok 
rahatsız olduğunu, yapılacak 
imar planına göre fabrikaların 

- Üzüm imalathaneleri fab
rika sayılmaz, Zaten kullan
dıklan motörlerin beygir kuv
vetleri de yirmi beşi geçmez. 
Talimatnamede de (15 .. beygir· 
den fazla kuvvette motör işle
ten fabrika) deniliyor. 

Teklif reye konuldu aynen 
kabul edildi. 

Beş altı metreden dar ve 
yerleri tayin edileceğini ve eğri büğrü olan sokaklarla çık-
fabrikaların mesken mınta-

maz sokaklarda inşaat ve esash 
kasından dışarı çıkanlmasında tamirat yapılamıyacağı hakkın-
zaruret bulunduğunu söyle- <laki yapı kanununun bir madde-
mi,tir. sinin tatbik ciheti bazı müna-

Suat Yurtkoru, fabrikaların kaşaları mucip oldu. 
kükürt gazı neşrettiğinden hal- Avukat Cemil, bu teklifle 
kın çok rahatsız olduğunu, tasarruf hukukunun hayli 
Zaten limanın yavaş yavaş tahdit edileceğini söylemiş, 

. Halkapınar semtine intikal et- tamiri yapılmıyacak bir binayı 
tiğini, fabrikaJann da Halkapı- yıkılmağa mahkôm bırakmanın 
nara nakledileceğini söyle- doğru olamıyacağını söylemiş 
miştir. ve : 

Reşat Leblebici, ) :izbin lira - Herkes, evine, binasına 
sermaye ile kurulan bir üzüm tasarruf hakkına maliktir. Ta-
fabrikasının Halkapınara nakli sarruftan menetmeğe hakkımız 

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

Üzüm kongresi ., 
ı 

hazırla ırken 

e işti
oldu 

Alakadarlar rapor hazırlıyorlar, 
nümune er de gönde ilecektir 

Standadizasyon işinin teknik 
cihetlerini tespit için odada 
faaliyete geçen komisyon dün, 
iktisat vekaleti standardizas
yon şefi Hakkı Nezihinin de 
iştirakiyle odada bir toplantı 

· yapmıştır. 

iktisat vekaleti, üzüm kon
gresinin hazırhkları etrafında 
yapılacak toplantılarda nazarı 
dikkate alınması lazım gelen · 
noktalar hakkmda bir tamim 
göndermiştir: 

A - Bu mevzua dair verile
cek raporlar, temenniler müta· 
leaJar ayn ayrı tabettirilerek 
kongre günü azaya tevzi edi-
Jeceğinden gerek şahsen gerek 
oda ve birlikler namına veril
mek istenilen bu kabil raporlar 

en geç 20 Şubatta Ankarada 
bulunacak veçhile gönderilmek 
lazımdır. 

B • Bundan başka kongre 
vesilesile lzmir üzümlerini 
gösterir ve standnrizasyon üze
rine cereyan edecek müzakere
ler sırasında istifade edilecek 
bir de sergi kısmı konferans 
salonu ittisalinde tesis edilece
ğinden kendi rapor mütaleala-
rından nümune tipleri hazırlı
yan tüccarlarla kendi mamula
tını bilvesile teşhir etmek isti· 

· yen tüccarlar da bu nümune-
leri sergi hitamında kendilerine 1 
aynen iade veya gösterecek-
leri adrese iade edilmek üzere 1 
en geç 28 Martta Ankarada 
bulundurmalıdırlar. 

Aşk alevi 
Aşk en mıithiş kuvvettir. 
Ne denirse densın insanlık mil

yo11/atca senelik lıayatında ondan 
dalıa kuvvetlisitti tammamışlır. Za
malle ziippeletinitz seks appeal "cinsi 
cazibe,, şeklinde anlatmağa calıştık
lan şey aşkuı varlıkla1t kavnyan, tes
hir eden alevinden başka bir şey 
midiı? 

Jki çift göz, bubirleıiyle b1ı/uştuğu 
anda Jevkalheşer bir kuvvetm arala
flnda çözülmez bağ/al' ördüğünü gö
ıüyoı/ar. Çözülmez bağlar hrp o es
ıatlı alevin yaııaığt müddetçediı . 
Alev sö11dü mii. aşk ta sönüyor ... 

ittraf edilmelidir ki kadıniaı aşk
la1t11a sadakatta nkekJetdl'!l dalıa 
~·eJalldular. Bu maddi tJlem irınde 
bir çok şeyleıin kıymet/C1inin değişmış 
olmasına ıa{!nU'n aşk mefhumuna 
verilen. manavt lılila kaybetmemiş in
sanlaıa ancak kadırılaı aıasmdıı ıast
lanabilir. Bakınız size bir misal ve
ıeyim: 

Son günle1ae llmdıstamn '"luk
not,, şelııinde kocasını kaybeden genç 
ve son detcce güzel bir kadın cen.aze 
ti reni esnasmda kendi arzusu ile 
a/evlı bir odun yığım ıçine atılwak 
diri diri ya11mıştır. Polis bu kauını 

kuıta111ıak ıçin müdahaleye vakıt bu
lamamı;;fır. MalıimdUI ki, Hmdistan
da kocalan ölen kııdmlawı ke11dile
tilli ateşte yakmaları lidetı 182() se
nesillde11 beti in{!üizlcr ta1a/mdaıı 
yasak edilmiştir. O ta11!ıte11bni Ma
nu'nun yasasuıdan balısedılmez ol
muştm. Ölm luallann dul/an bile 
ııtoaa/eleıe atılmiyarak yaşıırorlar m
tık .. Hindisfanın binle1ee sene/ık ka
llunu luiklimsüz blfakılmış olma'>ma 
ıaRmen kadm/ar atasında böyle kendi 
ilıtlJ'atlatiyle ateşe atılanlar lui.ld 
vardır. Onlann bu cesaıetletini yal
nız aşk/aliyle ızalı etmek kabildir. 
Alllaşılatı aşk alevi katşısında odun 
alevi gözlerini yıldunııvor.,. 

Batlı itikatlar 
Romalılar Şubat ayını pek 

uğurlu saymazlardı. Bu ay için
de şeametten sakınmak istiyen
ler ev inmezdi. Araplar da Şubat 
ayında gökyüzünün arzım12 
üzerine ~80 bin çeşit fenalık 

yağdırdığını iddia ederler. 

öpüşme düşmanları 
Birbirinden hoşlanan çiftleri 

öpüşmeden tiksindirmek için 
her busenin dudaklar üzerinde 
bırakabileceği mikropları mil· 
yonlara çıkaran alimlerin " Sa· 
kın öpüşmeyiniz ,. diye vuku 
bulan ihtarlarına aldıran o ka
dar az ld ... Gençler şimdi her 
zamandan fazla öpüşüyorlar. 
Viyanada " Öpüşme düşman" 
Jarı ,, namı altında bir kosko· 
ca cemiyet kurulmuştu. Aşk 
şarkıları mebzul olan Viyana· 
nın ateşli muhitinde bu cemi
yete girecek kadar ruhları 

donmuş 5000 kişi bulunabil· 
mişti. Cemiyet gayri ahlaki ol
maktan ziyade gayri sıhhi bir 
afet olarak Avusturyalıları 
öpüşme itiyadından vazgeçir
meğe çalıştı. Fakat bizzat bu 
cemiyet mensupları arasında 
gripin salgın halinde belirmesi 
cemiyet azalarının da " Halka 
verir telkini, kendi yutar sal
kımı ,, sözüne uyduklarmı mey
dana çtkarmıştır. Gazetelerde 
bu cemiyet mensuplarına karşı 
yapılan imalar üzerine cemiyet 
reısı Fravlen Anna - Maria 
Klemmer cemiyeti dağılmağa 
ve mensuplarını serbest bırak· 
mağa karar vermiştir. 

Nihayet Viyananın aşıkları 

geniş soluk alabilmişlerdir. , 
·········································: Fikir kırlntlları: : .............•............. -

" 
Neticeye göre ~ 

" Tamamen mes'ut veya ta· ; 
mamen betbaht sayılacak hiç : 
bir hadise yoktur. Felaket ~ 
anında felaketli ve saadet : 

" anında mes'ut sayılan birçok : . " hadiseler vardır ki tahmıo : 
" edilmiyen neticeleriJe karşı- : 

İaşınca hükmümüz derhal ~ 
" • deR-işir. • •• " 

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



I!!!"- 9 Şubat 1937 

~ICUKU(". -;rj/ 
ve- JHl..&YI 

ÇAMUR 
Yaw 

gnıur yağıyor ve çamur •• 

reli~m~r yağıyor; dağlarda 
ruze 1 b~ır ışıltı, çayırlarda fi
ya ır taş, ormanlarda ve 

k 
.. Prakların ucunda zümrüt bir 
upe 'b· ol gı 1 temiz olan (Musaffa) 

o) an (Muakkam) olan (Mukattar) 
an rahmet.. 

feıŞk11irde, sokakta bir afet bir 
tab~ ~t oluyor. (Çamur} oluyor 

ıa ın rahmeti bizde. 
ka Vel bu çamur, bütün sokak 

d 
?8

1
1armdan evlerin eşiğine, 

aıre e · k . 

VENi ASIR 

ROMANYA HAR C YE NAZ Rl iN SEY AOATI GERi KA Dl 

a t • • 
JCI ın e 

a o a a c 
-Başt01afı btrüzci sahi/ede- ]imiz bu konseye iştirak ıçın 

Sahlte a 

IKamutayda 
Yeni kanunlar 
Ankara, 8 (Yeni Asır muha· 

birinden) - Kurultayın bugün· 
kü toplantısında askeri ve mül
ki devJet memurları kanununun 
bazı maddelerinin değişmesi 
haklundaki müzakerelerde mü· 

• nakaşalar olmuştur. 

k 
Zabitan ve askeri memurları 

kanununun 10 uncu maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkındaki 
kanun 1ayıbası kabul edtlmiştır. 
Buna ~öre 1 • 2 • 3 dereceli 
askeri memurlara Ankarada 

le . rın orıdoruna. mektep-
tarıh ~e~sa.nelerin.e. ve belki 
h arımımı%e, ta ıçımize, ta ru· 
,. umuza kadar yayılıp yapışıyor 
.amur. 

lstnnbul, 8 (Yeni Asır mu· Atinaya gidecektir. 
habirinden) - Pazar günü Bel- Atina, 8 (Yeni Asır) - Bal-
graddan gelen Hariciye Vekili. kan konseyi yuz.narııesi hazır-

Londra siyasi mahafili Tür
kiye - Italya ve Yugoslavya -
Italya arasında son zamanlarda 
vukubulan temasları Akdeniz
dc yakın bir anlaşma şeklinde 

mesken bedeli olarak altmısar 
lira verilecektir. Siyasi müste
şarlıklar hakkındaki kanun da 
kaba) edilmiştir. T evfik Rüştü Aras, iki günden lanmıştır. Konseyin görüşüle-

beri şehrimizde bulunan Dahi- cek meselelerin en mühimle· 
tefsir ediyor. Akay kanunu müzakeresinde 

de münakaşalar olmuş ve ne-*** 
r Bir .. şehirden bir şehire git
dm dun: Çıktığım şehir çamur· 

1 u, vardığım şehir çamurdu. 
~tasyon çamur, güzergah ça-

liye Vekili ve Parti genel sek- rinden biri Yugoslavya-Bulga-
reteri Şükrü Kaya ile birlikte ristan arasında akd olunan ebe-

Öğrenildiğine göre Balkan 
antantı konseyinde Türkiye Ha
riciye Vekili Yugoslavya, Yu
nanistan ve Türkiyenin de iş
tirakile Akdenizde yeni bir 
anlaşma yapılması hususunda 
alakadarlarca ilt!ri sürülen bir 
proje haklunda izahat verecek
tir. Bu proje lngilterenin Roma 
sefiri tarafından hazırlanacak· 

ticede kaptanlar için tekaüt 
müddeti 30, diğer memurlar 
ıçın 25 sene olarak kabul edil· 
miştir. 

bugün Ankaraya gitmişlerdir. di dostluk r.ıuahedesile Tür· 
Hariciye vekilinin yarın "bu- kiye Har:ciye Vekili Tevfik 

gün,, Parti grubunda Cenev- Rüşdü Arasın Milanoda İtalyan 
rede Hatay davası münasebe- Hariciye Nazırı Kont Ciyano 

l 
ur, sokaklar daireler paça-

ar ' ' 
Ilı ' dpotinler, pantalonlar ça- lstanbulda ur u. 
daÇaoıur; tii pencerelere ka-

r sıçramış, ba e duvarlarını 
'1f«nış, ül fidanlarına yapış
mıştı çamur. 
ot)Tekerlekler çamur, insanlar, 
lü ar, hayvanlar çamurdu. Bü
k 0 (ufku nazar) kirli •• Yapış-

an.. Simsiyah ve iğrençti. 
id'Çanıurdan bir alem içinde 

ını. Dün: 

tiyle Fransa ile yaptığımız an- ile yaptığı görüşmeler olacak-

lıışma v~ Milano: Belgrad mü· tır. 
lakatları etrafında uıun izahat Aras, İtalyanın balkan antan-
vermesi kuvuetle muhtemeldir. tına .karşı temayülah etrafında · 

Tevfik Rüştü Aras Ankara- Kont ciyanonun verdiği temi· 
da ancak bir kaç gün kalabi- natı arkadaşlarına bildirecektir. 
lecektir. Balkan konseyi Şuba- ls\anbul 8 ( Yeni Asır Mu· 
tın on beşinde Atinada top· habirinden ) - Londradan bil-

K. ErgUneş 
lanacağmdan, . Hariciye Veki- diriliyor : 

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

1-Iariciye vekilimiz 
lznıitteıı <Ye~erken 

1 al 
1 b ~ 

ha s.t~nbul, 8 (Yeni Asır mu-
bırınden telefonla )-Hariciye 

Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü 
~ras Ankaraya dönerken lzmit 
~tasyonunda parlak merasimle 

