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Ankara'da 
Sel olmuş ve bir çocuk 

boğulmuştur 

Hollanda Sirl{etile Tamamen Anlastıl 
., l ' 

r ltalya Ü A etı, o anmamızı azı ltal an li-
man arını ziyaret etmesini istemiştir. 

Dışhakanımız, Parti Gru
bunda ·uzun izahat verdi 

-------------
Dr. Rüşdü Aras, Ankara istasyonunda birçok ze

vat tarafından hararetli bir surette karşılandı 
fstanbul,9 (Hıısııei) - C. H. 

Partisi idare heyeti ıızfılarıntlan 

mürckkeb bir heyetin, içtimai ıcıl· 

kiknt için yakında lıalya"ya gide. 
ı-cgi, Homa'dan bildiriliyor. 

1staıılıul, 9 [RuQusi) - ftalya 
hiik\ıuıeti, Ankara'daki sefiri va· 
sıla ile lıükümctinıize ·viiki miira· 
catıa, donanınarnızııı, İtııly:ın Ji. 
manlnrınclnn bazılarım ziyaret ede· 
bileceğini lıildirmiş 'e lrn hu ıı ta 
resmen du' ette bulunmuştur. 

llcJırrad\1an :ılınan bu haher 
hakkmd~ aliikadarlar hiçbir malu· 
mat vermemektedirler. 

Ankara. 9 (Hususi) - Harici· 
ye Vekili Doktor Tevfik Uüşdü 
Aras ile Dahili)C \ekili ve Parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya, bu 
sabahki ek pre le istaııbıırdan şeh· 
rimizc gelmişlerdir. 

Rii~dü Araa, Auknra istasyo· 
nunda pnrlak merasimle karşılan· 

nıış, kendisine buketler tııkdim 

edilmiştir. 

Şanlı Yavuzumuz 
Kont Cipııo ile yaptığı mükaleme· ye Vekilimiz Tevfik Rüşdü Arııs, 
)eri anlattı. {Anadolu] ajansı muhabirine aşa· 

Tevfik Hü,dü Arıı:;, avdetinde ğulaki trzkereyi gündcrmiştir: 
Belgrad'ılan geçerek Yugoslavya " Milli llatny da\'urnız hakkın· 
Lıış,·ekili ve hariciye nazırı .M. Sto- da Cenevre'de vnrılan netic den 
yadinoviç'le yaptığı görüşmelerin dolayı Cumhuriyet Tialk Partisi ve 
csaslerı üzerinde de Parti guruhu· llnlke\'leri riyasetleri, muhtelif ce· 
nu tenvir etti. miyetler ve teşekküllerle dahil \'e 

Hariciye Vekilimizin beyanatı hariçten birçok zevnt ve teşkilat 
şicldetli alkışlarla tasvib edilmi~ıir. ta<'afından goııderilmi~ olıın tel· 

Hariciye Vekilimiz graflan Ankara'ya avdetimde al· 
<lım. Bu suretle haıı.kıwda göste· 

telgraf gönderenlere rilen samimi hislerden dolayı çok 
mütchaE~İs ve ıninnettarım. Şükran 

' Siyasi 
müsteşarlıklar ___ ................ ___ _ 
İçin kimler namzed 

gösteriliyor 
Ankara, 9 (Hususi uıuhabil'i· 

mizdcn) - 'feşkilUtı esasiye ka
nununda yapılan tadilat ile ihdas 
olunan siyasi mü:;teşarlık)ara kim· 
lerin getirileceği henüz kat'i ola· 
rak bildirilmemiştir. 

Burada ııırarla ııöylenıli~ine 
göre, Başvekalet müsteşarlığına 

Ilasan Saka, .Maarif Vekaleti mii~· 
teşarlığma Er:ıuruın !'aylavı .Nafi 
A tııf, Dahiliye \' ekôleti ınüste~ıır· 
lığma e~ki nüfus müdürii umu· 
misi Abclülmuttalip, Hariciye Ye· 
kfıleti ınü~teşarlığına ' uman Ri· 
fal 1\lenemeııcioğlu, Sıhhiye Ve. 
kfılcti mü~teşarlığına Salahiddin 
Kocarli yahucl salıılı.. 1sıanlıul 
müddeiumumisi Kenan, Zirııat Ve· 
kiileti müsteşarlığına 1\lıırdin ı:ı:ıy· 
lavı Ali Rıza, Maliye Vekaleti 
müsıe~arlığına .Mükerrem veya 
Sırrı, İnhif'arlar Vekületi nıii:;le· 
~arlığına eski inhisarlar müdürü 
Hüsnü tayin edileceklerdir. 

Esbak Adliye Vekillerinden 
Yusuf Kemal ile l\Iahmud Esad 
ve iktıı;ıul Enc4weui Yusuf Ke· 
mal ile Çakır'ın da sandıılyasız 
Vekliletlere getirilecekleri 
dolaşmaktadır. \.. __ _ 

____________________________________________ ,, 

Malaga'nın düştüğü doğrudur 

Milisler, şehri tahrip ve 
katliamlar yapmışlardır. 

~~~~~-----~-~ 

İhtilalcilerin eline 12 büyük top ve birçok 
mitralyözlerlea bir tayyareor ~düşmüştür .. 

lspanga'da Harp kurbanları 
Londra, 9 (Radyo) - Loudra 

İtıpanya i;lerine ademi müdahale 
komitesi yann toplanacaktır. Bu 
içtimaa sene Lord Pilmut riyaset 
edecektir. 

Cehelüttank, 9 ( Raclyo ) -

l\lalaga'nın asilerin eline düşmeli 

Gı-neral Franko'nun bilim bulun· 
duAu yerlerde büyük bir memnu· 
niyet uyandırmıştır. 

Eko dö Pari gazetesi, hilktl· 
met kıt'alannın Malaga'dan çeki· 

Büyük Millet Meclisinde 
lirken katliAm yaptıklanm yazmak· 
tadır. 

Öğleden sonra toplananan Ve· 
killer heyetinde Hariciye Vekilimiz 
de hazır bulunmuş, Cenevre mü· 
zakcreleri ile l\lillino, Bclgrnd ve 
Sof) a müllikatları hakkıncla uzun 

izahat 'ermiştir. 
Ankara, 9 (Hususi) - Cumhu· 

riyet Halk Partisi, lıugün Trabzon 
sayla\'l Hasan Sakn'nın lıaşkanlığın· 
da toplanmıştır. 

teşekkür ediyor ve muhabbetlerimin iblfiğına Ana· 

_A_nka_ra,_9 _[Ilu-=,.us=i] =B=ar=ici·=dolu:.=...:nu:=-=n d=-:.=eltı--=-letin_i d_iıe_rim_. _ Vekaletler 12 den az, 16 
Belçika parlamentosunda dan fazla Olmıyacakİlr 

Salarnank, 9 ( Radyo ) - He
nüz teenüd etmiyen bir habere 
göre Rus generali Kleber Madrid· 
de asiler tarafından esir edilmiştir. 

Cencnc'dcn avdeı etmiş olan 
Hariciye Vekilimiz Te\ fik Rüşdü 
Aras, sürekli alkışlar arasında kür· 
süye gelerek, Cene,Te'dcki faaliye· 
tini ve doet devletler Ilnriciyc na· 
zırlan \'C mümeuillcrilc yaptı~ı 

ın ülukatları ,.e bugünkü arsıulusal 

siyasi vaziyeti izah ettikten sonra, 
Milôno 'ela İtalya harici) c nazırı 

L. Degrel ve arkadaşları 
sosyalistleri dövdüle,r 

~~~~--~,.~--~--~ 

Reis güçhalle ortalığı yatıştırabilmiş ve 
tatil eylemiştir derhal müzakereleri 

Moskova 

Brük&d, 9 [Haılyo] - Belçika ı 
parlamentosu, bugün öğleden sonra 

mülakatı 1 

--------------------Her milletin istiklal hak
kını inkar eden kuvvetler 

-------------M. Litvinof, Avrupa sulhun un muhafaza-
sı mes'elesi etrafında ne diyor? 

kaclehini kaldırarak umumi tarein, 
kollektif emniyet sistemini tesis ve 
beynel111ilcl taahhüdlere riayeti tak· 
,·iye etmek için yalnız büyük dev· 
!etlerin değil bilhassa küçük de,·· 
inin de emniyet hislerini kuvvet· 
lerıdirmek yolunda Sovyet hükii· 
metinin beynelmilel eııhadaki faa. 
Jiyctinclcn bahsetmiştir. 

M. Litvinof devamla demiştir ki: 
- Bu faaliyet ıııaaleııef sulhu 

tehlike)"e düşürmek ve lıarbı bir 
mücsseR~ halinde idame etmek is· 
ti) en milletler birbirini imha et· 
mege devıım ettikleri müddetçe 
medeniyetin kabili tasavvur olma· 
dıgın açıkça söyliyen nihayet hü· 
yük milletlerle küçük milletler 
arasında hukuk musavatını kabul 
etmiycn ve her milletin müstakil 
bir hayata malik olduğunu inkar 
eden inatçı kuHctlerle karşılaş· 

maktadır. Bu kuvvetler bilhassa 
bütün memleketlerde njanlnn ve 
\ 'C mümessilleri bulunduğu için 
tehlikededirler. 

M. Leon Degrel 
toplanmıştır. Bu toplanhda, müee· 
sif bazı hadiseler olmuştur. 

Gelen haberlere göre, reksist· 
lerden (Piyerday) parlamento reisi 
(Yisman) ın, l\Iadrid seyahati hak· 
\unda izahat ietenıittir. Parlamento 
reisi, kendisinden hiçbir eaylann 
sual sormak salfılıiyetini haiz ol· 
madığını söyleyince, sosyalietler bir 
alkış tufanı kopardılar. Bunun üze· 
rine rekeistler cenahından bir fe. 
vcran hasıl olmuş ve sosyalistlere 
karşı fili hücumlar baolamıştır. 