Dr. rasın e a azikAn 

arşılanmıştır. 
Hariciye Vekilimiz Sancak 

~~~elesinin verdiği netice i)e 
. ılano ve Belgrad görüşmele
~ınden memnun olduğunu söy
erniştir. . ·-·····-... • 

ıcare 

Lisesini bitirenler 
Onuncu yıldönümünü 

kutlulıyacaklardır 
nı·Ticaret lisesini bitirenler ce· 

28Yetinin onuncu yıldönümü, 
c k şubat pazar günü kutlulana·· 
a tır. O gün mektepte da· 

\letfiler b' · · ·ı tek . e ır çay partısı verı e-
nı ~ır. Ayrıca dernek nizamna
onedı nıucibince sabahleyin saat 
lar a m~ktep binasında mezun
toplcemıyetinin senelik umumi 

antısı yapılacaktır. 

kı lzdrnir muhitinde sosyal ha-
nı an b" k . licare . ırço ışler başaran 

gün t hscsi mezunlarmın, o 
terenon ı:ılda faaliyetlerini gös-
takd' ır broşörü davetlilere ı 
&..,c~~ edecekleri öğrenilmiştir. M '7-7J...zz;C7..7J..ZZ-LZT./7.zz7ZZJf:l ı 

enıur aranıyor 1 

lig'" ~5. -b 27 yaşlarında, asker- ;...; , 
ını ·r . rn 1 ırmış ve hüsnühal i 

azbatas ·· ted· 1 gostermeğe muk-
ır bir g 'h . dır b.. ence ı tıyaç var- N 
' uro · ı · d t'-: cakt ış erın e kullanıla-

sebe~: daktilo bilmesi tercih ~ J 

rıoda ~~lacaktır. Gazi bulva- 1' 
raca ıcaret matbaasına mü- ~ ! 

at edilmesi. ~ 1 

v~J'2_., 2 - 3 (S.4) §1 
~L7...Z7J.7Jf7T.7777T/.7Ln1 -

bir te gra rşı ı v r·yo 
cmı111:imz--~:s=::c%.11~:ıı&ZDİm::lll:m..=--=-a=-=-ıac11~ 

• 
lstanbul 8 ( Yeni Asır Mu

habirinden Telefonla ) - Is
tanbul futbol şampiyonasının 
milli kümeye vereceği takımlar 
şimdiye kadar yapılan maçlar· 
dan anlaşılmış olmakla bera
ber Fener - Galatasaray ve 
Güneş - Beşlktaş maçları son 

Birinci devre 1 • '1 berabere 
bitti. 

ikinci devrede Fenerbahçe 
daha düzgün oynamış ve bu 
devrede üç gol daha yaparak Fransız matbuatı 

incelemekle 
Ankara 8 (A.A) - Milano 

ziyaretinden dönüşünde İtalya
yı terkederken Hariciye Veki~ 
limiz Doktor Araş tarafın
dan ltalya hariciye nazırı Kont 
Cianoya atideki telgraf çekil
miştir : 

İtalyanın mihmannuvaz top
rağından ayrılırken Milano· 
daki ikametim esnasında gör 
düğüm sempati ve candan 
kabulden dolayı teşekkürlerimi 
ve kendilerini tanımakla duy· 
duğum derin memnuniyeti ek
selanslarına Rrzetmek isterim. 

rneşgu 

mülakatının neticelerini 
bulunmaktadırlar. 

Belgrad mülakatlarını tahlil ları dün Londrada ilk defa 
ederek Belgrat tebliğinin San· olarak mühim tefsiratayol açtı • 
cağa -ait cümlesini k:ıyded' or. Konuşmalar Akdcnizde yeni 
Türk ve Yugoslav politikala- bb ı ı k rının su~h statüko dostlukları leşe üs er tev it eyliyece ma-
muhafaza ve tevsiden ibaret hiyette sayılıyor. Mesela Arasın 
olan temelinde bir değişildik Balkan konseyine ltalya ile bir 
yoktur, diyor. Centilmen Agremcn imkanı 

Deba gazetesi Arasın Tri- veya hiç f>lmazsa şarki Ak-
büna gazetesine verdiği beya· deniz sahildarları ıçın bir 
nal gibi müzakeratın ancak statüko beyannamesinin ön-
Akdenizde statükoya müstenit ce kendi aralarında kabul 
anlaşmaya varabileceğini y<iza· sonra büyük devletlere teşmili 
rak böyle bir siyasi inkişaf- fıkrinde bulunacağı öğrenil· 

haftaların en mühim ve me-
r kla beklenen karşılaşma-
larınaan idiler. Pazar günü 
hava yağmurlu idi. Fakat Tak
sim stadyomu çok kalabalıktı. 

ilk maçı Beşiktaş - Güneş 
takımları yaptr. Maç çok çetin 
oldu. Neticetle Güneş 1 - 2 
Beşiktaşı mağlfıb etmeğe mu• 
vaffak oldu. 

Bundan sonra F enerbahçe 
Galatasaray takımları karşılaştı. 
Galatasaray takımında Gündüz 
oynamıyordu. 

oyunu 1·4 kazanmıştır. 
Bu devrede hakem merkez 

muavinleri Salimi çıkarmakla 

Galatasaray bir müddet on kişi 
He oynamak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

lstanbul, 8 (Yeni Asır muha· 
birinden - telefonla) - Limanı-

mız~a. ~ulunan Hollanda harp 
gemısımn çıluırdığı futbol ta-
kımiyle Galatasaray takımı 
bugün Taksim stadyomunda 
bir maç yapmışlardır. Maçı 
Galatasaray takımı 1 • 4 ka
zanmıştır. 

miştir. 
tan korkmak için şimdilik hiç 
bir sebep görmiyoruz, demek- Bulgar mahreci davasından Cür'etka" r bı·r~ sabıkalı 
tedir. korkmakta olan Yunanistanın G6rüşme!erimizin, temelleri 

yine bu Milano şehrinde Faşist 
hülcümetinin yüksek şefi ile 
müştereken atılmış olan Türk -
ltalyan dostluğunun takviyesine 
hadim olacağına kaniim. 

2il~n:iy:: ~i;lgrad mülakat- ~ÖJl:fi bl~si;~~~;remuh~::::ı~V:. Evsahı· ı·n· o·· ı .. ....................................................................................... , u. a-. 
Matbuat ve propaganda Vekaletine ça e de 4 ki · 1 Kont Cianonun cevabı : 

Doktor Tevfik Rüştü Aras 
Triyesteden bana gönder· 

mek lutfunda bulunduğunuz 
telgraftan dolayı candan te
şekkür ederim. Ben de sizi 
şahşan tanımakla mütehassis 
oduğum gibi, mülakatımızın 
1928 de siz'nle Duı;e arasında 
Milanoda vukublan mülakat 
esnasında temelleri atılmış olan 
iki memleketimiz arasındaki 
münasebatı dostaneyi ta:-sine 
hadim olduğu hususundaki 
fikrini2e tamamen iştirak cde-
rım. 

Paris, 8 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Erııuvel Milano, 

R P k . tirileceg~ i so··yleniyor ı yara a • e erID ge Istanbul, 8 ( Telefonla ) - Dün gece saat 9 sularında şehri-
mizde, ender rastlanır bir hırsızlık vak'ası ve bir cinayet oldu. 
Bu hususta elde ettiğimiz malumat şudur: Ankara, 8 (Yeni Asır)- Teşkilatı esasiye kanununda yapılan 

tndi!at vekaletler adedini ooaltıya çıkarmıştır. Henüz karar 
verilmemiş olmakla beraber ın~tbuat ve propaganda, hava,deniz 
ve münakalat veldiletleriyle bır .devlet vekaletinin kurulmas\ 
düşünülüyor. Propaganda vekfıletı~e .~ecep Pekerio, hava veka
letine Fuat Bulcanın getirileceklerı soyleniyor. 

iğ ede dört köyü su bas ı 
hail< yiyeceksiz ~aldı 

lstanbul 8 (Yeni Asır) - Niğde~e dört köyü su bastı. Tur
han ve Dağlı köyleri başta olmak uzere daha iki köy su bask1-
nma uğradılar. Halk yiyeceksiz kaldı. Sular 14000 kilo zahireyi 
alıp götürdü. 55 davar öldü. }50 evin yıkılacağı muhakkaktır. 
Zarar 40 bin lirayı geçmiştir. Uç karakoldan suvari jandarma• 
far halkın yardımına koşmuştur. 

Gece vaktı memur Hasan Basri'nin evine giren sabıkalı Na
zım isminde bir hırsız, sanki evde hiç kimse yokmuş gibi büyük 
bir itminanla işini kolaylaştırmağa çalışıyordu. Bu sırada evsa
hibi Hasan Basri odaya girmiştir. 

Hırsız Nazım, işin kötü bir şekle döküldüğünü görünce, kun
duracı bıçağını çıkararak Basrinin üzerine saldırmış ve kendi· 
sini bıçak darbeleri altında yaralayarak öldütmüştür. 

Sabıkalı, bu işi yaptıktan sonra büyük bir soğukkanlılıkla 
kaçmıya teşebbüs et~iştir. Ancak bekçi ve polisler işden ha
berd.~r olmuşlar ve ~v~ ~armışl~rdı. Yakalanacağını anhyan hır
sız, uç mahalle bekçısı ıle pohs memurlarından Nevzad'ı da ya· 
raladıkt~n . sonra ya~ayı elevermiştir. Hadiseye el atan adliye 
suçluy~ ıstı~yap .etmış, o da cürmünü itiraf etmiştir. 

Katıl bugun cınayet yerine keşfiçin getirilirken azkalsın linç 
ediliyordu. 
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YENi ASIR 9 ~ubat ı93.,,. 

En şayanı hayret şeyler 
Zahiren basit bir müşahededen 

doğuyor.Bir hasta canı istediği zaman 
tansiyonunu iradesine tibi kılabilir mi 

Tlp aleminde yeni ufuklar açan bir buluş 
YAZAN: Dr. a'BDI MUHTAR .............................................. ~. 

~uz okuyuculanm! 
Bu makalemde okuyacağınız 

şayanı hayret şeylerin ne kü
çücük ve zahiren n~ kadar 
~;\sit bir müşahededen dağdu
... ·ııu dik'katten kaçırmayınız. 

Taki dikkatdenilen hadise• 
nia ne gibi hiçlerdea ae büyiik 
kıymette eserler çıkara• bir 
mevhibe olduğu yavaı yavaş 
ber kesin nazarında tecelli 
Cbin. 

Uzun, bir mukaddime yap
madan hemen vak'arı aDla· 
tayım: 

Paris'de dünyanın en meşhur 
kalp hastalıkları mütehassıs
larından profesör "l..auhey,. 
birgün kalbi ve ıınabzı intizam• 
sız çalışan bir hastayı "llluaye
ne ederken, haatanm bir me
seleyi düşünmeğe aalclığmı 
g6rüyor. Hastamn o dakikaya 
kadar intizamıu: ye berbat bir 
surette çarpan kalbinin hasta 
düşünmeye başlar başlamaz 

düzeldiğini . görüyor. 
Hasta gittikten sonra dok

toru bir düıünce alıyor. Faali· 
yetinde 'tamamen müStakiJ olan 
insan ka1bi ile düşünce arasın· 
da ne münasebet vardır ? 

Acaba bu bir tesadüf mi idi? 
Tesadüf ise diyecek bir şey 
yoldu; fakat tesadüf değilse 
bu başlı başına bir mesele idi 
hem de büyük bir mesele idi. 

Ertesi günü aynı hastalıktan 
müracaat eden ikinci bir has
tayı bu defa doktor alakalı hir 
mesele ile meıgul etti. Hasta
ma mevzu ile alakası kuvvet· 
leudikce 11abzımo intizamı mü
kemmeUeşti. Bu tecrübeni• 
ilciacisioi bir üçüncü, üçiuıcüyü 
dördüncü ve ilah... takip etti. 
Bir çok, hatta pek çok basta· 
lann kalp intizamsıilıkları bu 
suretle zail olduğu görülünce 
düşünce ile, deveran aruında 
bir münasebet bulunduğu me• 

1 

selesi tahakkuk etti. 
Bu sırada profesör Abrami 

bir hastanın canı istediği za
man damar tazyikini yani tan
siyonunu yükselttiğini, istediği 
zaman aıalttığın1, yani tansi· 
yon meselesini iradesine tabi 
kıJdığını ilin etti. 

Bu müşahedder, vücudumuz· 
da otomatikman işliyen ve ta
mamen müstakil olan uzuvların 

F ı 

-:J.-
şuurumm: ve irademizin emrine 
tabi ıolabileceklerini ğöıterir 

gibi oluyorlardı. 
lKI ŞAHSiYETiMiZ 

ARASINDA 
Gerçi ruhi şabsi.Yetimizle, 

uzvi ıahsiyetimiz arasmda bir 
münasebet olmaması mümkün 
değildi; fakat bu irtibat zuhu
muzuo tahteauuru vautaıiyJe 

teeısüı ediyordu. Ve bunu Vi
yanalı meıhur Freud göster• 
miJti. Fakat burada görülen 
hadise tahteşşuurumuzua deği:I, 
doğrudan d~ruya ap aşikar 
arzumuzun, uyanık irademizin 
tesirini gösteriyordu. 

Bu ise .ne görülmÜf bir ha
dise idi, .ne .de aklın .kabul 
edebileceR'i bir eydi. 

Her kes .elini kolunu istedi
ği gibi hareket ettirebilir; fa· 
kat hiç kimse blbinin hareki
hna, safra kesesinin işle
yişine .bakim edemezdi. Bu 
herkesin kendi nzerinde las
dik ettiği hi1' hakikatb. 

Bu 'böyle im amma. yazdığım 
bu hadiseler de yudığım gibi 
idi. 

Bu vakalar, -müstesna ıeyler 
mi idi? 

Müstesna dahi olsalar madem 
ki bakikatdılar biç olmazsa bu 
müstesna adamlann üzerinde bu 
hadisenin nasıl tekevvün etti· 
ğıni L:eşf edebilmek fen alemi 
için fevkalade bir şey olacaktı. 

1'etkikat ve tamikat hu ha
disenin .zan olunduğu gibi .iı
tisnai 0111'.)adığını gösterince va
ziyet tamamen değişdi. Ve ara· 
lıkda başka bir hadise de na
zarı dikkab kuvvetle celbetti. 

Uzvi şahsiyetimizden doğan 
teessürler, ruhi şabsiyetimiıi, 
vicdan ve şuurumuzu kapladığı 
zaman neticeler ve arızalar 
meş'um oluyor ve şahıs hasta 
oluyor:. 

Halbuki şuur vicdanımız yani 
ruhi benliğimiz, bu tazyikten 
kartulonca ve uni varlığımız 
üzerinde hakim vaziyete ge• 
lince, neticeler daima mes'ut 
oluyor ve şahsi normalliğini 
istirdat ediyordu. 

Bu okadar vaatlerle dolu ve 
okadar yeni ufuklar ve izahlar 
ihsas eden bir hidise idi ki, 
artık zetd ve yüksek bir pro
fesörün bu meseleyi iliklerine 
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Morgan mektubu okuyunca lnzardı va Roberte 
döı.erek: u - tiyle dedi. Sevgili eu,man klm11r?" 

- Sen biJirsin delikanlım .• 
Misafirlerimiüo böyle ayakta 
kalmasına gönlümüz razı olı1'ı· 
yor da, onun için söylemiştik .. 
Yoksa fena bir maksat gütmi-

yoruz .. Koltuklarım1zda otoma· 
tik tertibat bu!unmadığına emin 
olabilirsin.. Senin!e çok uzun 
görüşmek istiyorum .. Çok yor· 
gun görünüyorsun.. Ayakta 
beklemek doğru mu!. Hem bu
radaki eşyalar başkalar1Dın pa
rasiyle alınmış olsa bile g .na
llı benim.. Lütfen buyuru?.tuz .. 

Robert büsbütün uabına 
k•pılarak: 

- Lafı uzatma, diye bağır
dı.. Benim aizımdan söz bir 
kerre çıkar .. 

Morgao sakin bir tavırla 
ayaj?a kalktı ve Roberte doğru 
ilerliyerek sigara paketini 
urattı: 

- Hiç olmazsa, bir sigara-
m111 kabul et. . Olmaz mı 
canım .. 

Robert Paketi eliJe iterelc: 
- Çok lütufkarsınız, diye 

cevap verdi. Fakat kullanmı· 
y'lrum .. 

Morgan tekrar odanın içinde 
do'aşmağa başladı. Ve sonra 

kadar tamik etmeden elinden 
bırkmasına imkan yokta. 
Güneşe tutulan oİı' pertev

suzun ziyayı ve harareti bir 
noktaya toplamasından doğan 
kuvvet gibi :bir mevzua, bir 
meseleye tevcih edilen dikka· 
tin vücutta yarattığı hususi 
hiClisıeler görülüyordu. Ve bu 
dikkatin~ tekasüf 1iddetiJe, 
doğan neticelerin ehemmiyeti 
de artıyordu. Bu müşaheler 
üzerine, dikkat haaisesi Te dikka
tin azami şiddete kadar yüksel
mesi hadisesi tetkik edilm~k 
zarureti derakap kendini his· 
settir<li. 

Avrupada ilim aaamlan, me· 
deni hayabn insan uzviyetlnde 
birçok esaslı vuifeleri bozdu
ğunu ve bilhassa medeni mu
hitlerde "dikkat,, melekesinin 
son derece zaafa uğradıgını 
görmüşlerdi. 

Şuurla l>ir dikkatin ateşli 
şekillerini ne Avmpada ne 
Amerikada görmeğe imkan 
yoktu. Halbuki görülmesi ve 
tetkik edilmesi lazım "Olan da 
(dikkat) in bu müthiş derecesi 
idi. 

MiSTiK MEVZULAR 
Dikkat, fikrin bir noktaya 

tekisüfü demektir. Düşünt\ldU, 
taşınılaı. Dünyada en derin 
bir 1ezze'tle dikkati üzerine çe
ken şeyler "esrar1ı,, şeyler, 
"Mistik" mevzulardı. Mistik 
itikatlarcla en ziyade Hindis· 
taada yaşamakta idi. Ve Hin
distanda Avrupa medeniyetini 
kabul etmemiş, fakat manbk 
ve şuura mistik mevıularda 
son der~ yükselmiş insanlar 
vardı. 

Ve bunların arasında bil
hassa "Yoga,, lar vardı. Ve 
"Yoga,, lar !ilmin aradığı bu 
mevzuu dünyanın hi,bir tara
fında misli bulunmıyacak bir 
mtikemmeliyetle aydınlatacak 
hususiyetlere malikti. 

Yapılacak tecrübelerin oku
yucu1ar nazannda bütün mina 
ve kıymetini alabilmesi için 
bu "Yogan lann hususiyetlerini 
bir parça anlatmak lizımaır. 

•*• 
"Yoga,, lar insanda uzuvla-

rımızın icabından doğan açlık, 
susuzluk ve 21aire gibi maddi 
ihtiyaçlarla, insiyaki ihtirasla-

birdenbire konuttu: 
- Soracağını suallere doğru 

cevap vereceğini ümit ediyo
rum.. Burada iyi muamele gör
mek istiyorsan, biıe itaat et
men 1bım .. Morganların bina
aına hangi ceMretle ve De 
maksatfa girdiniz? 

-- Hangi cesaretle mi? işte 
bu pek saçma bir sual.. Mak
sat meselesine gelince, bunu 
an!amıyacak kadar saf değilsi
niz zannederim .. 

- t:arzet ki anlamıyorum •. 
- Oyle ise iıah edeyim .• 

En büyük emelim ölünceye ka
dar sizinle uğraşmak ve siz
den İntikam almakhr... içinde 
böyle büyük bir arzu taşıyan 
adamın Morganların binasına 
girmekteki maksadı ne olabilir? 

- Yanındaki genç kimdi ? 
- Orasını bilmiyorum:. 
- Nasıl bilmiyorsun?. 
- Daha doğrusu (bilmiyo-

rum) değil de, (aöylemek iste
mryorem ••. ) 

- Demek bu sualime cevap 

o 

Milli küme maçları 

Altay, ~ü~el bir oyunla 
rakibini yenmiştir 

i!!!llS se 

1·1 ~~~Ün ::::::::: •ı 
::::::::: karik~türü 

Ne kadar içiyoruz~ 
Her ay .ne kadar yıcliğimize 

dair gazeteler istatistik neşre" 
Havanın fağmurlu olmasına lediği haicalar ve öğrenmek diyorlar. Evelki gün çıkun ista-

rağmen Halk sahası kulüp ta- istedikleri takımlar. tistiga ğöre Kanunusani ayın· 
raftarlarile aolmuştu. Oyunu • *0 da koyun, keçi, 'manda, öküz, 
idareye memur hakem ortada Takımlar şu kadro ile sık- domuz ilah,.. olarak 8924 baş 
yok... Yenisini bolmak icap mışlardı: hayvan yemişiz. Bunu Izmirill 
etti.Albnordudan Mustafa Şen- Af tay: Mehmet, Ali, Fuat, l 15 bin nüfusuna taksim eder· 
kal bu vazifeyi deruhte -etti. Mehmet, E.nver, Hilmi, Saim, dersek ayda 19 küsur insaıı 

Ru maç şu itibarla mühim Uyas, Basrı, Şükrü, Hakkı. başına bir baş hayvan babel 
idi ki Eğer Göztepe ıkaıanırsa Göztepe: Mahmut, lsmail, ettiğini görürüz. Bunlann -ya11i 
muhakkalı olarak milli kümeye Ab<lullab, Selim, Hakkı, frfan, hayvanların, insanların degill • 
lmıirden ğirecek iki akımdan Mehmet, Halit, Fuat, Abbas, boynuzlan, derileri, kemikleri, 
birisi olacaktı, aksi takdirde Lütfi. banakları 'ilah .. çıktıktan sonra 
vazi_yet karııacak ve üç namzet · Fuat sakat ayağına rağmen koca Klnun 'içinde her bir}mi· 
takımın [Atay - Altınordu - Cöz:- oynıyordu. Bu ise Altay için mizin karnına kaç gram et 
tepe] mevkileri naı:ikle~ecekti. bir avantaj oldu. Çünki eski lokması girdiğini, varın siz he-
Netekim öyle oldu. Fuadın kaçırmıyacağı bir kaç sap eyleyin. Adam başına 

Attay maçı 2·3 kazanmakla mühim fırsatı dünkü Fuat ka- günde bir gram duşüyor. 
kendisi baıa geçti ve Altınor- çırmışbr. ilk golü Altay yaptı. ISTITRAD - Bu hesapta 
dunun vaıiyetini nazik safhaya Buna Göztepe mukabele etti. beygir, dev~, eşek eti dahil 
soktu. Çünkü AJbnordunun Milli Derken golleri karşılıklı olarak değildir. 
ldimeye girmesi için Attayı beşe kadar çıktı. Devre bittiği Ben bu ıstatistikten birşey 
yenmesi şarttır. Beraberlik bile zaman Altay 3 - 2 galip gelmiş anlıyamıyonım. Ne kadar et 
vaziyeti kurtaramaz. Halbuki bulunuyordu. Gödepcnin l>Sr yediğimizi bilmekten ne<çıkar?. 
A1tınordunun lımirspor ile bir golu penaltı dendi. yoksa b.:mir ahalisinde tans1i· 
teblükeli maçı daha vardır. Bundan evvel yapılan maç- yon derecesini anlamak içiil 

A1tay ile Albnordunun va· )arda lunirspor 4-0 Bucayı, midir?. Öyle ise yandık. Çün· 
ziyetleri bu derece ,npheli ve Demirspor da 10-1 Egesporu kü günde bir gram et yiyen 
nuik iken Göztepeyi hem en yenmişlerdir. adamın tansiyonunu düşün, mi· 
nazik hem en müsait vaziyete Altmordu - Burnava maçı caza " mizac .,, güdük olmak ık· 

tiza eder. 
koyanlar vardır. lzmirspor ta- Burnavahlann devre ortalarında 
kımını yeneceğini tahmin eden- 4·0 ırağh1p vaiiyette sahayi Halbuki lzmi.rfüer kadimden 
1 • d.d ·u· k- terketmesile neticelenmı·ştı'r. beri celilb, kabadayı, çapkın, 
er onu ıım ı en mı ı ume .hovarda diye meşhurdurlar. 
takımı addediyorlar. Aksim· Son vaziyete go··re Altay 7 ' Günde bir gram et yemekle 
düşünenleı ise vaziyet Göztepe maç 20 puvanla en başta ge· tansiyonları düşük, işleri dü· 
.irin kaybedilmicıtir. isabet bı· - liyor Göztepe 7 mar 19 pu 

:r • • :r - dük olmak Jizımge)en lzmirJi-
rinci partida gibi görünüyor. van, Albnordu 6 maç 16 puvan, lerin, niçin bunun aksine ola· 

işte bütün bunlar gelecek Demirspor 7 maç 15 puvan, 
d 

K. S. K. 7 maç 12 pavao, lz- rak, mizacları kıyak, tansiyon· 
iki son hafta için e beUi ola· lan kabardaktır? 
cakbr. Yani Likie sonu en mirspor 5 maç 11 puvan, Ege- Buna cevap vermek ve isla· 
heyecanlı ve enteresan kar- spor 7 maç 9 puvan, Burnava tiıtiğini çıkarmak salahiyeti 
şılaşmaları taşıyor. lstanbul ve 7 maç 8 puvan, Buca 7 maç inhisarlar idaresiniodir. 
ADkara takımlarının da bek· 8 puvan. T<>~'C.:TZ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nmızdan doğan ihtiyaçların in· Diğer taraftan insiyakları· ''Yoga,, lar bütün bunları 
sanları <dünyaya ve "madde,, ye mn:dan doğan ihtırasları ezmek (dikkat) ve {iradelerini) muay-
sımsıkı bağladığını ve ihtiyaç• için onları da iradelerinin em- yen bir 11esneye tevcih ve tek· 
lar :artbkça maddeye ihtiyacı• rine tamamen ve mutlak hir sif etmekle elde etmeğe çatı-
mızın kuvvetlendiğini, ruhi surette mün"k.ad kılmanın mü- şıyorlar. Paris tıp profesörü-
serEesfliğimizio azal8ığını id- mareselerini yaparlar. nün tesadüf ettiği küçük ba· ' 
dia ederler. Uzvi ihtiyaçlarla ins·yaki taz- disenin derin <lerın tamikinden 

insanın en ulvi hüviyeti ruhi yikten doğan ihtiyaçların tabii sonra netice, dikkat ve irade· 
var.bit olduğunu ve o varhğın birçok kolları. şekilleri ve de- !erini harikulade . bir şiddetle 
kendini maddeye bağbyan bağ- receleri vardır. işte (Yoga)lar bir noktaya teksif etmek kud· 
lardan sıynldığı nisbette mahi· bir taraftan bedeni diğer ta· retini haiz olan kimseleri ara· 
ye6 teeyyüt ettiğini ve maddi raftan ruhi mümareselerle ba- mağa ve bulmağa kalmıştır. 
bağlardan irtibatı tamamen fek sitten başlıyarak derece derece Y oga1arın hususi halleri bu 
edildiği takdirde c~hanşümul bir taraftan bütün bu ihtiyaç- en büyük ihtiyacı tatmin eden 
ruhu ezelinin mahiyetine avdet lara diğer taraftan bu ihtiyaç- bir lütfü tesadüf oluyordu. 
ettiğini ve binaenaleyh kendi Jarı doğuran azaların bizzat yogaların taşıdığı itikadın ve 
vücudunda maddi uzuvlan ve kendilerine tahakküm ve ta· dini olan felsefelerinin doğru 
insiyaki ihtiyaçları tamamen sarruf etme'-'ted·ırler. 

K veya yanlış olması ilmi zerre 
s~sturabilen bir adamın kendini Zaten " Voga iştirak de- kadau alakadar etmezdi. Umi 
cıhanşü~ul ruha ytikıelttiğini mektir. 
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alakadar eden cihet onlano 
ve avahm ve kainatı yaratan G .. lil.. k. y al d · 
ruhla ittiha.. ·1t· k tti ... · . or uyor ı og ar a mıs· itikatlarındaki ~ddet ~e ıitikat· 

'" ve 1 ısa e gı t k b' f ) f · t Ik. •v• akidesini taşır1ar. ı ır e se enın e ın etligı larının ilham ettiği uzuvlar 
Onlann gayeleri bu en ulvi bir hareket tarzı vardır.Bu tar- iizerine iradenin müdahalesi ci· 

mertebeye yeti~mektir. Bunun zın mümeyyiz vasfı, iradi bir beti idi. Fennin aradığı bu idi 
için nefis1erıni, bir taraftan ceht ile, kalbe, ciğerlere, di- ve fen aradığını bunlarda bul· 
uzuvların yarattığı maddi ihti- mağa, (böbreklere, damarlara muştu. Bu müşahede sahası 
yaçtan kurtarmak için o uzuv- ve bütün uzuvlara iradenin keşfolununca bütün tıbbi ve· 
tara tamamen tasarruf etmemin emrini geçirmek ve uzuvları saitle mücehhez bir tıbbi seya· 
yani o uzuvlan iradelerinin istediği gibi işletmek veya iş· hat tertip edildi. Yarın bu se· 
emrine tamamen münkad kıl- !etmemek kabiliyetinin iktisa- yabatın verdiği harikalı netice· 
malannın. b~dır. feri göreceksiniz. 

vermiyeceksin?. 
- Evet •• 
- Fakat, sonra senin için 

fena olur .. 
- Ne heis var .• 
Morgan 11inirlenmeğe baıla

mıfb. Hırsından adeta titriyor
du .. Şimdiye kadar daima emir· 
Ierine itaat görmeğe ve herkesi 
karı1sında titretmeğe alıştığı 
için, Roberlin ters ve pervasız 
sözleri ona büyük bir tesir 
yapmııtı.. Asabi bir tavırla 
konuıtü: 

- Delikanlım.. Sana son bir 
sual daha soracağım. eğer 
doğru cevap Yermiyecek olur· 
san ... 

- Evet.. Sonra .. 
- Hayatın tehlükeye düş-

milı demektir.. Bizim şakam1z 
yoktur.. Bunu da iyi bil.. Or· 
tada size yardım eden birisi 
var .. KuVYetli ve isabetli ka· 
naatlarımıza göre bu muhak
kaktır. 

Şimdi söyle bakalım.. Siıe 
yardım etmek istiyen bu kilı-

tah kimdir? 
Robert: 
- Maalesef yanılıyorsunuz, 

diye cevap "Verdi .. 
- Yanılmak mı? Buna im

kan yok.. Mişiganda geçen 
birçok vakalar .• Berlin otelinde 
gece yarısı birdenbire gaiplere 
karışmamı .. 

- Olabilir.. Lakin bütün 
bunlar doirudan doğruya ken· 
di muvaffakıyetlerimi%dir. 

- Peki, haydi öyle farzede· 
lim.. Binamıza girerek bilmem 
kaçıncı kata kadar çıkmanıza 
ne buyurmalı.. içeriye nasıl 
girdiniz? Yolları ve geçitleri 
nereden biliyordunuz? 

- Size herşeyi en ufak te• 
ferruatına kadar anlatacak de· 
ğilim. 

Bu sırada, şimdiye kadar 
söze hiç karışmıyan Gordon 
yavaş yavanş koltuğundan 
kalktı ve Robert' e doğru iler
ledi. Maksadı bertarafını aü· 
zeJce aramaktı. 

Robert bunu fark edince 

1 
korku ile titredi... Çünkü Sev· 
gili düşmanın son mektubu 

1 
cebinde bulunuyordu. Cürültll 
ve kavgalar Rrasmda berıeyi 
unutmuş ve yakalandığı zaman 
bir fırsahnı bularak, mektubu 
imha etmek bir türlü aklına 
gelmemişti .. 

Evveli üzerini aratmak iste· 
medi. Fakat iş işten geçmişti 
artık. • • Beyhude yere uğ· 
aşmamak ve onları büs· 
bütün şüpheye aüşürmemek 
için, ceplerinde ne kadar eşya 
varsa hepsini ortaya yığdı .. 

Tesadüfen Cordonun ilk 
elini uzattığı şey mektup ol
muştu .. 

Robertin içi sızladı. 
Gordon mektubu okudulttarı 

sô'nra Morgana uzatarak: 
- Çok mühim, patron, dedi .. 

Robert yalan söyliyor. işte 

buna güzel bir şahit.. 
Morgan yazıyı okuyunca kıp 

1'ırmııı keaildi. Adeta titriyor'" 
du. Roberte dönerek: 



YENi ASIR Sahile~ 

Nihayet bizi anlıyorlar 

Arap alemi, Türkiyeyi 
--~~~-~~-~~-yakından takip etmelidir 

Alman müstemlekeleri meselesi .. Irak münevverleri 
................................. r7ZT.LZZ7.T,;A'/.J& .............................. .. 

Alman gazeteleri Çekoslovakyanın komünizm 
aramızı açmasından 

ecnebilerin 
endişe ediyorlar 

-----------------------~~-Kahire 8 (A.A) - Anadolu adamı, Şekip Arslan~ın bir Ka-
Ajansının hususi muhabiri bil- bire gazetesine yaphğı beya· 
diriyor : nab mevz.uu bahsederek de· 

Gazeteler Bağdattan aldık- miştir ki: 
Jarı aşağıdaki haberi neşret- - Şekip Arslamn kullandığı 

tehlükesi altında bulunduğunu iddia ediyorlar 
Çek tayyare karargahları 

Çek hükümeti bu 

emirleri altında Sovyetlerin 
iddiayı şiddetle 

mektedirler : lisandan hayrete düştüm. Hu-
Sancak mesel~sinde Türkler susile ki, daha geçenlerde 

• • 
ımış .. 

ile Suriye arasmda münaferet Türkleri ve Türkiyeyi med-
çıkmış olmasından dolayı yese hüsena ediyor idi. Her-reddediyor 

_Londra 8 (Ô.R) - Alman --y ._...,,..,-
~ustemleke metalibi hakkında 
h on Ribbentrop tarafından bu 

afta Eden'e gaybubeti esna