Rekeistler, başla liderleri Leon 

• 

Dünkü celsede, muhtelif kanunların bazı 
maddelerinde tadilat yapılmıştır 

Kamutay binası 
Ankara, 9 (A.A) - Dün Fik· Vekaleti Lüdçesinde yüksek mü· 

ret Silay'ın ba~kanlığında yapılan hendis mektebi borçlan adile açı· 
kamutay toplantısında 1936 yılı lan fasla 8840, Ziraat Vekaleti büd· 
muvazenei umumiye kanununa da· çesinde Konya Sulama idaresi lıorç· 
bil bazı daireler büclçelerinde de· )arı adile açılan di(;er bir fatıla da 
ğişiklik.ler yapılması hakkındaki 8816 lira fe\'kalıide tahsisat olarak 
kanun layihasını müzakere ve ka· konulmaktadır. 
bul etmiştir. Devlet memurları maaeatının 

Bu kanunla bazı daireler büd· tevhid ve teadülü hakkındaki ka· 
çelerinin muhtelif tertiblt:ri araeın· 
da 302,468 liralık münakale yapıl· 
maktadır. 

Bundan başka gene bu konu· 
nun hükümlerine göre düyunu 
umumiye ve .Maarif Vekıileli Lıld· 

çelerindeki bir kısım tertiblerden 
22,900 lira indirilerek Maliye ,.e 
Maarif Vekiiletleri büdçelerinde 
yeniden açılan cedvcllere ve Nafıa 
------ -
lavların birçoğuna dayak atmışlar· 
dır. Du cenada parlamento, salonu 
bir arbede meydanına dönmüştü. 

Par!Gmento reisi, güç halle ortalığı 
yatııtırabilmiş ve müteakiben der· 

nunun 18 inci zabitan ve askeri 
menıurlann maaşatı hakkındaki 

kanunun da 10 uncu maddelerine 
birer fıkra ilih·esi hakkında kabul 
edilen kanun layihalarile Ankara· 
da bulunan ve l, 2. 3 üncü dere· 
celere dahil sivil ve aekeri memur· 
lnra her. ay muvakkat taznıinııt ola. 
rak 60 ıar lira verilmeei tasvib 
olunmuştur. 

Bundan eonra Ilaean Saka 
(Trabzon) un devlet dairelerinin 
vektıletlerc tefriki ,.e eiyast mfiııte· 
şarlıklar teşkili hakkındaki kanun 
tek.lifi ve teşkilAtı esasiye ve büd· -

Sen-jan·Doloz, 9 ( Radyo ) -
Encrif •ten \'erilen bir radyoya gö· 
re Asilerin Madrid cenubundaki ha· 
rcketi l\fadrid • Valıinsiya yolunu 
Aramo nehri cihetinden kesmiştir. 

Asilerin yüksek: tepelere yer• 
leştirdikleri loplar bu yolu tehdit 
altında bulundurmaktadır. 

l\ladrid'ılcn gelen haberlere gö· 
re harb sistemi ı;nek fişiler ve ge· 
rek milico}er tarafından df'ğİftİril· 
mi~tir. ~eni lıarblar şchirJe değil 
açık sahada olacnktır. 

CcLelütıank , 9 ( Radyo } -
Dünkü haberlere göre hük.tlmet 
kıt'alıırı J\Ialaga'da büyük miktarda 
gıda \ ' C harb le\'ıızımı, ] 2 Lü) iik 
top, pek çok mitral)ÖZ bırakmış· 

lardır. 

Asilerin eline bir de tayyare 
dü-ımüştür. A ilerc memub iki top 
çeker Mıılaga önünde iki kızıl horb 
sefinesi le\ kif etmiştir. 

Bir ıuıkliye Yapuru <lıı asilerin 
eline geçmi,ıir. 

:\lalaga 'mn ha~lan·La~a talıri b 
edildiği Ye yakıldığı anlaşılmıştır. 

Katedral civarı en fazla zarar gür· 
müştür. Birçok sivil halk ela kat· 
ledilmi~tir. 

Ccbelüttank , 9 [ Radyo ] -
Danimarka hüktlm~tine mensub 
~anei vapuru, \'alansiya'Jan yült· 
leJi~i 20,000 sandık portakal ha· 
mulesile asi harlı sefincleri tara
fından tevkif edilmiş ve hamule· 
leri alındıktan sonra vapur serbest 
bırakılmıştır. 

Portakallar l.h·erpol'a götürül· 
mekte idi. 

- Sonu 7 inci sahifede -
-------

Ankara'da 
Sel oldu ve bir 
çocuk boğuldu. 

Ankara, 9 [Hususi] - Buraya 
çok ~idcletli yağmur 'a~mı~lır. Su· 
ların fazlalıl,rından hu ule gt·lcn sel 
iki yaşında Emine isminde bir kız· 
cağızı sürüklemiştir. Zavallı yavr" 
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.ıg~lcir 

Bağcıya değil, tacire 
Üzüm kongresi yakında, Ankara'<la toplanacaktır. Bu toplantının 

memlekete fayda getireceğini kat'iyyctlc umuyoruz. Bir vakitler, tütün 
satışları da müstahsil arasında ve devleti Jüşünılüren büyük bir gaile 
idi. Nihayet Ankarn'da bir tütüncüler kongresi toplandı ve müstahsilin 
feryadını gökle.re çıkaran endişeleri temiılcyib gitti. O yıl, bu yıl, müıı· 
tahsil memnundur, kazanmaktadır. 

Üzfimc gelince, önümüzde bir standardizasyon, birde tip mes'elesi 
vardır. Tacirler, ıtandardizasyonu a~ağı yukan, bağcıya yüklemek isti· 
yorlar .. İt:r:ıf edelim ki, bizim aklımız huna hiç ermedi. Bizce bağcıdan 
standardizasyon beklemek kadar batalı birşey olamaz. Bağcıdan olsa, 
olsa, üzümü taşsız, topraksız, temiz, karablicesiz olarak kaldırmağı bek
lemek icabeder •• Bunda bile .zorluk çekildiği gözümüziin önündedir. 
Çünkü ortada birde sergi mes'elesi vardır ki, bununla iyid~n iyiye alaka· 
dardır. Standardizasyon gibi teknik ve nazik bir işi, doğru dürüst bir 
ergi kurmak endivcsi ile kıvranan bağcıya bırakmak, bu mevzuu baştan 
başa alt-üst etmek, akim bırakmak. demek.tir. 

Teşekkül e<len komisyonun, berveçbi peşin bunu be~aba katwaın 
liizımdır. İhracatçı biraz zahmet ve külfetle knrşılaoacaktır amma, bir 
elden hazır alıb, kolayca hazır alıb, kolayca işlctib dışarıya salıvermek 
gibi vaziyetlcl' de artık kalmamıştır: İhracatçı da, mahsule biraz daha 
emek verm~k nıechuriycıindedir. Buna mecburdur. Hem de en·elli 
kendi menfaatine .. 

Yani, dönüb dolaşıb standardizasyonda en büyük iş ve mes'uliyet 
hisse ini bağcıya hmık.mak, sadece hu davüyı akim bırak.ntağa matuf 
veya onu intaç edebilecek bir harekettir ki, müsamaha ile kareılanmaınna 
imklin tasavvur edilemez. 

Bağcının, ne kudreti, ne ihtisası ve vukufu buna müeaiddir. Biz 
ıimdiden söylemiş olalım, geri tarafını onlar bilirler ... 

Sapan 
Tashih: 
Dünkü nüshamızda çıkan ve belediye mcmurlılnna aid bulunan fık· 

roda, nldığımız mektubun Karşıyaka'dan geldiğini bildirmi~tim. l\Iektub 
filhakika Karşıyaka'dan postaya verilmişse de hadise, İzmir'de olmu,tur. 
Tashih ederim.. S. 

Yeni bir intihar usulUI 
intihar zaten bir delilik de"'.:: 

ğil mi? intihar şekillerinin de 
bundan başka bir esasa isti· 
nad etmesine imkan yoktur. 
Hele zenginlerin intiharı, şe
kerdir, şekeri Ve Çinli'ler bu 
hususta en başta gelmektedir· 
ler; zengin bir Çinli, kimbilir 
neden? intihara karar vermiş, 
düşünmüş taşınmış, tabancayı 
korkunç, bıçak işini kanlı, ze
hiri ıstıraph bulmuş ve mev· 
cud intihar usullerinden hiç 
birisinde karar kılamamış. 

Nihayet ne yapmış bilir 
misiniz? 

Hayır, yapmamı~ bir usul 
tavsiye etmiş: 

Fakir olanlar bakır veya 
kurşun, orta halli olanlar gü
müş, zenginler de altın poter
le intihar etmeli imişi.. 

GUzel bir usul .. 
Hindistanda da çok garib 

usuller vardır; mesela karı 
koca davalarında tarif edece· 
ğimiz şu usul de böyledir: 

Hindistan'da karı-koca mal
larına müştereken tasarruf 
ederler; karı-koca ayrılmıya 
mecbur kaldıkları vakit mal 
ayırmak için mahkemeye git· 
mezler; hemen köşe bakkalına 
giderler, ayni boyda iki mum 
alırlar, ayni zamanda yakar
lar mumların birisini kadının 
diğeri de erkeğindir. Hangisi 
daha evvel sönerse, onun o 
anda evden hem de hiçbir 
şey almamak şartile çıkıb git
mesi lazımgelir. 

Ne güzel, ne basit, fakat 
adaleti nekadar temin ettiği 
belli olmıyan bir usul f 

T yyare ve asarıatikacıhk 
Tayyareler sade harb ve 

seyahat vasıtası değil, fen va· 
sıtaları arasında da yer almış· 
tır. 

Maruf Arkeologlardan pr:o· 
fcsör R. P. Puadelbard Suri
ye'ye gitmiş ve tayyare ile 
asarıatika taharriyatına başla
mıştır. 

~rinin halen dalgalar altında 
bulunan harabelerinin fotoğ
raflarını alacaktır. 

Tayyarelerle deniz altındaki 
eski şehir ve harabelerin re
simleri çok güzel alınmaktadı"". 

Fotoöraf korkusu .. 
Almanya' da son zamanda 

bir fotoğraf korkusu çıkmıştır. 
Alman zabıtası fotoğraf alet
lerinin masumiyetine kat'i su
rette şüphe etmektedir. 