;•nda refakat eden Lord Hali· 
aks nezdinde bir teşebbüs 
Yapılacağı teyit e"'iliyor. Umu-

Çek 
düşmüş olan Irak efkarı umumi· halde Şekip ArsJan'ın dü-
yesi Cenevrede elde edilen su- şüncelerindeki bu değişiklik oıdusu ma11rwalar es11ns111r!a 

nı· 1 ~ ı o arak gazetc1er bu teşeb· 

~Ü~ün neticesi hakkında hiçbir 
unııt beslememektedir!er. Me
ğer ki Almanya bununla bir-
likte lh A ' ' . . su un umumı tesvıyesı 

•çın bir teklif yapsın. 
11 

Nevs Cbronicle ,, gazet~si
ne göre Alman sefirinin yapa· 
cağı teşebbüsten fili bir neti- eyyüt etmemiştir. Bu, Edenin lara göre Çekoslovak hnkn-
ce çıkması, hatta bu teşebbfi- yaptığı beyanatı kabine arka- meti tayyare karargahlarını 
•iln meseleyi inkişaf ettirmeg· e Sovyet tayyarecilerinin emri al-

daşlarile danı .. madan yaptığını B h Yaraması ihtimalden ozakbr. Y tlna koymuştur. u it amların 
A he nedenae zanneden Alman -' ö t k 

1 
lnıan sefiri sanıldıg· ına göre esaasıuığını g s erme üzere 

mahafilinin bir hayalinden iba- Ç k lovakya hükümetı' Alman 
Dgiltere ve Almanya araıında e os • b' ret olsa gerektir. yaya çek tayyare kararkihla· 
ır anlaşmayı daima m6mkün Londra, 8 (Ô.R) - Alman nnda bir tahkikat yapılmasmı 

telikki etmektedir. Şu halde gazetelerinin Çekoalovakyaya teklif etmiş, fakat Berlin bu 
•~rt bir müstemleke talebiyle karşı devam eden hllcumlan teklifi kabul etmemiştir. 
~ar lngiliz • Fransız anlaşması Ingiliz umumi efkirını oldukça Geçen gün "Times" gazetesi 
ıhtiınaline karı• Almanyaya mü- üzmektedir. Halbuki son za- Alman ithamlarını red ederek 
zalıerete mütemayil bulunan manlara kadar Ingiltere mer- Avrupada Çekoslovakya'dan 
~ulıafazaklr unsurları g6cen- kezi Avrupa ahvaline karıı daha az Bolşevik ve daha çok 
dirınek iıtemiyecektir. biJakia lakayt gibi idi. Malum barışcı hiç bir memleket ol· 

lngiltere umumi bı"r tesviye ld • - Ç k 1 k madığını yazmışdı. Bugtın k d o ugu uzere e os ova yaya " Manebester guardion " de 
8 roıu haricinde hiçbir tavi- karşı Alman neşriyab hafta- bu mütaliyı teyit ederek şun· 

zat yapmıyacakbr. Bazılan bu larca \!Vvel başlamış, bu mem- ları yazıyor. 
aıeselede Lord Halifaksın Eden- leketin bolşevikleştiği ve bunun "Çekoslovakyanın gôya bol-
den daha uysal davranacağını Avrupa için vahim bir tehlüke şevikleştiği hakkmdaki Alman 
~a6ylüyorlarsa da bu haber te- oldağu iddia edilmiştir. Alman~ neşriyatı kimseyi, Alman agent· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mühim siyasi temaslar arifesindeyiz 

Başvekilimiz, lngiliz kralının taç giy· 
nıe merasimi için Londraya gidecektir 
londra elçimiz Türk - lngiliz siyasi münasebetlerinin 
Yeni şekli hakkında mühim bir makale yazmıştır. 

1iiık - l11gıliz dcnur ve c.elık fab11kası i11şa mukaı•e/enamcsınin Londıada u11zosına aıt bır intıba 
- Financial 7imes'dl'ıl -

Başta1a}l bitinci salli/edc 
iştira kudretinin fazlası da 

~abii o!ar.:ık mühim mikyasta 
ngiliz piyasasında iştiralara 

tahsis edilecektir. Bahusus ki, 
lngiliz emtiası, Türkiyede kali
teleri ve mükemmeliyetleri ile 
llleşhurdurlar. 

Türk .. lngiliz ticareti yo
lunda biricik güçlük şanj me
selesidir. Bu da en basit tabi
rile, lngiltereye kafi miktar
da Türk malı idhalı husu· 
•unda şimdi mevcut olan 
güçlükten ibarettir. Yukarıda 
bahaı geçen licat ... t mukavele-

sının lngiltereye daha fazla 
Türk mah ithalini mümkün kı
lacağı ve böylece Türkiyenin 
de fazla satın almağa mukte
dir olacağı ümit edilebilir. 

Türkiyenin Londra sefiri ve 
İngiliz .. Türk dostluğunun en 
hararetli bir taraftarı sıfatile 
bu dostluğu takviye edebi
lecek mahiyette her hüsnü ni· 
yet tezahürünü kalbi olarak 
takdir etm'ekliğim tabiidir. Bu 
sebeple şimdiden mevcut olan 
siyasi dostluğu ekonomik sa
baya · ulaşhrmağa matuf olan 
"Financial Times. in teıebbü-. 

sünü çok kıymetli telakki ede· 
rim. Eminim ki bu, Ingiliz bal
kının geniş tabakalarına yeni 
Türkiyenin ekonomik imkan
larım, her iki memleketin men· 
faatine olarak tamtacaktır.Fakat 
yine umarım ki ekonomik Tür
kiyenin bu suretle tanınması 

logiliz halkı nezdinde mem
leketimi ziyaret etmek, tabii 
ve bedii giizelJiklerini kendi
liklerinden tanımak arzusunu 
yererek ekonomik münasebet
lerin bağını tamamlayacak fikri 
ve hissi bağlar da yaratacaktır. 

Fethi Okyar 

)erinin hakiki gayeleri hakkın
da aldatmamaktadır. Bu itham
lar billün dünyada Çekoslo
yakyaya sempatiler uyandır· 
ımıhr. Almanya Çekleri rahat 
bırakırsa kendi menfaaine da-
iyi hareket etmif olur. Bu neş
riyat devam eder ve sulhçu 
küçük bir millete karp yapılan 
hücumlar kesilmezse herkes 
Alinanyanın niyetlerinden ıüphe 
etmeye batlayacakbr •• ,, 

••• 
Japonya ve 
ordunun nüfuzu 

reti halden fevkalade memnun hiç te araştırmak istemediğim 
olmuştur. bir sebept~n ileri gelmiş olacak. 

Siyasi mahafilde beyan olun- Ankara hükümelinin Sancak 
duğuna göre Türkiye cumburi- meselesindeki fikirleri (ki Şekip ' 
:iyeti ile Arap milletleri ara- Arslan anlaşılmaz diye tavsif 
sında dostane ve samimi olan ediyor) bence tamamiyle anla-
münasebet ecnebi propagan- şılacak mahiyettedir. Çünkü 
dnsı ile soğutulmuştur. Bu pro- Sancak halkı kat'iyyen Türk-
paganda her an daha ziyade tür. Bu itiraz kabul et-
sıklaşmakta olan bu bağların meı. Türkiyenin hariçte otu-
gevşemesinde menf~atleri ran Türklerin maı uz kaldıkları 
olanlar tarafından yapılmışhr. fena muamelelere asla pro-

Ayni mahafilde yakın şarkın testoda bulunmamış ve bunu 
en kudretli devleti olan Kama- ancak lskenderun ve Antak-
list Türkiye ile dost ve kar- yada oturan Türkler hakkında 
deılik münasebetleri idame et- yapmış olduğuoa dair Şekip 
mekte olan araplar için bu Arslanın ileri sürdüğü iddiaya 
Sancak dersinden istifade edil- gelince, bu mesele hakkında 
mif olması temenni edilmek- Türk matbuahnın bu mevzu 
tedir. etraftadaki neıriyatını göster-

Diğer taraftan Entellektüel mek kafidir. Şekip Arslan halk 
mahafil de arap alemi için ta- arasında mübadele yapılmasını 
kip olunacak yegine siyaset terviç ediyor. Bu kabili tatbik 
yalnız ecnebi siyaset boyundu· değildir. Tecrübe bunu göster-
ruğundan değil fakat ecnebi miştir. Başkalarına pek paha-
propagandasının tesirinden de lıya mal olan bu hatayı tekrar-
kurtulmak olduğunu çünkü bu Jamak akıl karı değildir. 
propaganda perde arkasında Türkiyede oturan ekalliyet-
yapaldığı için daha muzır oldu- lerin mütemadiyen bir tazyık 

Tokyo, 8 (A.A)- imparator ğunu söylemektedir. siyasetine maruz bulundakla-
kabinenin programını tasvip Irak efkinumumiyesi ıu ka- nnı söylemek ise red ve cerhe-
etmiıtir. aaattedir ki T&rkler ile Arap· dilmeıi icabeden bethabane 

Siyasi mahafilde beyan olun- lar arasında h:çbir vakit mil- bir iddiadır. 
duğuna göre programda bil- f t ı v na ere mevcut o mamııbr. e Sancak meselesi bugu-n balle-
hassa ordunun nüfuzu bisso· 
Junmaktadır. Filhakika ordu bunu Araplara ait olmıyan mü- dilmiı bulunuyor. Biz Suriye-
imparatorun ilAhl haklarını in- naferetlere hizmet için bir ta- liler için takip olunacak tek 
kir etmek temayiUJerine karşı kım politikacılar yaratmışbr. bir aiyaset vardır. Türk kar· 
ötedenberi mikadele ediyordu. Kahire, 8 (A.A) - Anadolu deşlerimizle fevkalade iyi ge· 
Başbakan Hayası bir kaç Ajansının hususi muhabiri bil· çinmek ve bize zarardan başka 

güne kadar hükümetin prog- diriyor: birşey getirmiyecek olan pro-
ramı hakkında izahat vere- Şimdi •iyasi hayattan çekil- pagaodalara alet olmaktan 
cektir. mit olan Suriyeli bir dt!vlet vazgeçmek. 

·····şayıaıar········aeva-.n·······edıyor······ 
r: 

V oroşilof'un tevkifimuhtemelmiş.An-
e ç • eri de .. · ece ş ra a 

Roma 8 (Ö.R) - .,Prawda,, 
gazttesinin tekzibine rağmen 
Berlin ve Roma anti kominist 
mabafili ile Varşova Ve Riga 
kaynakları Rusyadaki vaziyet 
hakkında endişe verici haber
ler yaymağa devam ediyorlar. 
Bu haberlere in:mmak lazımsa, 
Stalin ordunun yüksek rütbeli 
zabit' ri arasında bir çok 
tevkif .. ~ yaptırıyormuş. Sta-
lin ile Voroşilof arasm-
dalti ihtilaf gittikçe ge· 
nişliyormuş. Muhtelif şehirlerin 
yolJarında işçiler gepeu (Gizli 
polis) memurla;.na hlicum edi
yorlarm1ş. Tevkif edilen şahıs· 
lar arasında halk komiseri ve
killeri de varmış. 

" Daily Ekspres ,, gibi bazı 
lngiliz gazeteleri de Sovyet 
Rusyada vaziye\in normal ol
madığını iddia etmektedirler. 
Bunlımn " saliihiyetlar ., bir 
şahsiyetten öğrendiklerine gö
re Rusyada Troçkist propa
ganda çok kuvvetli imiş ve 
ve Stalin, Troçki ve agentleri
le temasa geçtikleri ithamiJe, 
bazı Rus diplr>masi mümessil
lerini de azletmek fikrinde 
imis 1 

Bir Soı'}•et denizaltı gemısi 

Roma, 8 ( Ô.R ) - Rusya 
hakkında hnberler devam 
ediyor. Bu defaki telgraflar 
pek fazla uydurma olacak 
ki ltalyan radyoları da ihti
raz kaydiyle veriyorlar.Bunlara 
göre Stalin, Voroşilofun tevki· 
fini emredecekmişl Voroşilof 
muhtemel bir ihtilaf karşısında 
donanmaya güvenebilmek için 
filo reisile mUzakereye giriş· 
mişl Rusyanın Tahran, Ankara 

ve Çin sefirleri değiştirilecek
miş! 

Moskova, 8 (A.A) - Neşret
tiği bir tebliğde Tas Ajansı 
Sovyet ınakam:ıhnın Japonya 
ile Sovyet birliği arasmdaki 
münakalatı kesmek için bazı 
tedbirler aldtğı hakkında Japon 
mntbuatında çıka~ haberleri 
tekzip etmektedir. 

Bu tebliğde Sovyet maka
matının hiçbir veçhile Avrupa 
ile Asya arasındaki doğru mü-

nakalatı kesmek ve Japon va
purlarının Sovyetler birliği ile 
Japonya arasındaki muntazam 

seferlerine mani olmak tasav
vurunda bulunmadıklarını ilave 
eylemektedir. 

Çek mürahhasları 
Belgradda 

Belgrad, 8 (A.A) - Çekos
lovak iktisat mütehassıslarından 
mürekkep bir heyet buraya 
gelmiştir. Bu heyet Yugoslav 
ve Romen heyetleriyle birlikte 
15 Şubatta açılacak olan küçük 
antant iktisat konseyinin işle
rini hazırlayacaktır • 
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Sosyal tetkikler : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirin fabrikalarında 

Kızılay Türk işçisinin 
sağlığını koruy r 

Halka pınardaki yün mensucat şirketi 
fabrikalarında neler gördüm? 

Yazan: A. OKTAY 

Ameleler yemekte 
iş kanunu önümüzdeki hazi

rapda tatbikine başlanacağın

dan memleketin her tarahnda 
hazırlıklar devam ediyor. Bu-

gün büyük endüstri evlerinde 
amelemizin ne halde oldukla
rmı anlamak için bir tetkikte 
bulunmak arzusu ile 11 lzmir 

yün mensucat Türk anonim 
şirketi " nin Halkapınardaki 
fabrikasını ziyaret ettim. Öğle 
vaktı olmasına ragmen şirket 
direktörü M. Hip evine gitmi
yerek fabrikayı gezdirmek için 
bana refakat nezaketini gös
terdi. ilk girdiğimiz yer aşhane 
oldu. Direktör iyzahat verdi: 

için tam kalorili gıda almasına 
yüksek bir şefkatle yardım 
ediyor. 

Elli kuruşa alınan on varaklı 
bir karne ameleye bir hafta 
için yetiyor. Burada önceleri 
200 amele yemek yiyordu. 

Aşhanede yemek verilmeğe 
başlandığı günd\!n bugüne ka
dar geçen on gün içinde bu· 
rada yemek yiyenlerin adedi 

dörtyüz elliye baliğ oldu. Da· 
ha da artacağı muha)<kaktır. 
Bugünkü yemek etli kuru fa
sulye ile aşuredir. Beş kuruş· 

Juk yemek deyip geçmeyin .•• 
Yemekler çok nefis surette 

Aşhane 

- Bu aşhane Kızılay kuru- hazırlanıyor. Şimdi göreceksiniz. 
munun en güzel işlerinden biri· Kuru fasulyeye karşılıklı kaşık 
dir. Gördüğünüz intizamı ona sallarken direktöre hak veri· 
borçluyuz. Kızılay her öğleyin yorum. * 
ameleye ekmeği ile beraber Koyunun sı;t~dan koparılıp 
beş kuruş mukabilinde bir ta- insana giydirilen yapağınm da 
bak sıcak etli yemek vı~riyor. bir serencamı var ... 
Amelenin sıhhatını korumak Bana bu .serencamı göster-

HiSSi, AŞK 
ROMAN{ 

- t1 -
Son günlerde sende bir başkahk var. Mektupla
rındaki tal ma hararete ke ndlml inandıramıyorum 

Sanişkam.. Görüyorsun ki 
epeyct! üzüntü içindeyim. Er
kekler içinde bu kadar kuv
vetle aşk yapmasını bilen birine 
rastlıyacağımı zanneder miydim. 
Mağrur çocuk beni kendisine 
öyle bağladı ki hayret edersin. 

Şimdi ne olacak.. Buna ce
vap verecek vaziyette değilim. 
Onun yarını hakkında da birşey 
söyliyemiyorum. Acaba bu va
ziyeti babama açsam mı? Aca· 
ba açsam benimle alay etmez 
mi?. Necmi herşeyi biliyor. Fa
kat yüz göz olmak istemediği 
için bana bahsetmekten çeki-

niyor. Sana iyi bir de haberim 
vnr.. Pazartesiye kendisiyle 
bir daha buluşacağız. O zaman 
sana daha bol havadisler vere· 
ceğimi ümit ediyorum, Sanişka· 
cığım. 

SENiHA 
Mektup 

Şirin babacığım, 
Olan oldu, işi Necmiye aç

tıktan sonra sana da anlat
makta zarar görmiyorum. Be· 
nim Ümitle olan alakamdan 
herhalde haberdarsın. Eğer bil
miyorsan ben haber veriyorum. 

işi daha fazla senden sakla-

Y'ENf A51R ... -· 
Polonyanın yeni sanayi merkezi 

Vistülün 
• 

tesıs 

mültekasında 
edilecektir 

Varşova, 7 (A.A) - Gaze
<eler Vistül nehrinin mülte
kasında ihdas edilecek olan yeni 

sanayi merkezi hakkındaki ha .. 
berleri çok müsait bir surette 
karşılamaktadır. 

Malüm olduğu veçhile bu 
merkezin ihdası büyük nafia 
işlerine ait beş senelik projeye 
dahildir. Bu mmtaka emniyet 
müsellesi içinde bulunmaktadır. 
Ve bu mmtakada esasen milli 
müdafaayı alakadar eden bir 
takım müesseseler vardır. Bu 
mıntakaya merkezi sanayi mm
ta kası ismi verilecek tir. 

1937 st:nesi bu m'ıntakada 

yapılacak tertibata ve hazırlık
lara tahsis olunacaktır. Bu ter
tibat ve hazırlıklar şunlardır: 

Su mecralarının tanzimi, gaz
la işleyen fabrikalara giden 
yollar üzerinde elektrikle mü
teharrik bir tramvay vücuda 
getirilmesi. 

Hükümet gazeteleri şimdi 

projenin başbakan muavini B. 
Eugene Kviatkovski'nin idaresi 
altında tahakkuk ettirileceğini 
hatırlatmaktadır. Bu zat Gdynia 
limanını meydana getiren adam· 
dır. Gdynia on sene içinde 
ufak bir balıkçı kasabası ol
maktan çıkarak 100,000 nüfuslu 
bir şehir olmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mek zahmetini direktör M. ( ıip 1 veya sade çizgiler;le gözleri 
bizzat üzerine almıştı. çeken bir kumaş halini almıştır. 

Yıgın yıgm ve renk renk TÜRK IŞÇISI 
dağılmış yünlerin arasından Tezgahların önünde müma-
geçerek fabrikanın yıkama ve reseli hareketlerle aksamadan 
boyama kısımlnrma girerken hesaplı işleyen Türk işçisinin 
M. Bip bir sualime şu cevabı yanına sokuldum. Onlarla dert-
verdi : leşmek istiyor, dileklerini öğ-

- Fabrikamızda işçiler günde renmeğe çalışıyordum. 
doku-ı saat çalışırlar. Yevmi- Bir dokuma makinasının 
yeler muhteliftir. Erkek çocuk- önünde çalışan küçük bir kız 
lara (50,) küçük kızlara kırk çocuğuna soruyorum: 

.kuruş veriyoruz. - Nekadar yevmiye alıyor-
Kadınlar 80 • 100, erkekler sun kızım? 

80-150 kuruş arasında yevmiye O, kirli ellerinin siyah par-
alırJar. Amele mevcudumuz maklarile alnına düşen saçla· 
750 dir. rmı arkaya doğru düzelterek 

MAKiNE DAiRESiNDE hazin hazin yüzüme bakh: 
Makine dairesine giruıiştik. - Ben mi? Ben elli kuruş 

(350) beygirlik bir makine ha- gündelik alıyorum. ihtiyar bir 
rekette idi. Direktör bana fab- ninem, bir de küçük kardeşim 
rikanın faaliyeti hakkında şu 
izahatı verdi. var. Onlara da ben bakıyorum. 

- Bilirsiniz ki bir beygir 
kuvveti bir metre mikabı taşı 

75 metre irtifaa kaldırabilecek 
bir kuvvet demektir. 
Şu gördüğümüz makinenin 

lrnvveti de (350) metre mikabı 
taşı (75) metre yükseğe kal
dırabilecek kuvvettedir. Dev 
gibi volanlı ile, büyük ve ter
temiz cüssesiyle saat gibi işli

yordu. Şüphesiz ki bu, fabri
kanın kalbidir. 

DOKUMA DAiRESiNDE 
Dokuma dairesine geçtiği

miz zaman uğultudaP yanım· 
dakinin izahatını işitemiyordum. 
Yüzlerce tezgah çalışıyor, me
kikler mütc:madiyen trık hak, 
trık trak gidip geliyordu. Ta
ranan yün, bükülen yün, doku-
nan yün ... 

Beş dakika evvel çuvallar• 
dan boşaltılan kirli yün, şimdi 
önümüzdeki bir makinede en 
mükemmel Avrupa kumaşlarına 
rekabet edebilecek ütülenmiş 
mükemmel bir kumaştır. Biraz 
evvel yıkanıp boyanırken müs
tekreh bir yığıntı, şimdi fantazi 

makta ne fayda var.. Esasen 
ben bunu sana anlatmazsam 
rahat edemem. istersen bu cü
retimden dolayı beni bol bol 
azarlar, hiddetini ahrsm. 

işin hakikat tarafı şu ki ben 
Ümidi fena halde seviyorum. 
Bu neticenin seni hayrete dü
şürmesi de muhtemel ..• 

Asıl beni üzen nokta bu ne· 
tice önünde yaşlı başlı Nedim 
dayının kızıyla alay etmesi ih
timalidir. Ne olur, iyi babacı
ğım.. Kaşlarını indirererek be
nimle alay etmiye kalkışma .• 
Sonra teessürüm belki de bir 
kaç misli olur. Ne diyorum, 
Ümit cidden ince, vefalı bir 
insan.. Benimle yakından yakı· 
na alakalanıyor. Yalnız bir ku· 
suru var •. Fazlaca çekingen •• 

Ruhunun inceliği, sudan bile 
nem kapmaya meyyal.. Her 
şeyi içten içe inceliyor. Hal
buki böyle olmaması lazımdı. 

Kollejin havasındaki serbesti 
onu sarabilmiş olsaydı, her 
halde daha ~irgin ve dikkatli 

Babamı görmedim, annem Uç 
sene evvel öldü .. 

Gözlerim önünde bu sefaleti 
cıınlandırmağa çalışarak M. 
İ-lipe döndüm: 

- Bu küçüklerin istikbali 
ne olacak ? 

Şu cevabı aldım: 

- Bunlar burada bilgilerini 

ilerletiyor o nisbette yevmiye
leri de artıyor, fabrikamızın 
bunlara yarayan oldukça iyi 
teşkilatı vardır. Evlendikleri 
zaman kendilerine yardım edi
yoruz. lş'te kaza geçirdik· 
leri takdirde eyi oluncaya 

kadar yevmiyelerini tam ola
rak veriyoruz hastalanırlarsa 
baktırıyoruz. Sakatlanınca hafif 
işlerimizde yine onları tercihan 
kullanıyoruz. 

Direktöre teşekkürle fabri
kadan ayrıldım. Bu müşahade 
bende şu kanaatı uyandırdı : 

iş kanunu çok muazzam it· 
ler karşısındadır. Yüzbinlerce 
Türk bütün ümitlerini ona bağ
lamışlardır. 

Abidin Oktay 

bir çocuk olabilirdi. Senin an
hyacağın babacığım.. Biz haf· 
tanın muayyen bir gününde 
buluşarak onunla aşk yapıyo
ruz. Amma senin bildiğin ıekil· 
de değil •• 

Saatlerimizi yan yana harcı
yoruz. Bütün zevkimiz konuş
mak oluyor. Mevzu geniştir. 
"Memel" e verilecek müstakbel 
idare şekli hakkında bile mü
nakaşa ediyoruz. Sonra' kırlara 
yayılarak yem~klerimizi yiyo
ruz. ikimizde araştırme halin
deyiz. Zayif ve kuvvetli taraf
larımızı ortaya çıkarmıt olmak 
için •. 

Baba, inkar etsen biİe 
ben tahmin ediyorum. Bu 
aşk günleri arasında belki de 
derslerimi ihmal edip etmedi
gimi araştıracaksm. Buna üzül
men faydasız. Derslerim eski· 
sinden iyi.. imtihanlar yakla· 
ıanca ümitle bir anlaşma yapa· 
cağız. Tam bir ay derslerimize 
çahıa bilmemiz için kat'iyen 
konu11111yacaj'lz. Bunu Ümit 

s Şubat 

Burnava orta okulu 

Mektep büyük ·bir 
ihtiyaca cevap verdi 
Fakat gelecek tedris yılı için daha 

ihtiyaç var. bir binaya 

Bornova vrta mektebi11in arılışma aıt bır inltba 

Buca orta mektebinin bir 
şubesi olarok Bornovada açılan 
orta mektep tam teşkilatlı de· 
ğildir yalnız üç şubeli bir sı: 
nıfı vardır. 27 si kız ve 8()1 i 
erkek olmak üzere 107 mev
cutludur. Halen mektebin işgal 
ettiği bina bu yıl için ihtiyaca 

kifi ise de önümüzdeki yıl için 
iki sınıf daha ilave edildiği 
takdirde ayrıca bir bina teda
rikine lüzum hasıl olacaktır. 

Bu ihtiyacı yakinen gören 
mektep idaresi lzmir orta okul
larına devam eden 100 e yakın 
Bornavalı talebe mevcut oldu
ğunu nazarı dikkate alarak ve-

sinde bugüne kadar 
mec\isinin toplanmasını icap 
ettirecek hiçbir hadise olma• 
mıştır. 

Mektebin küşadında Burna• 
vahların gösterdiği yükaelıı 
alaka şükranla anılmaktadır. 
Hilen mektepte mevcut bil• 
cümle e11a talebe kir 
süleri, sandalyeler, masalar hep 

Burnova balkmın klltlt 
işlerine bağlıhklannı gösterell 
kıymetli teberrülerle vücada 
getirilmiştir. 

Okulun bugünkü ihtiJaca 

cevap verebilecek bir kilttlp
hanesi vardır. Musiki işlerine 

Bornova otta mektebı binası 

kilete müracaatta bulunmuş
dur. Geniş bir bina tedariki 
hususundaki dilek bakanlıkca 
tasvip edilirse bugünkü bina 
pansiyon teıkilitına haaredile· 
cektir. 

Mektebin laboratuvar malze
mesi ve tefrişatı noksandır. 

Bununla beraber Uç aylık 
çalışmanın iyi neticeler verdiği 
anlaıılmıştır. 

Disiplin işlerinde öğretmenle
rin cumhuriyet rejimine IAyık 
bir şekilde ihtimamları saye· 

teklif etti. Epeyce kızmama 
rağmen teklifini kabul ettim. 

Son sözilm : Pazarı evde ge
çireceğim baba. Esasen bu haf
ta üç gilnlnk bir vakansımız 
da var. Yanaklarından doya 
doya öperim, babacığım. 

KIZIN 
Mektup 

Omit'fe!l Senihaya 
Seni bam, 
Mektubunu akşam aldım. 

Derhal karşılığını vermek ister
dim, hastaydım. Gecikmemden 
dolayı mazur görülmemi yal
varırım. 

Fazla bir şey değil... Basit 
bir soğuk algınlığı .• Pazar günü 
mektepten çıkmıştım. Size uğ
rıyacaktım. Hastalandığım için 
evde kapanmak mecburiyetiyle 
karşılaştım. Zaruri olarak mek
tebe de gidemedim. 

Ne kadar eıefleniyorum ki 
hastalığım sence çok başka se
beplere istinat ettirilmiş •• Bunu 
küçük bir suitefehhOm olarak 
t.a kabul etmek istemem. Bay-

fazla ehemmiyet verilmiftir. 
Talebeden onbeşi hususi man• 

dolin dersi almaktadır. Bu 
gençler pek yakında Burna• 

vada bir muzikal konser Yere• 
ceklerdir. 

Spor işleri de ihmal edibne

miştir. Mektebin bahçesinde 
iki (voleybol) sahası vardır. 

Bilyilk ve asırdide çamapç· 
larile muhat olan bu bahçe bir 
aanatoryomu andırır. 

H. &. 

lesi fedakArlık olur. Buna fİm· 
dilik ihtiyaç duymamız aleyhi• 
mize olur. 

Şimdi daha serbest konat
mak isterim, yorgunum kı:am. 
Beni yoran sebebi fazla dilflha· 
meden de bulabilirsiniz. Hen&z 
mektep sıralarından ayrılmıyan 
bir insanın yorgunluktan fikl· 
yet etmesi bir az tuhaf amma.. 
Ne ziyanı var? Varsın bu ela 
başka bir sebebe atfedilsiD. 

Seni kırmak istemem Seni• 
ha.. Ancak bugün dilim zehir 
gibi.. Eğer kabalığımda ileri 
gidersem bunu işitmemezlikten 
gel. 

Sana bir erkek sırrı ifp 
edeceğim. Bunu işit, falat 
başkalarına söyleme : Erkekler 
fazlaca kıskanç olurlar. O ka· 
dar ki, sevdikleri İnCJanın her 
ıeyine sahip olmak isterler. Ba 
zaaf bizde, diğer milletle"' er
keklerinden daha fazla.. ICJa• 
kançlık erkeği ekseriya taa..k• 
küm etmiye sevkeder. işte be
nimkiai de biiyle •• 

-Devam e. 
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~iz bunlara hitap etti: 1 dolu bir . masanın önünde bun-

t l'k ~r~a.daşlar; bu gece ka- lan beklıyordu. Bu akşam işle-
~ 1• dınını kurtaracağız. He- meği kararlaştırdığı kepazeli • 

P•naz üzeri • ld .. · .. · · k · ı· b'lm k k f 
1 

• • nıze a ıgmız vazı- gını ısmen gız ıye ı e ma -
e ~rı bıliyorsunuz. sadiyle üç uşağiyle bir de ka-

l d alo~u derin bir sükut kap- dın hizmetçisine izin vermişti. 
a ı. Gız devam ediyordu : Hizmetkarlar, efendilerinin 
b - Dü§ündüklerimize gelince eğlenmek istediği zamanlar 
Ç~nları istikbale bırakacaiız. nail oldukları bu lütüflerden 
] unkü, kral;çe mühim hazırlık- istifade ederek hemen dışarı 
~~ .. Yapnuşbr. Bu gece, sadık çıkmağa ve saf hava teneffüs 

: ugumuzu gösterelim ve alt etmeğe daima can atarlardı. 
;:rafı. için de biraz bekliyelim.. Mootlük kahkaha ile güle-
naydı gidiniz. rek: 

Hanri dö Giz kendi taraf- - Geldiniz mi benim kum-
tar!arına beklenilmiyen aksi bir rulanm! diye bağırdı!... 
eaıır vermi ti. Dü ÜDcelere bir Paketle, Roset, mantolannı 
Perişanlık, bir endişe ha.kim ol- çıkardılar. Montlük gözlerini 
~it?· ~erkes kızgındı, Çünkll, dört &çarak ağzı açık kaldı. 

1 
ndılenni hırslara ve hayal- Çünkü iki fahişe, saten elbise· 

ere bağlamış olanların düşün- ler giyinmiş, boyunları geniş 
~eleri belir i:ı bir zamana bıra- •yakalıklar arasına sıkışmış, 
b 1lınışb. Ansızın vukua gelen belleri incelmiş olduğu halde 
it.~ değişikliğin sebebini hiçbir Montlükün karşısmda heykel 
ıaıse sormağa cesaret edemi- gibi ' duruyorlardı. Elbiseler 

Yordu. o kadar lüks idi ki değil Pari-
d Saat dokuzdan 00 bire ka· sin kibar kadınlarının giydiği 

ar Dük, mahalle papaılarını elbiseler, prenseslerin giydiği 
nıaballe zabıta memurlarını kı- elbiselerdendi. Gerdanları, ku-
sun, kısım kabul etti. lakları, bilekleri, parmakları 

Bunlardan her birine kısa elmas içinde idi. Prensesler ka-
tabirlerle aynı şeyi tekrarladı: dar süslenmiş tuvalet yapmış-

- Arkadaşlar, hayvan tu- lardı. 
zaO.a t t ld Montlük sofraya bir saat ev· 

c. u u u; bunun kanını dök-
Dlek ı · vel oturmuş misafirlerini bek-

azım... Kral öyle istiyor! 
P 1 leme müddetince kafasım ol-apas arla memurlar: G dukça tütsüJemişti. Rosetle pa· 

b - ebersinl gebersin! diye keti karşısında hiç ummadıgıv 
lğırdılar. 
H bir şekilde görünce şaştrmış 

er kısım çekildikçe bunlara ne söyliyeceğini bilmez bir bale 
~on talimat veriliyordu. işaret gelmişti. Bir hayli, bunları süz-

er kiliseden çalınacak çan sa-
d ı dükten sonra: 

t
a ariyle ilan edilecekti. Din k? a f - Bu ne deme .• dedi. 
tıı tarları kollarına bir beyaz Roset: 

&argı saracaklardı. - Ne demek olacak? Ya-
.. Nısfılleylde ortalığı tamamen rm sabahki ziyafet için süslen-