Bu da fotoğrafla;ın casus
lar tarafından kullanılması ih
timalinden doğmuştur. 

Yabancılar için vakıa fotoğ· 
raf taşımak yasak edilmemiş· 
tir; fakat fotoğraf sahibi her 
ecnebi şüphe altındadır. 

Ağız içınde kullanılan, bir 
boyun bağı iğnesinde gizle
nen fotoğraf makineleri oldu
ğuna göre Almanya zabıtası 
beyhude bir endişeye düşmüş 
demektir. 
~~~~~---~~~~~-

Palamut c ular • 
Bugün toplanacaklar 

Palamut işlerini tedkik için 
şehrimize gtlmiş olan lktısad 
vekaleti ihracat başmürakıbı 
Hakkı Nezihi, dün de çalış
malanna devam etmiştir. 

Bu sabah saat 15,5 ta Ti
caret odasında, bütün palamut
çuların iştirakile bir toplantı 
yapılacak ve palamut ihracatı 
işi görüşülecektir. 

Bugün doğacak 
cocuklar .. . 

Bugiin karışık i~lerin halli 
için en ınüeaid bir günılür. Bu
gün halledilı:cek leler, imzalana· 
cak mukaveleler yüzünden hiçbir 
ihtil:if çıkmıyacaktır. Buna mıı· 
kabil dü~manlıırıo taarruzuna Lu· 
gün her güne.len fazla oğrana· 

caktır. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki olacaklarılır~ mekte.bde dai· 
ma pıırlak Lir meTki kazanacak· 
lor, fakat ıımeH ruh ve kabiliyet· 
teıı mahrum olacoklan için yal· 
nız Lorsa oyunlarında nnıvaf fok 
olacaklardır. 

LERI 
Tabiat bilgisi ___ ................ ___ _ Vilayet büdçesi 

Kültür Bakanlığı 
müsabaka açıyor 

ve yapılacak işler 
ilk mekteblerin dördüncü 

ve beşinci sınıflarında okutul
mak üzere iki cildden müte
şekkil bir tabiat bilgisi kitabı 
yazılması için bir müsabaka 
açıldığı Kültür Bakanlığından 
vilayete bildirilmiştir. Müsa· 
baka müddeti 16·2-937 den 
30-6·937 ye kadardır. Müsa· 
bakada birinciliği kazanan ki· 
tab serisi üç yıl <'kullarda 
okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı 
verilecektir. İkinci çıkan kitab 
serısını yazana bir defaya 
mahsus olmak üzere bin lira, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara bir defaya mahsus 
olmak üzere dörder yüz lira 
mükafat verilecektir. 

Dün vali Fazlı Güleç'in reisliğin
de bir toplantı yapıldı 

Kutuluk kereste 
Kurum direktörü 
Ankara'ya gitti 
Üzüm kurumu direktörü 

İsmail Hakkı Veral Ankara'ya 
gitmiştir. Ankara' dan Roman
ya'ya gidecek ve önümüzdeki 
yıl yapılacak üzüm ihracatı 
için kutuluk kereste temini 
hususunda alakadarlarla gö
rüşecektir. 

İsmail Hakkı Veral, oradan 
Avrupa'nın diğer şehirlerine 

geçecek ve üzümlerimize yeni 
satış merkezleri bulmak için 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Zeytin fidanlığında 
Çekirdekten fenni şekil· 
de fidan yetiştirilecek 

~ersinli'de zeytin fidanlığı 
tesis edilmek üzere istimlak 
edilen geniş arazide zeytin 
fidanı yetiştirmek için işe baş
lanmıştır. iyi cins zeytinlerin 
çekirdeklerinden fidanlar ye
tiştirilecektir. Mersinli ağaç 
fidanlığında yetiştirilen mühim 
miktarda ağaç fidanının mü
esseselere, mekteplere, kışlaya, 
kaza belediyelerine tevziine 
başlanmıştır. ----

Kız EnstitllsUnde 
Göztepe'de Kız Enstitüsü 

binasının bahçesinde teşcir fa. 
aliyetine başlanmıştır. Mersinli 
fidanlığından alınan mühim 
miktarda fidan, bahçede ekil· 
mektedir. 

Vilayet büdçesinin, yüksek 
tastika iktiran ederek geldi
ğini yazmıştık. Büdçedeki tah· 
sisata göre yapılacak muhtelif 
işler için derhal faaliyete ge· 
çilmek ve mühim birçok işleri 
kısa bir zamanda başarmak 
için dün akşam bütün daire 
müdürlerinin iştirakile Vilayet 
makamında Vali Fazlı Güleç'in 

Kültiirpark ---····----Üç yılda 
tamamlanacak .. 

Kültürpark'ın doğu kısmın
daki boş ve geniş sahanın tes· 
viyesine başlanmıştır. Bu yıl 
gösterilecek faaliyetle Kültür· 
parkın, hazırlanan beş yıllık 
plam dahilinde mühim bir 
kısmı daha teşçir edilmiş ola
caktır. Tesviye ameliyesinden 
sonra geniş mikyasta ağaç fi
danlarının dikilmesine, partel· 
lerin tanzimine başlanacakbr. 

Fuar sahasının hazırlanan 
937 planı, tabettirilmek üze-
redir. Planda fazla miktarda 
göze çarpan ağaçlandırma işle· 
ridir. Pavyonlar, ağaç kümeleri 
arasında inşa ettirilecektir. Bu 
yıl, fuarda ayrıca inşa edile
cek olan (Turizm pavyonu) 
hazırlıklarına şimdiden başlan

mıştır. Bu pavyonda Ege mın
takasında bulunan muhtelif 
harabelerin büyük mikyasta 
maketleri teşhir edilecektir. 

Maketler itina ile hazırlan· 
maktadır. Fuar sahasının kısa 

bir zamanda hazırlanması la· 
ztmgeldiği için Kültürpark beş 
yılda değil, üç yılda tamam· 
la nacaktır. 

Doğu Beyazıt 
merkezi 

Ağrı vilayetine bağlı Doğu 
Beyazıt kazasının merkezi şim· 
diki bulunduğu yerden kaldı
rılarak, gene ayni kaza dahi
linde ve eski merkeze dörtbu· 
çuk kilometre mesafedeki 
transit istasyonuna götürüldü· 
ğü hakkında Dahiliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Manisa'da Hatay bayramı •• 

Manisa, (Anadolu) - Hatay bayramı, yurdun bertarafında 
olduğu gibi Manisa'da da parlak merasimle kutlulanmışhr. Bu 
merasime aid tafsil at evvelce gazetemizde çıkmıştı. Şimdi Ha
tay bayramına aid bir resim gönderiyorum. Resimde vali Dr. 
Lütfü Ktrdar, komutan Korgeneral Rıza Artunkal ve refikala-
rile mektu evki Birsel ve halk 

reisliği altında bir toplantı 
yapılmıştır. Büdçede tahsisat
ları mevcud işler için vakit 
geçirilmeden faaliyete geçile· 
cektir. 

Bu toplantıda yeni büdçede 
önümüzdeki sene yapılması 
lazımgelen mühim işler için 
tahsisat ayrılması hakkında da 
görüşmeler yapılmıştır. 

Şehir meclisi __ ............ __ _ 
İmar planı üzerinde 

görüşecek 
Şehir meclisi, yann saat 

16,30 da belediye salonunda 
toplanacak ve belediyenin ha· 
zırlamakta olduğu beş yıllık 
imar planını tetkike başlıy".
caktır. Plan, çok geniş tutul· 
muş ve İzmir'in imarı düşü· 
nülerek hazırlanmıştır. Yalnız 

bu planın tatbiki mühim bir 
paraya mütevekkiftir. Beş yıl· 
lık planın tatbiki için la11mge· 
len paranın büdçeden nasıl 
ayrılacağı da görüşülecektir. 

Hırsızlık:mı? 
Kasdmı? 

-----··~·---
Şükrü altınları çal
madığını söylüyor. 

Dolaplıkuyu'da oturan Fet
hiye adında bir kadın zabıta
ya müracaat ederek, evinde 
misafir kalan Şükrü, isminde 
birisinin iki altın bilezik ile 
bir elmas yüzük ve 150 lira 
parasının çalındığını şikayet 
etmiş ve derlial tahkikata baş· 
lanarak Şükrü yakalanmıştır. 

Yapılan taharri yat neticesin· 
de, iki bilezik ile elmas yüzük 
Şühü'niin üzerinde çıkmış, 
fakat 150 lira bulunamamıştır. 
Şükrü, bunları Fethiye tara· 
fından gizlice cebine konuldu· 
ğunu, hatta son l{eCe, başka 
bir kızla nişanlandığı için F et· 
hiyenin kendini makasla gö· 
zünden yaraladığlnı söylemiş

tir. Şükrü ve Fethiye adliyeye 
verilmişlerdir. 
• ~~-- 1 

le ticaret umum 
t 

müdürü 
Bugün lzmir'e 

gelecektir. 
Adana ve Mersin havalisin· 

de lktısadi tetkikler yapan 
İktısad Vekaleti iç ticaret iş
leri genel direktörü Mümtaz'ın 
bugün deniz yolu ile şehri
mize gelmesi muhtemeldir. 
Genel direktör, İzmir iktısa· 
diyatı hakkında da tetkikler 
yapacaktır. ----

Ağırcezada 
Resmi kayıtları tahrif ederek 

zimmetlerine para geçirmekle 
maznun Basmane maliye tahsil 
şubesi memurlarından Şükrü ile 
arkadaşları hakkında sorgu 
hakimliğince yapılmakta olan 
tahkikat bitmiş ve idare heye
tinin lüzumu muhakeme kara
rile maznunlar Ağırceza mah
kemesine verilmişlerdir. Bugün 
muhakemelerine başlanacaktır. 

•• • 
Uzüm ve incir ___ ...... __ _ 

Almanya piyasala
rında üzüm f iatleri 

biraz düştü 
Alman'ya piyasalarındaki 

muhtelif mahsüllerimizin vazi
yetleri hakkında şehrimizdeki 

alakadarlara bir rapor gelmiş· 
tir. Bunda deniliyor ki: 

Son hafta içinde Hamburg 
kuru üzüm piyasası durgun 
geçmiştir. yapılan muameleler, 
bilhassa Hamburg' da mevcud 
mallara münhasır kalmış, yük· 
leme üzerinden bildirilmiye 
değer işler kayt edilmemiştir. 
Hatta fiatlerde hafif bir geri
leme olduğu bildirilmiştir. İh
racatçılarımız tarafından 100 
kilo başına cif Hamburg iste
nen son fiatler şunlardır: 

7 numara 18 lira, 8 numara 
19 lira, 9 numara 20 lira, 10 
numara 23,5 lira, 11 numara 
26,5 liradır. Bir hafta evelki 
fiatlerde tip itibarile 25 ve 50 
kuruş fark vardır. 

incir: incir stoklarının pek 
ziyade azalması üzerine mua
melelerin de hayli azaldığı 
görülmüştür, Birinci Kanun 
sonunda lzmir ihracatçılarının 
elinde bulunan malların mik· 
darı azami 50 ton olarak gös· 
terilmiştir. Bundan takriben 
20 tonunun bu aralık satıldığı 
zannedilmektedir. Hamburg' da 
mevcud bazı küçük partiler 
100 kilo başına loco Haffi.: 
burg ve aı diye de teslim şar
tile şu fiatler üzerinden teklif 
edilmiştir. 

Ekstrisma Cenevin iyi mal 
24 Mark, Emperyal 28 Mark 
Kelep incirler 37 mark, Nec 
Plus Ultra 38 Mark. 
H 

Uzüm kongresi için 
hazırlıklar 

Üzüm kongresi münasebeti
le şehrimiz Ticaret odasında 
yapılacak olan ikinci toplan· 
tıda mevzuubahis standardi· 
zasyon teknik ciheti esasları-
nı tesbit için seçilen komisyon 
dün de toplanmış ve uzum 
tipleri üzerinde görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Paraşüt kulesi inşaah 
Kültürparkta inşa edilmekte 

olan paraşüt kulesi için temel 
olmak üzere toprağa çakılma
sına başlanan Meşe kazıklar 
yüzünden kontrol mimarı ile 
müteahhid arasında ihtilaf baş· 
göstermiştir. Bu yüzden inşa

atın tatili muhtemeldir. 
Kontrolör, Meşe kazıklar 

için gösterilen masrafı kabul 
etmemekte imiş. 

Arjantin 
Hükumeti de tay
yare yaptırıyor 

Boenos·Ayeres, 9 (Radyo)
Arjantin hükumeti mühim mik· 
tarda tayyare ve harb levazımı 
ısmarlanıağa karar vermiş ve 
Avrnpa devletleri arasında 
bir müsabaka açmıştır. 

Bu müsabakada İtalyan tay· 
yare fabrikalan tayyare sipa· 
rişleri için tercih edilmiştir. 

Vilna'da 
Hadiseler oldu 
Varşova, 9 (Radyo) - Alı· 

nan haberlere göre Vilna'da 
birçok hadiseler olmuş ve 
Yahudilere taarruzlar yapıl· 
mıştır. 

Ayni zamanda Hahambaşı· 
nın evine bir bomba konnıuş· 
tur. Diğer bir habere göre 
civar şehirlerde de Yahudilere 
karşı kanlı hareketler: olmuştur• 
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Hollanda'lılarla anlaştık 

21 milyon lira sermayeli 
bir şi~ket kuruldu 