~ır bir sükunet istila etmişti. dik ... 

d 
ece aydınlık, sema yıldızlarla Montlük bir hayali koğmak 
oltı idi. istiyormuş gibi ellerini alnın-

* dan geçirerek: 
B • • - Ziyafeti... söıünü bir iki 

u gece, Parisin muhtelif defa kekeledi. 
Yerlerinde birbirlerinden çok Paket nezaketle: 
farklı ve çok garip Oç hidise _ Evet, işkence edilecek, 
tuhur etmişti. kerpentenle didiklenecek, ezi· 

Birincisi Tamplda; ikincisi yet sehpasına konacak iki ser-
Daaıovilin F osse Monmarter seri yok mu idi ... 
Q o~ağındaki haydut yatağında, Montlük bir büyük bardak 

Çuncüsü de "Konuşan iki ölii" şarap yuvarladıktan sonra bir 
tneyhanesinde.. kahkaha salıvererek Paketin 

Birinci hadise : sözünü kesti: 
Saat dokuza dogv ru büyük z· f 1 H 1 ti hı - ıya et ... a .•• eve ... 
antolara bürünen iki kadın hatırlıyorum. Demek ki, böyle 

~starengiz bir surette Tampl prenses kıyafetine girmeniz, 
t:Pishanesine gelerek müdü· işkC'oceyi görmek için öyle mi?. 
un odasına götürülmüşlerdi. Hay şeytanın gözü kör olsun!. 
~unlar, Paketle Roset idi. Hey gidi kaltaklar!... Heyi.. 

OntlUk, yemek ve şarapla - Bitnıtdı -

Prenses M;;;f Viyanada 
Dük Dö Vindsörün hemşiresinin 

ziyareti mühimdir 
ViVıyanıa, 8 (Ô.R) - Ingiliz kralının kızkardeşi prens~s ~a~y 
aı{a~aya gelmiş ve kardeşi Dük of Vindsörün yanına gıtmıştır. 
f ı ıyaret çok alaka uyandırmıştır. Prenses, eski kralın taht~an 
~t~gatı pahasına Bn. Simpson ile tasarladığı izdivaca kral aı~..: 

8111111 lllU\1afnkatini mi bildirmegw e yoksa muhalefetini tekide mi 
gel111 · ' t'd' 'le b~Ştir? Söylendiğine göre bu son ihtimal daha . ~uvvet ı ır 

Di~küaıetin de bu işe vetosu ~htim~lin~en b~~sedılıyor.. _ 
rn· .&er taraftan eski kralın malı vazıyetı henuz halledıleme 
8 

ıştır. Bazı muhafazakarlar eski krala dev!etin tahsisat bağlama-
ını teklif etmişlerse de kralla mülakatında başvekil bu tahsi-

satın lı ı A k d tah • ra. ailesi tarafından bağlanmaslnı ve vam amarasıo ~n 
~d sı ~~ ~stenmemeıioi tavsiye etmiştir. Kral ~u nokt~yı tetk•k 
tü ecegını bildirmiştir. işçi parti.si eski kral içın tahsısat kabu-
l) ne muhaliftir. Bazı muhafazakarlar ise eski kralın prens 

ö gaf iken yaptığı hizmetleri takdir yolunda tahsisat bağlan-
masını f 
]• _. nıuva ık görmektedirler. 

ttrkiye - Yunanistan Turist müna-
1sebetleri etrafında kararlar alındı . 

d .. tanbul, 8 (Yeni Asır) - Türkiye Türiog kulüp idare beyetı 

81l
1 ~ Yunan Konsolosunun nezdinde top!andı. İki memleket ara· 

dırı ~ .. luriıim münasibetlerini genişletmek için görüşmeler yapıl-
1'; ~şünülen tedbirler arasında pasaport harçlarının tenzili, 
b •

1 
n ıt ~İlesinin lağvı, Turistler için otellerde tenzilat, İstan-

u -Set· 'k · h Po anı ve Atina arasında her gOn işleyecek denız ve ava 
staları tesisi 2ibi noktalar vardır. 

Gelecek hupJerde tayyare
ler, şehirlere, kasabalara, fab
rikalara, büyük iııtuyonlara, 
hatta ekinlere, basılı orduya 
•e memlekete lazım olan her 
kaynağa bomba atacaklardır. 

Buna karşı başka miJletler 
gibi biz de tedbirlerimizi ahyo· 
ruz. 

Bu tedbirlerin bir kısmı as
kere aittir. Bir kısmı da haJka 
ve belediyelere aittir. Bunların 
hepsine birden "Hava saldı
rımlarına karşı korunma ted
birleri,, diyoruz. 

idare ve belediye makamla
nnın ve halkm yapacakları ted
birlere "Passif korunma ted
birleri,, ne dair çok yakında 
bir kanun çıkacakt1r. Bu kanu
na dayanan talimatnameler, 
devletin belediyelerin ve halkın 
yapacakları işleri ve alacakları 
tetl>irleri göstereceklerdir.Hava 
korunma tedbirlerini almakta 
ileri gitmiş olan milletlere g 6re 
bizim geri kaldığımı:>:a şüphe 
yoktur. Fakat buna mukabil, biz 
daha evvel huırlanmış olan 
milletlerin bilgilerinden ve tec
rübelerinden kolayca istifade 
edebiliriz ve etmeliyiz. 

Kendi kanun ve talimatoa
melerimiz: çıkıncaya kadar ec
nebi memleketlerde hava korun
ma işlerine dair halka neler öğ
retildiği ve n~ tedbirler alındığı 
hakkındaki faydalı bilgilerden 
istifade ederek halkımızı ve 
alakalı müesseseleri bn sahi· 
felerde tenvire çalışacağız.Her 
kes için çok faydalı olan bu 
yazıları okumak ve öğrendiğini 
başkalarına da öğretmek borç 
sa yılmahdır. 

1 - AVUSTURYADA NE· 
LER ÔGRETILIYOR? 

Sivil hava korunması oe de· 
ınektir? 

Hava saldırmalarma karşı 
halkın can ve malını ve mem· 
leke.tin servet ve varlık kay· 
naklarını tehlikeden kornrııak 
" sivil korunma ,, demektir. 
Bombardıman tayyareleri 

mevcut oldukça hava tehlüke· 
si de durmadan artacaktır. Hiç 
harp etmeyi veya bir savaşa 
karışmayı düşünmeyen bir mil· 
Jet bile birdenbire taarruza uğ· 
rayabilir. Bu sebeple hava ko· 
runması lazımdır, ve fena ku· 
rulmaya asla tahammülü olını· 
yan bir iştir. 

Bazıları diyebilirler ki, "hü· 
kümet ve ordu, halkı koru· 
makla mü"elleftir.,, Fakat ya· 
pılan bütün hava manevrl!.ları 

gösteriyor ki saldıran tayyare
leri karşılamaya ve kovmaya 
mahsus müdafaa tayyareleri 
ile toplar mevcut olduğu ve 
işe giriştiği halde dahi taarruz 
eden tayyareler gene bedefJe· 
rinin üzerine geliyorlar ve as
keri müdafaaya rağmen bir 
şehri bombalayabiliyorlar. işte 

o takdirde vukubulacak hasar 
ve zararı asgari hadde indirmek 
işi sivil korunmanın kendis~dir. 

t 
1 1 

En {l)k hava kavvetlmne malık 

olan devletler, sivıl kmunmaı-a tn 
çok elıemmiyet veıtroı/aı. 

korunması 

n ir hava luicum11nda hasıl ola· 
cak zaran nst:aıl lzadde inditmr:k 
işi sivil ko11111ma ~·a haflıdu. 
~ s EM# . , 

işin dikkate layik ciheti şu· 
rasıdır ki en çok hava kuv
vetlerine malik olan dev
letler bu sivil korunmaya en 
faılıt ehemmiyeti veriyorlar. 
Hava kuvvetleri zayif olanların 
ise, sivil korunmaya ne kadar 
fada abemmiyet vermeleri la
ıumgeldiği artık kendiliğinden 
anlaşılır. 

Halkın havadan uğrıyacağı 

tehlükeyi ve derecesini anla
mak için tayyarenin taştdığı 
bombaları bilmek lazımdır. 

pıldığı maksada göre değişir." 
Çok çevik ve hafif olmalara lazım 
gelen ( av tayyareleri ) pekaz 
bomba alabilirler. Keşif veya 
gündüz bombardıman tayyare· 
leri 500 kiloğram kadar bomba 
taşırlar. En çok bomba taşıyan 
tayyareler ağır ve büyük ve 
süratleri de az olduğundan an
cak geceleri uçab'lirler.Bunlara 
gece bombardıman tayyaresi 
denilir. Bunlar 1000-2000 kilo 
bomba taşırlar. 15 bin kiloğram 
bomba taşıyanlar da vardır. 

b'on sistem bir bombanlmıan tanımesı 
TAYYARE BOMBALARI Umumiyetle kabul ed ildiğine 
Bunlar, tahrip, yangın ve gaz göre 800-1200 ki 'ometre uıak-

bombalarıdır. olan bir hedefe 2000 kiloğram 
Tahrip bombaları hatif, orta, ağırlığında bomba götürülüp 

ağır olur. ahlabilir. 
1 - Hafif tahrip bomba- 1 kilometre murabbaı geniş-

ları : Bu da ikiye ayrılır . Jiğindeki evler blokunu tahrip 
Birincisi 1·2 kilo ağırlığında için "500,, kilogram ağırlığında 
" tayyare faresi ,, adı verilen "100,, bombaya ihtiyaç vardır 
bombalardır. Bunlarm delme ki bu kadar bombayı ancak 
kuvvetleri pekazdır. Ancak 25 ağır bombardıman tayyaresi 
canlı hedeflere karşı parçala- taşıyabil ir. 
narak tesir yaparlar. Viyanada 100 kilometre mu-

ikinci nevi hafif bombalar rabbaı genişlikte evler sahasını 
" 50 ., kilogram ağırlığına ka- tahrip için 112500,, ağır bom· 
dar olanlardır. Bunlar normal bardıman tayyaresi ve mesela 
bir beton evin çatısını ve bir Graç şehrini tahrip için 500, 
koç katını delerler. Tayyarele- Linz şehri ni tahrip için 250, 
rin birçoğu bu çeşit bombaları Salzburg şehrini tahrip için 
taşıyabilir. yüz yirmi ağır bombardıman 

2 - ORTA T AHRIP tayyaresi lazımdır. Bu he-
BOMBALARl saplar ise bu şehirleri mü-

50 • 100 kilogram ağırlığın· dafaa için tetibat alınmamış 
dalci bombalar olup 3-4 katlı olduğuna göredir. Bir ağır bom-
evleri yıkarlar. bardıman uçağı büyük bir para 

3 - AGIR TAHRiP ile yapılır. Bu sebeple müdafaa 
BOMBALARI edilen hedefler~ karşı bunları 

100 kilodan fazJa ağır bomba· çok miktarda kullanmak o ka-
lardır ki çok katlı evleri ta dar büyük cesarettir ki toplu 
bodrumlarına kadar tahrip halde lrnllanılmaları mümkün 
eder. 1000 kiloluk bir bomba ofamaz gibi görünür. Halbuki 
ise bütün bir ev blokunu ta mühim bir tesir yapabilmeleri 
mamen yı~ar. Büyük · bomba- de, ancak çok ve top'.u kulla-
ların en çok te.sirleri, patlama nılmalariyle kabil olur. Bu tak-
esnasmda yaptıkları çok şid- dirde, kolayca anlaşılır ki, bü· 
detli hava tazyıkı iledir; bun· yük tahrib bumbalarından ge-
dan daha fazla da toprağı yar· lecek zarar, en büyük zarar 
ma ve itme şeklindeki tahrip değildir. Korunmak için ancak 
kuvvetidir. 2 • 5 metre kalınlığında beton 

2000 kiloluk bir bomba 150 örtülere ihtiyaç olan ağır t.ıh-
metre çevresindeki biltün evler; rip bombaları yukardaki müla-
çökertmek şeklinde tesirini hazaJardan dolayı ancak en 
gösterir. büyük hedeflere İ<arşı kullat.'ı· 
BiR TAYYARE NE KADAR lır. Bunlar da askeri mühim-

BOMBA TAŞIR? mat depoları, silah, cephane 
Bu, tavvarenin cinsine ve va- fabrikaları, büyük istasyonlar, 

ORS 1 
Uzum • 

Çu. Alıcı Fi at 

535 Alyoti bi. 13 l 25 17 75 
267 inhisar 10 12 25 
139 KTaner 15 75 17 25 
111VitelveŞü.1387515 75 
100 AR Üzümcül5 16 

85 M J TarantQ.12 75 12 75 
80 O Kurumu 13 13 50 
45 Esnaf Bank 15 50 17 50 
44 Paci 15 15 50 
33 Beşikçi oğlu 13 75 13 75 
22 Şınlak oğlu 20 20 

21~ JTarantoM14 25 17 50 
19 K Akyiğit 11 75 11 75 
7 Y 1 Talat 15 15 
6 Ş Riza Halef 17 17 
1514~ Yekun 

406750~ Eski yeki'ı:ı 
408265 Umumi yekun 

Fransada 
Matbuat hürriyeti 

Paris, 8 (A.A) - Cumhuri· 
yetçi gazeteler sendikasının 
senelik kongresinde söylediği 
bir nutukta reisicumhur Lebrun 
gazetecileri matbuat hürriyetini 
suiistimaldeo tazir ederek de
miştir ki: 

- Bu hürriyet tahrikata da

yanınca tehlükeli olur. Tahri
kat ise hırs ve gare:(in bir ne-

ticesidir. Diğer taraftan yalan 

yanhş haberler verilmesinden 
de içtinap olunmalırlır. Bilhas
sa sulhu tarsin için bugün her 
zam ndan ziyade milletlerin 
muhtaç oldukları ahengi boza
cak mahiyette olan bu g ibi ha
reketlerin fena neticelerini bir 
kere düşünilnüz. 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
iKiNCi HUKUK DAiRESiN
DEN: 

Sayı 937-314 
Davacı lımirde Karantina 

Mısırlı caddesinde 190 sayılı 
evde oturan Gnlıade tarafın· 

dan kocası Ahmet Münir a ley
hine açılan boşanma davasına 
miitedair dava arzuhal suretiyle 
davetiye varaksı müddea aley· 
hin ikametgabının meçhuliye
tiı:e binaen bilatebliğ iade edi
lerek keyfiyet Yeni Asır gaze
tesinin 15-1-937 gün, ve 9449 
sayılı nushasiyle ilanen tebliğ 
edilc\iği halde müddeaaleyh 
tayin olunan günde mahkeme
de ispah viicut etmediğinden 
hakkında muamele giyabiye 
icrasına ve tahkikatın 3·3-937 
Çarşamba saat ona talik edile· 
rek usulen tanzim kı l ınan gıyap 
kararnamesi mrıhkeme divan
hanesine asılmış olduğundan 
müddeaaleyhin tayin o!unan 
gün ve saatte tahkikat bakimi 
1 BelürUn huzurunda hazır bu
lunması ve ya bir vekil gön
dermesi aksi tekdirde bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyer~k 
gıyabında hüküm verileceği 
tebl iğ makamına kaim olmnk 
üzere ilan olunur. 

,r::&7JJJ..7.ZZZ7ZZ'T/.Z)r.7.7.27~ 

~l3C>N90 
Mübadil ve gayri mübadil . 

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

faizli ve eski i tikrazı dahi li 
~ tahvilleri ve buna müınası l 
~ her nevi esham sabo nhr 
~ . 
' Adres : lzmir Kemeral'ı 

Hacı Hasan oteli No. 6:J 
C AV 1 T 

Telefon 3903 
1-13 (77l S.7 h.3 

~ V:7.J'Z7.:LZ7Z7.7.ZT./.Z7,:Cr/7J.7.7.7.7 n 

endüstri yerleri hükümet bi ı a
ları ve benzerlerdir. Daha ld~
çük tabrib bombalarının mün
ferit tesirleri ise azdır. Buıı 'nr 
çok atılsalar bile korunma ça· . 
releri nisbeten kolaydır. Bu 
bombalara karşı en ziyade cad
deleri terketmek ve evlerin 
gaza karşı muhafazalı bodrum· 
larına girmek en iyi çaredir. 



Sahl1e e 

lzmlr Belediyesinden : 
1 - iki yüz kırk lira bede

li keşifJi değirmendağmda se
merci zade sokağında Filibeli 
Selim sokağına kc.ıdar yapıla

cak lağım işi 26 - 2 - 937 Cu
ma gunu saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üı.ere başmüheudisliğe iştidik 

için de on sekiz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Sekiz yüz altmış beş 
lira bedeli keşifli Bahri babada 
kız lisesi önünden halkevine 
kadar yapılacak lağım işi 26 -
2 - 937 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere Başmühendisliğe 
iştirak için de altm1ş beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelimr. 

3 - Temizlik hanında elli 
lira bedeli muhammenle bir 
adet lu•myon satılığa çıkarıl
mıştır. Başkatiplikteki şartna

me veçhile 26 • 2 • 937 Cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dört 
yüz lira bedeli muhammenle 
63 sayılı adanın 320,00 metre 
murabbamdaki 53 sayılı arsa
sının satışı başkatiplikteki şart
name veçhile 26 • 2 - 937 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz liralık muvakkat te
minat makbuıu ile söylen<:n 
gün ve saatta encümene ge· 
linir. 

9-12--16--20 407 (241) 
1 - Altı yüz doksan beş 

lira bedeli keşifli Kokhca me
zarlığı muhafaza duvarının açık 
eksiltme ile ihalesi 12-2-937 
Cuma günü saat 16 da icra 
edilecektir. Keşif ve şartname
s'ni görmek üzere başmühen· 

disliğe, iştirak için de elli üç 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan yedi yüz eJli 
lira bedeli muhammP.nle 62 sa
yılı adanın 500 metre murab
baındaki 13 sayılı arsasının sa
tışı başkatiplikteki şartname 

vcçhile 12-2-937 cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
füale edilecektir. lştitak için 
57 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

27-30--4-9 '1:75 (162) 
- Beher metre muraLbaı 

dörtyüz eJli kuruştan bin iki 
yüz yetmiş altı lira yirmi kuruş 
bedel muhammenle 32 sayılı 
adanın 6 ve 30 sayı'ı arsaları
nın satışı başkatiplikteki şart
name veçhife 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 

için 96 liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

4-9-12-16 351 (208) 
Beher metre murabbaı 150 

kuruştan bin üç lira elli kuruş 
bedeli mubammenle başkalip
likteki şartname veçhile 61 sa-
yılı adanın 669,0ü metre mu
rabbaındaki 13,14 sayılı arsa-
ları 12-2-937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 76 li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

28, 2, 5, 9 286 (168) 
1 - 54 sayılı adanın 2 sa· 

yıh arsasının 8 metre murab
bmndaki köşesi beher metre 
murabbaı 400 kuruştan 32 lira 
bedeli muham:ı::enle baş katip
likteki şartname veçhile 12-2-

IZMIR BiRiNCi MINT AKA 
TAPU SiCiLi MUHAFlZLl
GINDAN: 

lbmirin Narhdere nahiyesi~ 
nin yukarı mahallesinde sağı 
çıkmaz sokak, solu Hasan Müm· 
taz hanesi, arkası veresenin 
50 numaralı henesi, önü yol 
ile çevrili 45 yeni emlak nu
maralı dükkanlarla, sağı hancı 
Veli hanesi, solu veresesinin 
45 numaralı d~kkanı, arkası 
Hasan Mümtaz hanesi, önü yol 
ile çevrili 50 numaralı evin 
mülkjyetinde veya sınırlarından 
bir hak iddia edenler varsa 
ilan tarihinden itibaren ongün 
zarfında muhafızlığa veyahut 
18-2-937 günü mahalline gele
cek memura ispat eden vesi
kalarla birlikte müracaat edil
mesi ilan edilir. 

400 

Dok 

SA AÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dnhiliye Mütehassısı 
Muayenehane : ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü t apur iskelesi 

Berat apartımana No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

U~:..:.:.ıi7'Z•A y 1 
Pangaltı Polis merkezinden 

aldığım 11 - 3/107 sayılı ika
metgah vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığına ilan ederim. 

lzmirde Makspinkosfeld 
intikam sokak No. 7 

~~=/Zivz/iiir 

~TAT OREL 
Adres - Beyler Numan , 

~ zade sokagı Ahenk mat
N 
N baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

N (229) 
U.Z7ZZZ7..7ZZZZ7-ZZJ':L~LZL7.Z7.7J,,/~ 

937 cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. iştirak için üç liralık mu~ 

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
250 kuruştan bin üçyüz otuz 
yedi lira elli kuruş bedeli mu· 
hammenle 61 sayılı adanın 
535,00 metre murabbaındaki 
30 sayılı arsasının satışı baş 

katiplikteki şartname veçhile 
16-2-937 safı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edılt.cek
tir. iştirak için yüzbir liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

29....:..2-5-9 (171) 296 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz yetmiş beş kuruştan 
bin ildyüz el i dört lira mu
hammen bedelle 61 sayılı ada· 

nın 456,00 metre murabbaın
daki 9 sisyılı arsanın satışı 

başkatip!ikteki 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 başkatiplikteki şart
name veçbi!e 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. lştirak için 
otuz altı liralık mu'Jakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 2-5-9-13 312 (193) 

YENi A:SIA 

(DAİMLER - BENZ) 

arabaları Bir Teneke MAZUTne 
Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor 
Kısa şası kamyon 115 kilometre yapıyor 
Uzun şası kamyon 90 kilometre yapıyor 
Koca kamyon 80 kilometre yapıyor 
7 kişilik binek 150 kilometre yapıyor 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye gel, hesabını 
bil, başka araba alma, emret katalog gönderelim ... 

Taksim bahçesi karşısı 25. Telgraf adresi: Dizel - lstanbul. 
5-8--11-14 (219) 

tçi eh y 
• sa erı -

a 1 ik aı a 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

i 
Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkaıılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarıuıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamul~tı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede sem~
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune · ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

Vilayeti Defterdarlığından~ 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Göztepe tramvay 

caddesinde 677 sayılı ev tahsili emval kanununa t~vfikan hac
zedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye 
ç1karılmış oldu{!undnn almak ve müzayede şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin Defterdarlık tahsilat idaresine müracaatları. 

Seferihisar icra memurluğun-
dan: 935326 

lzmirde kadı oğlu Abmede 
borçlu Seferihisarın Hıdırlık 

mahallesinden bey oğlu Mus
tafanın bu borcundan dolayı 
Seferihisar kazasının tepecik 
altı mevkiinde gün batısı eski· 
den bölük başı oğlu Arif ka
rısı Hadiye halen borçlu Mus-

. tafa oğlu Fehmi ve yoldaş oğlu 
Hüseyin bağları batısı evvelce 
Ayşe dudu ve halen Nuri on
başı bağı poyrazı yine bölük 
başı oğlu Hüseyin bağı ve yol 
kıblesi Gökçe oğlu Mehmet ve 
Şerif vereseleri ile çevrili bin 
hektar ve iki bin metre mu

rabbaı çekirdeksiz üzüm bağı 

ve bin beş yüz metre murab
baında sergi yeri ile içinde alt 
üst bir kule ve yanında bir 
aş evi ve bir kuyusu ve bir sa
kız ağacı v~ iki dut bir erik 
ve bir nar ve <lokuz zeytin ve 
ve bir incir ve bir vişne ağaç· 
larını havi bağın hali hazır va
ziyetine göre bin beş yüz lira 
kıymetli maha!Jin mülkiyeti 
açık artırma suretiyle satıla
caktır. Birinci arttırma 3-3-937 
tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat on dörtte Seferihi· 
sar icra dairesinde yapılacak
tır, bu arttırmada satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulursa en çok 
arttırana ihalesi yapılacaktır. 

Aksi takdirde en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle satış •>nbeş gün daha 
uzatılarak ikinci arttırma 18-
3-937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat on dörtte 
yine Seferihisar icra dairesinde 
yapılacaktır. Borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun 
meriycte girdiği tarihten son· 
raya tesadüf ettiğinden ikinci 
arttnmada satış bedeli ne olur
sa olsun kıymetine bakılmıya
rak en çok arltırana ihale edi-

9-16--23 (238) 401 

Açık arttırma ilanı 

Salihli icra memurluğundan: 
Veliye borçlu Osman oğlu 

lbrahimin 6-931 tarih ve 47 
nunıaralı tapuya bağlı kayden 
tarla ve haJen kısmen tarla 
ve kısmen bağ olan Kırveli 
köyünün Gümüş çayı mevkiin
deki üç hektar ve 2175 metre 
gayri menkulünün altıda bir 
hissei şayiası 23-3-937 tal'ihli 
sah günü saat on beşte Salihli 
icra dairesinde satılacaktır. 
Arttırma şartnamesi 15-2-937 
tarihinden itibaren herkes tara
fından görülebilecektir. Tayin 
edilen günde arHırma bedeli 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bull'ladığı takrlirde en çok 
arttıranııı taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma onbeş gün 
daha temdit edilmiş olacak ve 
on beşinci gün ayni saatte en 
çok arthrana ihale edilecektir 
ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men-
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve .masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lazımdır aksi halde 
hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

(243) 
*'* - ·-+ w 

lece~lir. işbu gayri menkul 
üzerınde herhangi bir surette 
hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vesika ile bir-
likte yirmi gün zarfında dai
reye müracaatları lazımdır.Aksi 
halde hakları tapu siciline~ ma
lüm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. 3·2-937 tarihin
den itibaren şartname herkese 
açık bulundurulacaktır. Satış 
peşin para iledir. Müşteriden 
ayrıca yüzde iki buçuk della
liye resmi alınır. Talip olanla-
rın yüzde yedi buçuk teminat 
parası veya milli bir bankanın 
mektubu ile birlikte Seferihisar 
icra dairesine müracaatlan ilan 
olunur. 403 (242) 
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1 LAN 

5 ki!odan 30 kiloya kadar 

Satış mahalli: Suluhan c:varında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavatç1 Hüsnil 

6-26 (172) 

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 E DOGAN OGLU 
MUHTELİF MARKA OTOMOBiL PARÇALARI SATIŞ YERİ 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
9-13 (81) H 3 
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Şi,ketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpeltbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarım havi herr:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanm ayni tip 
mensucatına faiktir. 

r ~elefon No. 2211 Ve 3067 
Telgraf ad.resi : Bayrak lz_ı._ıı_iı_· __ 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarJarında hazırlanan Ju

v;mtin saç boyaları muzır ve .zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 
. Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit otarak temin edi· 
J~n renk yıkanmak, terlemek hatta deniıe girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 



------ -·- _....._...._,_ _ _.._. ----

F ratelr Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 
S KUMPANYASI 

Is HERMES vapuru 11-2-37 
de beklenmekto olup yükünü 
tabı· d ıye en sonra Burgas, Var-

n~ ve Köstence limanları için 
yuk alacaktır. 

Sis U L Y S S E S vapu
ru 9 şubattan 13 şubata 
kadar Amsterdam, Hamburg 

ve iremen limanlarına yük 
alacaktır. 

Sis GANYMEDES vapuru 

~~-2-937 tarihine doğru tahliye 
ıçın bekleniyor. Burgas, Varna 

ve Köstence için mal yükliye
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
S/S GUNBORG vapuru 12 

şubata doğru beklenmekte olup 
}ük- -unu tahliyeden sonra Rot-
terdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

S/S NORRUNA vapuru 27 

şubatta beklenmekte olup yü
ldinü tahliyeden sonra Rotter

darn, Hamburg, Norveç ve Is
kandinavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

SERViCE MARITIME 

S ROUMAIN 
IS PELEŞ tapuru 12 şubat-

ta beklenmekte olup Pire, Mal

ta ve Marsilya limanlan için 
Yük alacaktır. 

Sts ALBA JULIA vapuru 
26·2-937 tarihinde bekJenmek

t~ olup Pire, Malta ve Marsilya 
lınıanları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
ordonda TahmiJ ve Tahliye b• 
8•nası arkasında FRA TELLi 

PE.Rco vapur acentalığına 
~üracaat edilmesi rica olunur. 
. avlunlardaki ve hareket ta
rıhJerindeki değişikliklerden 
l~enta mesuliyet kabul etmez. 
~n: 4142-4221-2663 

W. 
N. v. 

• • Van i er 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men içm ıyük kabul edecektir. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
bekleniluıektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yilkliyecektir. 

ANGORA vapuru 23 şubatta 
beklenilmektedir. Hamburg ve 
Anversten yük getirip boşal
tacakhr. 

,--eıe-ıew&EJll:a-•~--:-L. 
American Export ıııes 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMINSTER vapuru 4 şu· 
batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXILONA vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

----mnıaf4•~-
Reederei H.Schuldt - Hamburg 

DUBURG vapuru 12 şubatta 
beklenilmt:ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şu
batta beklenilmektedir. Rot
terpam, Hamburg ve Bremeo 
limanları için vük kabul eder. 

... --ı:8J •• 