~~~~---~~~~-

M u~telif şehirlerimizde kuvvetli radyo 
istasyonları kurulacaktır. 

Ankara 9 (Hususi muhabirimizden) - Bir aydanberi şeh· 
rirnizde bulunmakta olan Hollanda heyeti ile Nafıa Vekaleti 
arasında devam eden müzakereler tam bir anlaşma ile neti
celenmiş ve bir muahedename hazırlanarak prafe edilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre, Hollanda şirketi 21 milyon lira ser
rnk aye tahsis ederek muhtelif şehirlerimizde son sistem ve 

uvvetli radyo istasyonları inşa edecektir. 
Bundan başka Konya ovasının sulama tesisatı ve Mersin 

liınanınm inşaası da şirketçe deruhte edilecektir. 
Ankara, 9 (Hususi) - Nafıa Vekaletile mukavele imzalıyan 

Felemenk heyeti, bugün İstanbul yol ile memleketlerine müte
veccihen hareket etmişler ve istasyonda Türk heyeti tarafından 
Uğurlanmışlardır. 

Türk gazetecileri, Hollonda heyeti reisinden anlaşma 
hakkında izahat istemişlerse de reis, birşey söylememiş ve 
Yalnız demiştir ki: 

- Memleketiniz için bir kelime kullanmak kafidir, (Mükem
mel), ben yeni Türkiye' den bu intibalarla ayrılıyorum. Na
fıa Vekaletile imzaladığımız mukavele hakkında tafsilat 
Vermekte mazurum. 

Japon 
Askeri partisinin 

noktai nazarı 
Tôkyo, 9 (Radyo) - Bin

lerce nüsha basılmış olan bir 
risalede, askeri partinin nok
tai nazarı izah edilmiştir. Bu 
risalede, askeri partinin Ja
Ponya hükumetinin azam'i kuv· 
Vetlendirilmesi ihtiyacını 

1 - lngiltere'nin Çin'deki 
şüpheli siyaseti. 

2 - Sovyet Rusya'nın Ja
Pon menafiini 1, 700,000 as
kerle tehdid etmesi. 

3 - Birleşik Amerika'nın 
da Çin iktisadi siyaseti kar
şısında hissettiği bildirilmiştir. 

Çekoslovakya ve 
Romanya 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ro
manya lktısat Nazırı M. Şe
bat, yakında Prag' a giderek 
Çekoslovakya • Romanya ara· 
sında yapılan anlaşmalar et
rafında Çekoslovakya Reisi 
~u,huru M. Benes ile Baş
Vekil Milan Hodza'ya izahat 
Verece tir 

Son günlerde Romanya' da 
Şebat aleyhinde bir cereyan 
başlamıştır. Gazeteler, M. Şe· 
bat'ın, Fransa'nın bir aleti ol
duğunu yazmakta ve Çekos
lQvakya - Romanya münase· 
batının ihlal edilmemesi, kü
çük itilaf arasındaki tesanü
dün muhafazası için M. Şe
~at' ın Romanya' dan ayrılması 
azungeldiğini iddia etmekte· 
dirler. 

.......................... 
ANADOLU __ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Dı:numi neşriyat ve yazı işleri 

lniidürü: Hamdi .Nüzhet Çançar 
fd -ll?ehane!İ: 

f zmir 1kinci Beyler sokaAı 
C. Halk Partisi binası içinde 

'l' 'l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 .• Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
1ll1Aı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' aylı~ı 500 kuruştur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 kuruştur 

ilan geçmio llü;halar 25 kuruotur. 

INDA 

İmparatorluk 
---+•---

Endüstri birliği ko. 
mitesinin bir kararı 

Londra, 9 (A.A) - Başlıca 
sağcenah muhafazakarlarından 
müteşekkil bulunan imparator
luk endüstri birliği parlamento 
komitesi dün ittifakla kabul 
ettiği bir karar suretinde İn
giliz bayrağı altında bulunan 
arazinin veya filonun başka 
bir devlete devredilemiyeceğini 
bildirmekte ve mes'ul nazırlar 
tarafından yapılan kat'i taah
hütleri hatırlatmaktadır. 

Kararda böyle bir devrin 
Britanya imparatorluğunun 

Stratejik emniyetini tehlikeye 
koyacağı ve bilhassa Afrika· 
daki ticaretine zarar vereceği, 
buna mukabil ise Almanya 
ham madde ve müstemleke 
hususunda mühim bir fayda 
temin etmiyeceği ilave edil
mektedir. 

Bununla beraber karar ko· 
mitenin Almanya'nm veya di· 
ğer memleketlerin ham madde 
veya yiyecek tedarikinde ma
ruz kaldıkları müşkülatı izale· 
ye müsaid teklifleri tetkike 
amade bulunduğunu bildirili
yor. 

Kudüs'te 
Yeni hadiseler 

Kudüs, 9 (A.A) - Kudüs
te bir takım yeni hadiseler 
zuhur etmiştir. İçinde Yahu· 
diler bulunan bir otobüs Je
man civarında taarruza uğra
mıştır. Bu hadisede kimse ya
ralanmamış, yalnız otobüs ha
sara uğramıştır. 

Kudüs'te, Hayfa' da ve Leyt 
Lahmde arap evlerine bomba· 
lar atılmıştır. 

Yalanmış 
Belgrad, 9 (A.A) - Yarı 

resmi gazete Vreme gazetesi 
Madam Tabuisin Ôvr gazete
sinde yakında bir Macar Yu
goslav paktının imzalanacağı 
hakkında yazdıklarını kafi su
rette yalanlanmaktadır. 

Lü1'nan 
Almanya ile uzlaştı 

Berlin, 9 ( Radyo ) - Al
manya (ile Fransa arasında 
Lübnan ve Suriye ticareti hak· 

Başvekalet 

Binası yeni şehirde 
yapılacak 

Ankara, 9 (Hususi) - Yeni 
şehirde inşa edilecek olan 
Başvekalet binasında, Devlet 
Şürası ve :statistik umum mü
dürlüğü Jaireleri de buluna· 
caktır. 

• 
lngiliz 

Sefiri Numan Ri
f at'ı ziyaret etti. 

Ankara, 9 (Hususi) - in· 
giliz elçisi Sir Persi Loren, 
bugün Hariciye Vekaletine 
gelerek, : Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat'la 
uzun müddet görüşmüştür. 

• 
lzmir 

Liman iŞleri iyi 
. gidiyor .. 