Johnston W arren Lioen Ltd. 
Liverpool 

JESMORE vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Bargas, Var na ve Köstence 
limanları için yük alacakbr. 
~ 

Cie Royale Hongrose Danube 
Maritime Budapeşte 

DUNA vapuru 15 şubatta 
beklenilmekte olup Belgrad, 
Novisad, Budapeşte, Braüslava 
Viyana ve Linz limanları için 
yük kabul eder. 

~...-® •• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 12 şu

batta beklenilmektedir. Pire, 
Iskenderiye, Diyep ve Norveç 
Limanlanları için yükliyecektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında liiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

!\ 

Ferit Eczacıbaşının 
F M~tekamil eserlerinden ~ ~ 

2 erıt diş macunu, suyu, to- ~-ef ~. ~ ·-
I unu kullanmakla inci gibi diş- • ~(, af. 
ere S -ı ti • ~I _.-! ,_,,m~~ sah.' ag nm, pembe di§ e erıne .w ~ ~ 

ıp olursunuz 
A- . 

i gız hıfzıssıhhasınm biitün 
caplarıaa maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

lJM. Depo. 

S. FERiT 
~ Ş~a eczanesidir 

Kadastro komisyonundan: . 
l<ad t 1 kt ı n biri 28 Teşrı-

nievv 1as rosu postalar tarafından yapı ma . a. oda y . A~ır ve 
/\ e • diğeri 22 Teşrinisani 936 tarıbın e enı ·M. 1• nndolu 1 J Mesudiye ve ıra ı 
nıahaU 1 !!nzetelerinde ilanı yapı mış o an 

1 
T' edilmiş 

ol e erındeki gayri menkullerle bund:m evve 1 an . 
nı an nıuhtelif mahallelerden işleri peyderpey bitirilen gayrı 

tnku)I · b . . • "h' d beş gün sonra h erın eyannamelen ılan tarı ın en on s:r hafta salı, çarşamba, perşembe günleri Yıkık minare~e 
l' Çnıacı hamam sokağında 20 numaralı binada kadastro komıs· 
ons~ tarafından tetkik olunacaktır. 1 

b Ozü . d · hakları bulunan arın 
Ugüot gdeçen gayrı menkuller e ayna . 1 • h kları 2613 

say 1 er e IDÜracaatleri ve müracaat etmıyen erın a k k t 
ı ı l·a h k k . hasıl olaca anaa e göre k ~ nun ü ümlerine göre omısyonca 408 (236) 

ayt ve tescil olunacağı ilan olunur. 

lürk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Mürncaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

VE iŞTAHLI 

• 

JO O 
kullanıyor ! 
Çocuklarınızı _kü

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

olursunuz. 

B i 
Niçin daima tercih ediliyor ? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhas-

- sa müessirdir. 

• 
l 

tecrübe ediniz 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

araççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbu' 

Markalı bu fenerler iki ve üç 
.~~~~g_~~ pillidir. iki yüz elli ve üç yüz 

metre mesafeyi tamamen ay
dınlatır, ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itiba
rile çok sablmakta ve takdir 

edilmektedir. Geceyi adeta gün· 
düz yapan bu fenerlerden çok 
istifadeler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mah
luku diri diri tutmak miimkil:ı· 
dür, çünkü ziyası gözdeki has
. ıeyi kamaştırır. 

Tavsiye ederiz. 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

- . . 7- . ......, : .• : .. .. 
' 1 • • ••• •• ~ • • ~. 

250 den 1500 muma kadar 
Acentesi ~ Hüsnü ldemen 

ikinci Kordon 55-3 lzmir 
10-10 (173) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabip eri 

l\1uzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastaf arını her gfin sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Sahife g 

O iv· er Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentası 
İR iNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Loo:lra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, Hull ve A:n· 
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakhr. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
vcrsten gelip yük çıkaracaktır. 

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

POLO vapuru şubahn so
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracaktır. 

LiverpooJ hattı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

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

Deutche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yüb.. çıkaracaktır. 

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

, ........ _. ... _.._llmliC!mm11mm:ısm .. •na .. .-mmNEE1~ 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAÔLAM 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . -Sl11HAT BALIKYAGI : . 
Norveçya bahkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi i 

içilir. iki defa süzülmüştür. E 

Hamdi Nüzhet Çançar · 

Sıhhat Ecz nesi 
BAŞ DURAK 

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

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Ecza esinde 
Bir şaheser yaptı 

rüt a kolonyası 

( Erkek ) 
Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Pişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

Kızılay cemiyeti lzmir merke.zinden: 
Cemiyetin mutat yıllık kongresi 15-2-937 taribint: 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) 
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ispanyada en kanlı muhareberler oluyor 
--~~~~~~~~~~~--~-----.. ı------~------~----~------------

Malaga şehri alevler içinde- imiş 
Grenada cephesinde Cumhuriyetçiler ilerliyo~muş 

Asi harp gemileri bir Sovyet vapurunu torpilleyerek babrmışlar 
Madrid, 8 (Ô.R) - Madrid yor ve ltalyaa ••ker ibraçllr: 

mlldafaa komiteıinin tebliğidir; n da gıltikce daha yağmlı ~ ... 
Guadarrama cephesinde asiler hal ala1or. Hakikatte hpaDJ 
Maranoaa ve Vega San Mar- da hfist mlcadelelİ devam e 
tin de ye karfl üç defa ıid- mekledir. Taati edilen notalat 
detle hücum etmişlerse de ve yapılan mOzakereler bUo m 
her defasında tardedilmiılerdir. dahaleyi gidiyen bir 
Cumhuriyet kuvvetleri mukabil •İperinden baıka bir rol o 
hücuma ıeçerek asilHi mevki mıyor. 
terkine mecbur etmiılerdir. BiR RUS VAPURU 
Asilerin imdadına bir yardnn TORPiLLENDi 
kolu yetişmiıtir. Madridin ce- Londra, 1 ( A.A ) - Valla• 
nubunda kuvvetli motlrla ··- dofid radyo ataıyonunun ha• 
ııtalarla aıilerin yaphklan hll- ber verdiğine göre, A kdenizd• 
cumlata bOkDmet kuvvetleri aai lapanyol harp gemileri bir 
bütün hat iizerinde kat'i bir Sovyet gemiıini torpillemittir• 
mukavemet göstermişlerdir. Mu· DUSSELDORf' 
hacimler ağır zayiata uğramış· NOMA YIŞLERI 
lard1r. Asilerin elde ettikleri Madtidin bu muhteşem bina/tul flmdl bir enkaz vığınıdzr Belgrad, 8 (Huauai)- Frar 
bazı hafif mevzii kazançlar yerek bir iki kasabayı işgal ler içindedir.Limanda hiçbir in- J 1onaliıtler dlln öğleden ıonra tarafından oynanan bu oyuna ı 1tz gazetelerin verdikleri br 
mlidafaa hattının umumi vazi· etmiılerdir. DlişmHn kuvvetleri giliz barb gemiıi bulunmadı· Tort Moreno kaıabaıını aldık· artık nihayet verilmemesi için berlere göre Almanyantn D111-
yetini hiç değiıtirmemiıtir. Bu çekilmeye mecbur kalmıılardır. ğından bu rivayetlerin hakikatini 1tvmı bildiriyorlar. hiçbir ıebep yoktur. Gerçi ıeldorf ıehrinde lıpanyaya gl-
aabab yeni muharebeler olmuş, H6k6metçiler Fortuna ve O· tayine imkin olamamııtır. Zan ADEMi MÜDAHALE IŞI bazıları Almanyanın asilere ntılltı aıkerler g&nderilmelİ 
fakat fena ba•a harekltin in- pera kaauabalarma doğru tid- ediJdijine göre Malaga'da ka- Pam 8 (Ô.R)- "Humanite" yardımını yavaılathfını ve aleyhinde nllmayitler yapılauf.. 
kitafın amilAade etmemiıtir. detli bir tazyikte bulunmuı- lan Jl.siliz tab'alannı almak ...,..,. meıeleainde hidiaele- ltalyanın udaıma yoluna gir- Bu nllmayiıler Bitlerin bpar 

GRENADA CEPHESiNDE lard1r. Diğer bir kol Adamosu Gzere oraya hemen bir İngiliz ri1' bllnçoıunu çiziyor: Oç defa meğe hazır olduğunu inan- yada takip eltili 8iyuetin bir 
Valanaia, 8 (Ô.R) - Grena- zaptetmiıtir. harp gemisi gidecektir. ctlayor ki ademi müdahale esa· dırmak iıtiyorlar. Biz de takbihi mahiyetinde imiş .. 

da cepbeıinde bükGmet kuv· Londra, 8(Ô.R) - Cebelüt- Londra 8 (Ô.R) - Haber mnın tatbiki icin yapılan teşeb- buna inanmak inerdik. Fakat Alman mabafiliaden bu ba• 
•etlerinin ileri hareketi teyid nktan gelen ve henüz teyit edi· alındığına göre lıpanyol aıileri blblere Roma ve Berlin ibti- biliyoruz ki Alman filosu asi· berlere aabib aazanyJe balal-
edilmektedir. Cumhuriyet kuv· lemiyen bir rivayete töre Malaga Malagadan iki kilo metro me- razlar Ye ıartlarla cevap ver· )erin hareketlerini kolaylafbr- ma11m m&mklln kılacak hiçbir 
•etleri birkaç kilometre ilerle- tehrinin birçok mahalleleri ale•- uf ede bulunmaktadırlar. Naı- miılerdir. Bitler ve Mussolini mak için e11 mlbim r&lll oyni- ıey mzmamııtır • 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

irtica ayaklanmasının yddönümü münasebetiyle 
Pariste büyük sükünet içinde geçen muazzam nümayişler yapıldı 

Meçhul asker ibidesi kızıl çelenklerle örtülmüş bulunuyordu 
Pariı, 8 (Ô.R) - 6 Şubat 

1934 de Stavisky rezaleti lize
rine aağ cenah teıkilibn Pa· 
riate teıebbilı ettikleri irtica 
ayaklanmasmın yıld6n6mll do· 
la118ile lıalk cephesi teıkillb 
tarafından diin bily6k bir nü· 
mayİf tertip edilmiş ve yağ· 
mura rağmen on binlerce kişi· 
nin iıtirakile bu nllmayif par
lak bir tekil allDlfbr. Bununla 
beraber hiçbir hldiae çıkma· 
mııhr. "Petit Pariaien" gazete.~ 
bu disiplini memnuniyetle 
kaydederek ıunlan yazıyor: 
•fıçiler disiplinsiz hiçbir ıey 
yapılamıyacağını anbyarak bu 
esası kabul etmişler ve baylece 
c' a'ıa çok kuvvetli olmuşlardır. 
Batvekilin dediği gibi dahilde 
AİsHI mlla içinde bir inkıliba 
en bllytlk hizmettir." 

• Populaire " Soayaliat ga· 
ıeteai .Omayişin muvaffakıye· 
tini kaydediyor : lpizlerin bile 
bir paket •igara par..,aanı nakli· 
ye uda...,_ •eh~nnma• 
'1111 koıtultfannı tarcllk. Yağ· 
mur altında toplanan bu yığın· 
lar baklı •abtrıızlıklara nğmen 
tam bir disiplin içinde kalmıı· 
lar Ye nizam ıervisinin emirle· 
riQe ene ae•e boyun etmit
lerclir. Böyle adamları karıı
aanda bulan fqizm artak geçi
aeme1ı. Halk cephesi kat'ı ola

fatiaae 1ola kapıualfbr. 

D&nkn toplanblarda g&rillen l 
ıevk ve yağmura nfmen nll· 
ma yiıin kazandıgı geaiılik bu
nun delilidir. 

Pariı, 8 (Ô.R) - Cumhuri
yetçi gazeteler birliğinin bir 
ıiyafetine riyaset eden Cam· 
hurreiıi Lebrun matbuat b&r
riyetinden bahsederek bunun 
kanun hududa içinde kalması 
zaruretini glatermif Ye ba11bot 
bir bUrriyetin teblilkelerini kay· 
dederek inatbaabn memleketin 
yDkıek menfaatlerini daima 
gtilnllnde tatmaıı •e ekono
mik Taziyetine muhalif •etri· 
yat yapmamua zararetiai p. 

Oeçen 

termittir. Camburreiai bazı ec· 
nebi ıazetelerin Franıa aley• 
bindeki aeıriyatta kullandıkları 
delilleri bir gtln eyyel çıkan 
hazı Fruwz gazetelerinde bul
malanm mlimkiln kılan yazi
yeti teenllfle karplamııbr. 

Pw s (Ô.R) - Devlet ba
kanı •• 809Jalİ8t partiti ıenel 
sekreteri Paul Faare din S.
int Etienne ıewde Yerdiji 
bir nutukta demiftir ki : 

11Fruaada hayat normal tekle 
giriyor pbidir. lpisllk uaJa.. 
JOf• Paranm maya ıetirilmui 
•• bblk .............. 

aı11azaam n/lmapişleldm intÜJa/lu 

yaramıtbr. Sekiı aydanberi 16 ıubat darbesinin tekrarfau· ı efklr bundan batkaımı kabul 
Franaa soıyaliıt idaresi aJbnda ma11na mtıaaade etmiyecektir. edemeL 
bir kabine tarafmdan idare Blumun bir meziyeti de demok Paris 8 (A.A) - 9 Şubat 
idiliyor. K6t8 peygamberler rasi mleueseleriain otorite •e 11934 hadiseleri esDUanda 11-
Wrçok fellketler olacağuu ha· hziletini iade etmit olmaııdır. mllt olanlann hataralannı tebcil 
~er vermitlerdi. Jrann akıi Blylece halk 11tanlan aramda etmek llzere IOI cenaba mer 
alda. f qi8t irtica propapnda lmit tekrar keadiai ghtermiı- ıub teıkilatlar Cumhuriyet meJ .. 

1ı la da b tir. F,...da pmdiki vasiyette dammla meıuim yapmaflıardll• 
le• • na a 1ılklmet it ba- laalk ceplıui h&ktımetinden Cumhuriyet abidesinin k~ 
paa geçince ertul sb barbin _1;. 

patlak vereceflal iddia et- laatka blklmete imkln yok- tle9i çiçeklerle •e kızıl çelea-
blr. Zira lıalk intilıabatta reyini Jerle lrttllm~ idi. G&ala 1r 

mitti. H ... ki • feci slç· kafi derecede sarahatle belli glae lıadiHsi lıalk ile aağ er 
ilklere rajplen aal& 'fika- ebaiftir. Halk cepheıi blkll· •b ıazetelerini •atan bir ,. .. 
1• eclildL Fraaaacla fqizme meli de ancak Blaman reuliği ıete m&Yellİİ araıında çakllllf 
... c:e .. rilemekteclir. Şehir- llltıncla Ye IOIJaliat idareli bir olan bir mtlaU&acbr. Polia Dl 
.._ •• 111,lerde laalk cawa· lraWae oW>iJir. Sol ye ea aol •euü poU. merkuiae ...,,. .,? k ......... ---- ...... ettlll - ....... 