Ankara, 9 (Hususi muhabi
rimizden) - İzmir liman işlet
me müdürü Haşmet Dülge, An
kara' da alakadar vekaletler 
nezdindeki işlerini bitirmiştir. 
Haşmet Dülge, bugünlerde iz. 
mir' e dönecektir. 

fzmir limanının son iki se· 
nelik faaliyeti, Ankara' da çok 
beğenilmiştir. Bir senede liman 
işlerinde 60 bin lira tahsilat 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Futbol 
Federasyonu reisi 

çekildi 
lstanbul, 9 (Hususi) - Fut

bol federasyonu reisi Hamdi 
Emin istifa etmiştir. 

Anadolu ajansı umum mü
dürü Muvaffak, futbol fede
rasyonu reısı olacaktır. 

Satış 
kooperatifleri 

İstanbul, 9 (Hususi) - Ye
ni teşkil edilecek olan satış 
kooperatifleri, bu aydan iti
baren ilk defa İzmir' de olarak 
faaliyete başlıyacaktır. 

Türkiye-Hatay 
Kardeşlik bağları 
hakkında J kanun 
Ankara, 9 (Hususi muhabi

rimizden) - Dahiliye vekaleti, 
Türkiye-Hatay münasebatı hak
kında bir kanun layihası ha· 
zırlamaktadır. 

Bu kanunla, Hatay'daki 
Türk'lerin anavatandaki kar· 
deşlerinin ırk, kan, dil birlik· 
!erinden daha çok faydalan
ması ve kaynaşma imkiinları 
lemin edilecek. 

Bundan başka, hükumet bir 
"Hatay paktı" teşkilini de ka
rarlaştırılmıştır. 

Ankara belediye 
• • re ısı 

Paris'e davet 
edildi .• 

lstanbul 9 (Hususi) - Paris 
belediy1.:. "'İsi, Ankara bele
diye risi Nevzad'ı Paris'a da
vet etmiştir. 

Romanya - İtalya ti
caret muahedesi 

imzalandı. 
Belgrad, 9 (Radyo) - Ro· 

• İtal a ticaret anla • 

içtimai derdler 

~ ~nç ve çocuklarımızın 
::::::::::::~~==== karşısındaki tehlike! 

Hayat, tabiat gibi değişmi· 
yen bir kanunun tesir ve taz
yiki altında mütemadiyen mü-
cadele, mütemadiyen tearuz 
ve tezadlar içinde geçmiş ve 
geçmektedir. Onun istikbali de, 
herhangi nizam aksini iddia 
ederse etsin, zene bu olacaktır. 
Beşeriyetin haline, yaşayışına, 

ferdi ruhiyatın şu ayrı ayrı 
kompleksler içindeki tezahür-
lerine bakınız: 

Mücadele sahasından hariçte 
kalmış kim var? 

Bir ferdin kendi manevi ve 
hususi alemi içinde bile beşik· 
tabut devresini baştan aşağı 
dolduran bir mücadele göre· 
ceksiniz. Ferdin deruni ve 
manevi alemi bu olunca, ayrı 
ayrı fertlerdeKİ fikirler, arzular, 
ihtiraslar, şuurlar, tahteşşuurlar 
ve biraz daha büyültülerek sı· 
nıflar, zümreler, nizamlar, milli, 
siyasi, içtimai, ekonomik man· 
zumeler, menfaatlar arasındaki 
mücadelenin ne kadar şiddetli, 
ne kadar kuvvetli olacağını 

inkara mahal ve mecal var 
mıdır? 

Diyorlar ki: 
- Hayatın zevki de bura· 

dadır. Mücadelesiz hayat, da
ima sırtüstü yatan, hiç çahş
mıyan ve binaenaleyh uzvi re· 
havet içinde iştihası da kabar· 
mıyan bir insanın yemek yime· 
sine benzer .. 

En katı ekmeğe en büyük 
lezzeti ·ıeren şey, onun uğ-
runda ihtiyar edilen müca<le
lenin büyüklüğü ve onu tide 
etmek için dökülen alınterinin 
o ekmeğe karışmasıdır .. 

·Tabiatta d ... ayni miicadeleyi 
seyrediyoruz. Su, toprak, taş, 
ateş ağaç dalma ve daima çar· 
pışıyor. Biribirine mütemadi-
yen diş biley~n bu kuvvetler
den bazıları, fırtınalar, rüz
garlar halinde göklerin içinde 
boğuşuyor. • 

Dün, bir kahvehanenin pen
ceresinden, ta ka1 şımıza düşen 
ve bahçede, korkuluk olsun 
diye dikilmiş beyaz bir bay-
rağa bakıyordum. Denizden 
esen iki muhalif rüzgar bu 
bayrağın üstünde çırpınıyor
lardı .. : 

Biri lodos, biri poyraz .. 
Bayrak, istikametini lodos 

lehine çevirdi. 
- Hava açılacak! 
Dedik.. Fakat lodos, şid

detli bir mukavemet gösteri
yor ve bayrağı yavaş yavaş 

kendi tesir ve tazyikinin isti· 
kametinde poyrazın yuzune 
çarpmağa çalışıyordu .. 

O dakikada havada, iki ağır 
sıklet şampiyonu görüyor gibi 
oldum. Birisi, diğerinin çelik 
ve kalın bileğine yapışmış, 
onu ağır ağır kıvırmağa çalı

şıyordu. Herikisi de alınteri 
döküyorlardı. 

Lodosla poyrazın mücadele
sinde de etrafa serseri yağmur 
damlaları savruluyordu. Poy
raz, son bir taarruza kalktı, 
bayrağı gene çevirdi .. Denizde 
de dalgalar, ne yapacaklannı 
şaşırmış gibi, ayni nokta üs
tünde alçalıp yükseliyorlardı .. 

Fakat lodos, nihayet kuv
vetli hasmının bileğini bükmüş, 
sırtını yere getirmişti. Bayrak 
artık, poyraz istikametinde ser
best serbest dalgalanıyordu. 

- Tabiat kuvvetlerinin mü
cadelesi, cemiyetlerde ve fert
lerde görülen hertürlü müca
deleye ne kadar benziyor? 

Di e mırıldandım. 

-------.------
Ankara ve Istanbul' da geçen 

iki hadisenin manası •• 

lstanbuldaki ·hadisenin • bed· 
baht tve biçare kurbanı 

Melahat 
Hadise lstanbul' da Beyoğ· 

lunda geçiyor. 
14· 15 yaşlarında Melahat 

namında bir kız, annesine so· 
ruyor: 

Anneciğim, müsaade 
edersen, ben sinemaya gideyim: 

Annesi; 
- Peki -diyor- git kızım. 
Kızcağız oldukça güzel.. Fo-

toğrafına bakılırsa, yapısı irice. 
Yolda bir kadınla karşılaşıyor. 
Kadın ona soruyor. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Sinemayat 
- Aman evladım, seni Al-

lah gönderdi. Benim kızım da 
sinemaya gitmek istiyor. Fa
kat ben onun yalnız gittif{ini 
istemiyorum. Ne olursun, ku
zum, bizim eve kadar geliver
de beraberce gidinl 

- Peki bayan teyze! 
Eve gidiyorlar. Ev değil, 

bir ahlak mezbahası. Bir ba
taklık, bir çamurluk. Odanın 
yerinde, bir işret sofrası ve 
sarhoş erkekler.. Kadın, kız
cağızı odaya tıkıyor. Zavallıya 
sureti haktan vörünüyorlar. 
Biraz sonra bir kadeh rakı .. 
Şaşkınlık içinde kadehin muh
teviyatı kızın midesine iniyor. 
Bir daha, bir daha!. 

Sonra!? 
Facial.. Melahat, bakire ola

rak girdiği bu mezbahadan, 
sendeliye sendeliye, ağlıya ağ· 
lıya, saçlarını yola yola çıkı
yor .. Hem de ne vakit, ancak 
üç gün sonra!... 

Yani bir ırz ve namus ca
dısı, onu azgın kurtların dişi· 
ne atmış. Mesleği de bu imiş .. 
Düşünün faciayı!. 

* * * Hadise, Ankara' da geçiyor .. 
Bunu söyliyen de Ankara 
Müddeiumumisi; 

- Genç, erkek çocukları 
iğfal eden bazı şahıslar türe· 
miş .• Çocuklar, onbeş, onaltı, 

yani mektep çağında!.. Hiç 
şüphesiz, çoğu fakirdir bun· 
!arın ... 

lstanbul'dakine benziycn, fa· 
kat kızlarla değil, erkeklerle 
iştigal eden. Bir iki ahlak sim
sarı, bir iki namus bazirganı, 
zavallıları çevirmeğe çalışıyor .. 

Nihayet, " Cürmümeşhud ,, 
dediğimiz son güzel adliye 
cilvesi, burada da kendisini 
gösteriyor: 

İki çocuk, bu batakhaneden 

o kadar iğrenç ve pis ki, ~~ 
maşır halinde bir tarasaya as~ 
sanız, buharı kat'iyen göğe 

çıkmaz, zehirli gaz g bi ağ11 
ağır aşağıya iner .. 

Cumhuriyet kanunu, yani 
Türk çocuğunun, Türk kızının 
ve herkesin namusunu koru .. 
yan büyük 've hakim kuvvet, 
faillerin yakasına yapışıyor .. 

• .. * 
Hadisenin biri İstanbul'da, 

biri de Ankara'da .. 
İzmir boş mudur sanılıyor?, 

* . "' 
Adliye koridorundasınız .. Mü· 

haşir, mahkeme kapısından 
bağırıyor: 

- Filan oğlu filan. 
Bir adam, içeriye giriyor. 

Mübaşir, dinleyicilere hitap 
ediyor: 

- Lütfen dışarıya çıkınız, 
muhakeme gizli görülecektir. 

Kapı kapanıyor. Türk ha
kimi ve kanunu, ruhi zaaf, 
yalnızlık, muhit tesirleri, sefa
let ve mahrumiyet içinde yu· 
varlanırken tuzağa düşürülen 

kadın ve kızın hakkını arıyor. 

Mübaşir, hazan de, maznun 
olarak bir erkeği değil, bir 
kadını çağırıyor. Ruhunun pis
liği, yüzünden sarahatle oku· 
nan bir kadın simsarı, bir ka· 
dın bulucu içeriye giriyor. 

Mahkeme kararını veriyor: 
Bir yıl, iki yıl mahkumiyet 

vesaire .. 
insanı çileden çıkartıp iğ· 

rendiren bu hadiseler, muhak· 
kak ki faziletli ve namuslu 
Türk cemiyeti içinde boydan· 
boya derin bir nefret dalgası 
yaratmaktadır. Türk zabıtası, 
Türk adliyesi, bu iş üzerinde 
bütün kuvvetile çalışmaktadır. 
Fakat sendelemiş veya sende· 
lemek üzere bulunan kız, er· 
kek, hem de çok genç biça· 
relerin önlerine bir ağ gere· 
rek onları, kendi korkunç ve 
sefil bataklıklarına çekmek 
istiyenler, gizli gizli, fırsatlar 
kollıyarak, para, süs, eğlence 
vadederek, hile ve desisenin 
en yamanını, en biamanını 

kullanarak bildiklerini okumak 
istiyorlar. Beyoğlu gibi bir 
yerde, onbeş yaşında bir kızı 
kandırıp biraz sonra ailesinin 
ve cemiyetin kucağına berbad 
ve perişan halde sahverer,..k 
kadar mel'un ve küstah ol" 
bu şeni mikrobu, daha şid
detle, daha esaslı olarak te· 
peleyip ezmek lazımdır. 

Bu hususta ana ve babala· 
ra düşen vazife çoktur. Kız 
ve erkek her çocuğa, ha} ... tın 
gizliyebildiği faciaları açıkça 
söylemeden, onları dr.ıima ih

- Sonu 6 ıncı sahifede 
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Jn.giltere'nin harba girmesini intaç ede. 
cek hiçbir taahhüd mevcud değildir 
Londra, 'J (A.A) - Avam kamarasında M. Hitler'in son 

.defa Hollanda ve Belçika'ya kar.şı verdiği bitaraflık taahhüd~ 
ilerinin Danimarka ve Çekoslovakya'ya da teşmilini istemek için 
fırsat aranılıp aranılmıyacağı sualine karşı Cranberne şu cevabı 
~ermiştir: 

Bu beyanattan doğan vaziyet bence herhangi bir beyanatı 
icabettirmiyecek kadar sarihtir. 

Lord • Cranburne bundan sonra Hitler'in bu taahhüdlerine 
büyük bir ehemmiyet atfedip etmiyeceği hakkında sorulan 
başka bir suale ise cevab vermemiştir. 

Londra, 9 (A.A) - Avam kamarasında Fransız - Sovyet 
paktı dolayısile ingilterc'nin bir Avrupa harbine girmesini in· 
taç edebilecek herhangi taahhüdün mevcut olub olmadığı sua· 
line Lord Cranberne, hayır cevabını vermiştir. 

Romanya da silahlanıyor 

Bu iş için 20 milyar ley 
tahsis edilmiştir 

Fransa, Romanya'ya ağır top ve tayyare 
verecek, mukabilinde petrol alacaktır 
Belgrad, 9 (Radyo) - Ro

manya hükumeti, Milli müda· 
faa işlerine büyük ehemmiyet 
vermektedir. Tataresko hüku
metinin en mühim mes' ele 
olarak ele aldığı silahlan· 
ma programı 18 ay zarfında 

tahakkuk ettirilecek, bu müd
det zarfında Romen ordusu 
tamamen motörleştirilmiş ola
caktır. 

Fransa ile Romanya arasın
da yapılan anlaşma mucibince; 
Fransa Romanya'ya ağır top 
ve tayyare makineleri verecek, 
bunun yerine petrol alacaktır. 

Geçenlerde imzalanan Ro
manya - Çekoslovakya muahe
desine göre de, Skoda fabri
kaları, bedeli 1 O senede öden
mek üzere 500 milyon Çekos-

......................... 
İzmir Verem müca. 
dele cemiyetinden : 

18 Şubat Perşembe günü 
saat beşte Verem Mücadele 
Cemiyeti senelik kongresini 
aktedecektir. Üyelerin nıezkfir 
saatte Beyler sokağındaki mer
kezine teşrifleri rica olum~r. 

Balo 
20 Şubatta Verem Müca

dele cemiyeti 15 inci yıldö

nümü münasebetile üyeleri ve 
muhibleri için İzmirpalas sa
lonlarında mükellef bir balo 
tertib etmiştir. 

Balonun çok mükemmel ola
bilmesi için şimdiden hazır
lıklara başlanmıştır. 
İstiyenler baloya muhtelif milli 
kıyafetlerle gelebilc.ceklerdir. 

lovak koronu değerinde harb 
malzemesi verecektir. 

Tank ve topçu malzemesi 
ayrıca mübayea edilecektir. 

Romanya hükumeti, bundan 
başka Yugoslavya, İtalya, Al
manya ve Lehistan' a da geniş 
mikyasta harb levazımatı si
pariş etmiş bulunmaktadır. 
Bunun için milli müdafaa büd
çesine 20 milyar ley fevkal
ade tahsisat konmuştur. 

M. Antonesko 
Yakında iyileşecek 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ra
hatsız bulunan Romanya Ha
riciye Nazırı M. Antone~ko'nun 
12 Şubata kadar iyileşeceği 

ve 15 Şubat Atina Balkan 
antantı konseyinde hazır bulu
nacağı tahmin edilmektedir. 

Bağdad hattı 
Belgrad, 9 (Radyo)- Bağ

dad' dan haber verildiğine göre, 
büyük harbten evel Alman'lar 
tarafından inşası mutasavvur 
Bağdad Demiryolu projeleri 
üzerinde Irak hükumeti de tet
kikat yapmaktadır. Heyeti Ve
kilr. toplantısında bu mesele 
görüşülmüş ve hattın Musul 
ve Aden körfezine kadar uza
tılması tetkik edilmiştir. 

Prens Pol İngiliz say 
lavlarını kabul etti. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Sal
tanat naibi Prens Pol, burada 
bulunmakta olan lngiliz say
lavlarını kabul etmiştir. 

Osman oğlu Nazmi, güpe
gündüz tahmil tahliye müdür
lüğü binasına girerek, port
mantoda asılı bulunan bir pal
toyu çalıp kaçarken yakalan
mıştır. 

Takye yasak 
Limanda kayıkçılık yapan 

Girid'li Halil oğlu Hüseyin, 
şapka kanununa muhalif ola
rak başına bere giydiğinden 
yakalanmıştır. 

Kumarcılık 
lkiçeşmelik caddesinde kah

veci Ahmed ile Şerif, menfaat 
mukabilinde kumar oynattık
larından yakalanmışlardır. Ku
marcılar da adliyeye verilmiş

vazgeç-
mesi. 

3 - Silahlanmadan tahdi
din kabul edilmesi şartlarını 
ileri sürecektir. 

Tahdidi teslihat umumi ola· 
cak ve Rusya da bu kararı 
kabule mecbur tutulacaktır. 

İtalya kabinesi 
Askeri kararlar 

verdi .. 
Roma, 9 ( Radyo ) - İtal-lerdir. 

Eve taarruz yan kabinesi bu sabah saat 
Karşıyaka'da Reşadiye so- 10 d:ı Vinimale sarayında M. 

kağında oturan Mehmed oğlu Mussolini'nin riyasetinde top-
Ômer, bakkal lbrahim'in evine lanmış ve muhtetif kanunlarla 
taarruz ettiğinden tutulmuştur. askeri kararlar kabul edil-

Sarhoşluk miştir. 
Kemer'de oturan Mustafa Kabine içtimaı 10 Nisanda 

Rüştü, sarhoş olarak Sürmeli tekrar yapılacaktır. 

sokakta bakkal Mehmed'in Mehmed Sipaho 
camlarını kırmış ve zabıtaca 

yakalanmıştır. Milan Hodza tara-
~~----------------~ 

Japonya 
Harbiye bakanı 

istifa etti 
Tokyo 9 (Radyo) - Har

biye bakanı General Naka
mora istifa etmiş ve yerine 
General Sukiyama tayin edil· 
miştir. 

General Sukiyama'nın as· 
keri terbiye umumi direktör-
lüğüne General Sidodoki geç
miştir. 

Arab-Yahudi 
Münakaşaları de. 

vam ediyor 
Kudüs, 9 (Radyo) - Arab 

ve Yahudi gazeteleri arasında 

şiddetli bir k· lrm münakaşası 
devam etmektedır. 

Bu Pan Arabizm ve Siyo
nizm mücadelesine, Filistin 
Ortodoksları da Arab'ların 
lehine olarak iştirak etmek
tedirler. 

Venedik sarayında 
Roma, 9 (Radyo) - Bugün 

saat 17 de Venedik sarayında 
M. Mussolini'nin riyasetinde 
milli müdafaa şurası toplan-
mıştır. 

fından kabul edildi .. 
Belgrad, 9 (Radyo) - Prağ· 

da bulunmakta olan münaka
lat nazırı Mehmed Sipaho, 
Çekoslovakya başvekili Milan 
Hodza tarafından kabul edil
mİ§tİr. 

Yeni bir kar<ı 
Parcası bulundu • 
Oslo, 9 (A.A) - Cenubi 

kutub denizlerinde dolaşan 

Thorshavn isminde bir balina. 
gemisinden bildirildiğine göre 
bu gemile birlikte araştırma
larda bulunan bir Norveç'li 
tayyareci Vinggo Videroe 35 
ve 40 derece şarki tul daire
leri arasında yeni bir kara 
parçası keşfetmiştir. Norveç 
bayrağı tayyare ile bu arazi
nin üstüne atılmıştır. 

Keşfedilen bu kara parçası 
en yüksek 1500 metre olduğu 
tahmin edilen bir dağ silsele
sinden ibarettir-. 

Konuştular 
Paris, 9 (Radyo) - Fran· 

sa'nın yeni Vaşington sefiri 
M. Ruj Bone, Amerika'nın Pa
ris sefiri ile uzun bir görüşme 
yapmıştır. 

El!~-.ı;aılml!:m .. :..mm .. 1m ........... ııaı ........... !a':!m. .................... . 

Tarihe müstenid zabıta romam 
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Bu son söz üzerine Piyer 

yerinden fırlar gibi bir ha· 
reketle: 

- Aman müsyü, biz bura
da iki kişiyiz. Bütün Hün'lerle 
harbe muktedir olamayıı. 
Acaba bu şatoda kaç tane 
Hün vardır? 

Dedi. Lük: 
.- Yoksa korkuyor musun? 
Diye sordu. 
- Evet müsyü, adet veç

hile korkuyorum. Vakıa ben 
harp görmüş, cesaretle har-

ir adamım. Bu Hün 

Nakleden: F. Ş. Benlioğla 

harebede, gördüğümüz harp· 
lerden korkunç olmıyacaktır. 
Fakat ben herişi anlamak, 
anladıktan sonra hareketi se· 
verim, yoksa .. 

Lük, Piycr'in sözünü ke
serek: 

- Senden daima böyle 
hareket beklerim! 

Dedi. 
Ve, hemen harekete geç

meğe karar verdiler. 
Bundan iki dakika sonra, 

iki arkadaş mumu söndürdü-
, ler, brovni lerini ceplerine 

ormana daldılar. 

Tuttukları hedef; şato idi. 
-4-

Herşege hazır olmak 
Ay vardı; fakat ormanın 

ağaçları arasında bu ışık garip 
bir sahne husule getiriyordu. 
Büyük ve belki de asırlar 
görmüş, bu esatiri ışık altında 
birer dev şeklini arzediyorlar 
ve vahime ile bunların hare
ket ettiğini sanmamak ta 
mümkün olamıyordu. 

Lük ve Piyer, uzun seneler 
harp içinde, en müşkül vazi· 
felerde bulunmuş oldukların· 
dan ormanda, şato hedefini 
kaybetmediler ve güç drnnıi· 
yecek birtakım ~aıllar altında 
hendek vazifrsini gören göle 
kadar vardılar. Bir tesadüf 
eseri o1 aı ak sahilde kiiçiik 

hiç tereddüd göstermeden bu
nun üzerine çıktılar. Lük: 

- Gördün mü? Ne güzel 
bir tarassud kulesi.. Şimdi 
herşeyi daha iyi görecek va
ziyetteyiz. 

Dedi. 
Piyer, bu sözlere cevap 

vtrmedi. 
Hakiki vaziyet şu idi: İki 

genç şatoyu, şatoya girerek 
Hün'lerin esrarını öğrenmeği 
hedef ittihaz etmişlerdi. Fakat 
bu hususta bir plan sahibi 
değil idiler. 

Buraya gelinceye kadar şüp
heli hiçbir şeyle karşılaşma· 

mışlardı. Birbirini takip C'c!c· 
cek hfıdiselcr ve vaziycl lt: ı i 
görmek için etrafa dikkatle 
baktılar. Lük: 

- Bu şato nasıl bir şeytan 

Tuğyan 

mıntakasında 
---··--~-

11: .. -

Dün bir yersarsıntısı Bu akşamki program 
daha oldu lstanbul radyosu 

Vaşington 9 (A.A) - Tuğ
yanlardan ölen 415 kişinin 
285 i Luisville' dedir. Misisipi 
ve Ohyo nehirlerinin suları 
yavaş yavaş çekilmektedir. 
Mühendisler bendlerin daya
nacağını söylüyorlar. Birçok 
kimseler çamur tabakası altın· 
da olan evlerine dönmek
tedir. 

M. Ruzvet tuğyana maruz 
kalan yerlerin ıslahı için bir 
teşkilat vücuda getirilmesini 
tasvip etmiştir. 

Dün Tiptonvillc'de hafi( 
bir zelzele hissedilmiştir. Za
yiat yoktur. ----
Un fabrikaları ve 

' 
un değirmenleri 
Un fabrikası ve değirmeni 

açmak için hükumetten nasıl 
müsaade istihsal edileceğine 
dair Maliye vekaletinden vila
yete bir tamim gelmiştir. Hü
kumetten müsaade alm1yanlara 
mahalli belediyelerce inşaat 

ruhsatiyesi verilmemesi hak
kında vekaletin geçen sene 
verdiği emre göre muamele 
yapılması bildirilmiştir. Müsa
adenin hükumet merkezinden 
istihsali lazımgelirken bazı yer
lerde bu noktaya dikkat edil
mediği anlaşılmıştır. Müracaat 
sahiplerine fabrika ve değir
men inşasına, motör vaz'ına 

ve bunların faaliyete geçme
sine ·muayyen harç mukabi
linde- • ahalli alakadarlarca 
ruhsat verildiği görülmüştür. 

Hükumetten müsaade alın
maksızın açılan bu kabil fab
rika ve değirmenler 2466 nu
maralı kanunun beşinci mad
desine istinaden işletmekten 
menedilmekte ve usulü daire
sinde mahallen yaptırılan tah· 
kikat neticesinde bu fabrika 
ve değirmenlerden çoğunun 

açılmasının kat'i zaruret ve 
lüzum olmadığı halde faaliyet
lerine müsaade edilmektedir. 
Bu halin devamı, kanun hük
münün tatbikini müşkülleştir
mekte olduğu gibi belediye 
ruhsatnamelerine istinaden bun
ları inşa ettirenler de bu yüz
den mutazarrır olmaktadır. 
Vatandaşların lüzumsuz yere 
izrar edilmelerine mahal kal
mamak üzere herha<1gi türlü 
olursa olsun yeniden un fab· 
rikası ve değirmeni açılması 
ve mevcud değirmen ve fab
rikalarda tamir mahiyetinde 
olmıyan tadil ve ilaveler ya
pılması için vukubulacak mü
racaat ve talepler karşısında, 

Evet muhakkak, bu şatoya 

insanlar giriyorlar ve gene 
şüphesiz ki istedikleri zaman, 
istedikleri gibi de çıkıyorlar. 
Buna delil güzel Gizel'in çı-
kıp, girmiş olmasıdır. Fakat 
bu şatoda bir methal veya 
mahreç bulmak için insana 
Eyüp Peygamber sabrı lazım 
gelecek! 

Piyer de, f ilozofanc bir 
eda ile: 

- Biz de bu sabrı göste
receğiz, müsyü! 

Dedi. 
Bulundukları yer fena bir 

yer değildi. İstedikleri gibi 
J ört tarah da tetkik ve ln:as· 
sud edebil iyorlardı. 

Gözleri öniinde gölün salh ı, 

düz ve \{Ümiişlii bir saha 
vardı. Göliin suları hiçbir ta· 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
Havadisler, 13,05 Hafif mu
siki, 13,25 Muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
Spor müsahabeleri, 20 Vedia 
Riza ve arkadaşları; 20,30 
Arapça neşriyat, 20,45 Türk 
musiki heyeti, 21 , 15 Stüdyo 
orkestrası, 22, 10 Ajans ve bor
sa haberleri 2" , 30-23 Sololar.• --

Ruzvelt 
Dünya sporcularını' 
Vaşington'a Jcıvet 

ediyor. 
Vaşington, 9 (A.A) - Rad

yo ile neşredilen bir beyanna
mesinde M. Ruzvelt bütün 
dünya memleketlerine mensup: 
25 bin izciyi Vaşington'da 
30 Hazirandan 9 Temmuz' a 
kadar devam edecek olan iz
ciler kongresine davet etmiştir. 

Lindberg 
Palermo'da bazı ge

zintiler yaptı .. 
Palermo, 9 (Radyo) - Meş-

. hur tayyareci Kolonel Lind
berg, bugün buraya gelmiş ve 
zevcesile bazı yerleri ziyaret 
ettikten sonra otele inmiştir. 

Kolonel Lindberg, yarın Mı
sır' a hareket edecektir. 

Açlık 
Tenkit, tiyatro tarihi ve 

san'at etüdü yolundaki yazılarile 
tanınmış muharrir arkadaşımız 
Refik Ahmed Sevengil bir 
müddettenberi yeni bir yazı 
yoluna girdi , hikaye ve roman 
vadisinde çalışıyor. Refik Ahmet 
Stv~ngil'in "Çıplaklar,, ismile 
yazdığı ilk romanı geçen se
ne Kurun gazetesinde tefrika 
edilmi~, sonra da kitap halin
de çıkmıştır; muharrir, "Açlık,, 
ismile yeni bir roman daha 
yazmıştır; vak'ası Anadolu'da 
geçen, bir Anadolu kasabasın· 
da uyanan yeni hayatı, fabri
kayı, ziraatçilikten işçiliğe ge
çen köylüyü mevzuuna dekor 
olarak seçen bu roman içli, 
özlü, hummalı bir aşkın hika
yesidir. Karilerin lezzet ve 
alaka ile takibedeceklerini um· 
duğumuz bu roman pek ya
kında Kurun gazetesinde tef
rika edilecektir. -müracaat sebepleri zikredilme· 
dikçe icıa vekilleri heyetinden 
istihsal edilmiş müsaadename 
ibraz etmedikçe belediyeler· 
den inşaat ve motör ruhsafr 
ycsi verilmemesi bildirilmiştir. 

Epice bir zaman beklediler, 
dikkatle baktılar. Bu aralık 
Lük: 

- Piyerl 
Diye seslendi. 
- Ne var müsyü? 
- Biz bu şatoyu, genç kızı 

ve iki köpeği şurada solda, 
yüz adım ileride gördük, de· 
ğil mi? 

- Evet, müsyül 
- Şu halde, buradan şa· 

toya geçecek vasıta yok de· 
mektir. Gölün diğer tarafls· 
rıncla böyle bir vasıta arayıı· 

cağız. Yarım ~tte bu tetki\.: 
yapılabilir. . 

- Evet müsyü. Bu tetki~' 
benim yapmaklığımı arzu edı· 
yorsun uz? 

- Hayır .. Ben gideceğill.1 ' 
daha doğrusu beraber gideceğ'ıt 

~ 
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Şehir_den Akisler Amele ve 

-2-
ş ehi rler 

için büyük 
tehlike tah-
rip bomba
larından de 

ğil, onlardan çok küçük ve 
gürültüsüz olan yangın bom
balarından gelir. Bunlar 1-5 
kilo ağırlığında olup tutuştur· 
ma maddeleri yağ, fosfor ve 
en ziyade kullanılan da elek
tron - termit'tir. Bu bombalar 
durmadan yanar ve 2, 3 bin 
derece hararet neşreder. Bu 
hafif bombalar her tayya~e 
tarafından çok miktarda taşı
nabilir. Mesela Viyana üzerine 
.. 30" tayyarenin taarruzunu 
20 bin yangın bombasının 
atıldığını tasavvur edersek 
bunlardan yüzde birinin hedefe 
isabet ettiğini kabul etsek bile, 
200 yangın çıkmış olduğunu 
düşünebiliriz. Halbuki hedefe 
düşen bomba miktarı yüzde 
1 den daha çok olur \ıe bir 
şehirde evlerin işgal ettiği sa
ha ne kadar fazla ve boş sa
ha ne kadar a~ ise o nisbette 
evlere daha çok bomba düşer. 
Bu sebeple bombaların yiizde 
bir değil, hatta o '! d~ biri ev· 
lere tesadüf edebilir. Bundan 
dolayıdır ki şehirler ıçm en 
büyük tehlikenin yangın bom
balarından geleceğini keşfede
biliriz. Böyle umumi yangın· 
lara karşı en mükemmel itfa
iye bile hiçbir iş göremez ve 
unıumi felaket başgösterebilir. 
Bunun neticesinde bütün şehir 
halkının açıkta kalması feca
ati ortaya çıkar ki mutaarrızın 
da maksadı budur. Halk bu 
cihetten gelecek tehlikeyi iyi 
&'Örmez ve zamanında tedbir
lerini almazsa netice buna 
Varır. 

Gaz tehlikesi 
Zehirli gazlann tehlikesi öte

denberi biraz fazlaca müba
laga edilmiştir. Her ne kadar 
tok tesirli gazlar varsa da te· 
&irlerini tamamen yapabilme
leri için fazla miktarda ve 
topluca atılmak la7.ımgelir. 
Mesela bir kilometre murab
baı yer için 10,000 : 12,000 
~~logram gaz atmak icabeder 

1 bunun için de 8 - 10 tane 
&'ece bombardıman tayyaresi-
tıe 1.. . B uzum varaır. u suretle 
~~sela Viyana'yı gazlamak 
~tın 1000 tayyareye ihtiyaç 
llrdır. 

Bir şehir halkının az bir 
~amanda gazla imhasından 
b~hsetmek kadar mantıksız 
ıt~ey olamaz. Zira bu kadar 
f0k tayyareyi bir defada kul
~llrnak mümkün değildir. Gaz 
e bette kulJanılacaktır. Ve bu
"a karşı ihmalden çok büyük 
~ararlar doğar. Fakat gazın 
t~cak mahdud yerler için 
b 'rnmiyeti ziyadedir. Bundan 
b aş~a ötede beride ancak 
"~1kı tedhiş etmek ve mane
() >'atını kırmak gibi bir rol 
.~~ar. Hele eğer halk en te
b· 1 gazın bile ancak mahdud 
":d Zarar verebileceğini ve ha
tlı an, güneşten ve bilhassa 
ııardan çok müteessir oldu-

11 bilmiyorsa o zaman ga· 

'. ' 
•ı 

luk ve ürkütme çok büyük 
olur. Bununla beraber :1er 
nevi gaza karşı, gene gaz tek
niği kadar terakki : etmiş olan 
maskelerle kat'i çare bulabi· 
liriz. 

Hava tehlikesinden nasıl 
korun ah il iriz? 

Tayyarenin kullandığı tah
rib, yangın ve gaz bombala
rından gelecek tehlikeleri ve 
derecelerini söyledik. Şimdi 
bunlara karşı korunma çare
lerini anlatalım: 
Ağır tahrip bombalarına 
karşı korunma: 

Her silaha karşı korunma 
çaresi vardır. (2000) kilo ağır
lığında bombalara karşı 4 · 5 
metre kalınlığında beton örtü 
ile korunulur. Fakat, bunu 
her ev yapamaz. Buna lüzum 
da yoktur; Böyle bombaların 
atılacağı yerler askerlikçe 
ehemmiyetli olan belli yerler
dir. Bu gibi yerlerin hemen 
yakınında bulunan evler de 
harab olur. Tayyareden atıla
cak bombaları tam hedefe dü
şürmek epey güç bir iştir. 
Hele tayyareye karşı tayyare 
yahud dafi topları ve maki
neli tüfekler kullanılıyorsa oza
man bombayı hedefe düşür· 
mek daha çok güçleşir. Ve 
atılan bombalar hedefin ya· 

kınındaki diğer evlere düşebilir. 
Bu sebeple evvelce de saydı
ğımız askerlikçe mühim fab· 
rika, istasyon, köprü, mühim-

• mat depoları, devlet binaları 
silolar ve sairenin yakınların
da evler yapılmamalı, mevcud 
evlerde ise ağır bibalar karşı 
tedbir alınmıştır. 

Zehirli gazlara karşı 
korunma 

Zehirli gazlara karşı emni· 
yetli maskeler ve zehirli ma
yilere karşı da koruyucu elbi
seler vardır. Fakat eğer bun
ları kullanmanın usulleri bi
linmiyorsa milyonlarca gaz 
elbisesi ve maske vermek ten 
bir fayda beklenemez. Esasen 
gaz elbiselerini ancak mayi 
gazlarla doğrudan doğruya 
temasa gelecek olan insanlara, 
daha doğrusu sivil korunma 
esnasında filen çalışan müca
dele teşkilatına verilir. 

Tayyare taarruzları sırasında 
halkın en çoğu cadde ve 
sokakları tcrkeder. Bunlara 
(Passif halk) diyoruz. Her evin 
bir bodrumu olduğuna göre 
bunu korunma bodrumu ha· 
line koymak ve oraya sığın
mak sivil hava korunmasının 
temelini teşkil eder. Bu tak
dirde düşman kendi bomba
larını daha geniş sahaya serp
mek mecburiyetinde kalır ki 
böyle geniş bir sahayı hiçbir 
zaman tamamen bombalarla 
dolduramaz. Her evde bod· 
rumun korunma bodrumu ha
line konulmasından şu faide 
elde edilir: 

l-lerkes, tayyare taarruzu 
esnasında olduğu yerde ko
layca sığınacak yer bulmuş 
olur, uzaklara gitmeğe mecbur 
kalmaz. Gece ise evinin bod· 
rumuna, gündüz ise hemen 

Muhavereler 
lzmir 'gazetelerini açtım önü

me ve serlevhalarla karşı·kar
şıya konuşmağa başladım: 

Onlar -. Milli küme maçları. 

Ben - Dananın kuyruğu bu 
hafta kopacak. 

- Tıb aleminde? 

- Aman doktor Abdi Muh-
tar, sakın yeni bir yıldız mı 
doğuyor? Yoksa bütün hekim· 
ler, vizite · ücretlerini elli ku· 
ruşa mı indireceksiniz?. 

- ihtilalciler Malagaya gir
mişler. 

- Merak etmeyin, öbür ta
raf ta Va lan siya 'ya girdiğini 
bildirmekte gecikmiyecektir. 

- Şehir meclisinde müna-
kaşalar .. 
-Tadına bereket deseniz el. 
- Tütün deposu .. 
- Şık bir tabirdir hani!.. 

~enim içim gaz deposu olmuş, 
lbrahim'in de duman deposu. 
Avukat Murad'ın da sinir de
posu.. Bazıları da doğma bü
yüme fesad deposudurlar, on
ları hariç tutuyorum. 

- iner lu faciasının muha· 
kemesi. 

- Vaaaaay ölüp te giden
lere!... 

- İzmir' de kaç kulüb tesis 
etmeli?. 

- Bana kalırsa, bir sene 
için hepsini kapamalı. Başımız 
dinlensin de sonra selametle 
karar verelim .. 

- Ne kadar içiyoruz?. 

- Sen de akşamcısın galiba 
aziz biraderim. Bilirsin ki, ağız 
bir kere alışmasın. Alışınca

da miktar mevzuubahis olmaz. 
- Çamur! 
- Yağmurdan sonra gelir. 

Amur kelimesi ile hem kafiye 
olabilirse de, mübarek nesne 
gitmiş gitmiş te yağmura ar
kadaş olmuştur. Yağmur baş
ladı mı, onu da bir kuyruk 
gibi çamur takip eder. 

- En şayanı hayret şeyler. 
- Nihayet yavaş yavaş ta-

biileşip gitmişlerdir. Vaktile 
[ Balık kavağa çıkınca ] der
lerdi. Geçenlerde bir yerde 
seylap olmuş ve sular ağaç
ların üstünden aşmış, bilahare 
sular çekilince, çınar dalJarının 
arasında sıkışıp kalan bir balık 
bulmu~lar. Buna ne buyurulur?. 

- lstanbul' da bir kumar· 
hane basıldı?. · 

- Kaç para eder?. Asıl 
basılacak yer kumarhane de
ğil, kumarcının kafasıdır. O 
kafanın içini basmadan kumar· 
haneye verilecek baskın, mak
sadı temin edemez. 

- Kleringl. 
- Rest söyle bakalım Ocak 

oğlu!. Çimdik 

rer. Tabii bodrum o suretle 
hazırlanmalıdır ki, tam ve 
emin bir sığınacak yer ola· 
bilsin .. 

Herşeg tehlikededir 
Herkesin yalnız kendi ca

nını, kendi malını ve kendi 
iş vasıtalarını korumak kafi 
değildir. Kendi korunmasını 
temin eden her insan, derhal 
en yakınının korunmasını da 
düşünmeğe ve ona yardıma 
mecburdur, Şehirli, köylü, 
memur, amele, tüccar herkes 
ayni derecede tehlikeye ma-
ruzdur ve herkes ayni derece-

de alakalıdır Elbirli~ile çalışma
lıdır ki hayat ve maişet müm
kün olduğu kadar az tacize 

Karşıyaka vapur iskele- patronlar ... 
sinde. eğlenceler.. Detruat, 9 (~a ... dy.._.o) = Ge, 

Liman reisi, postu iskeleye ser 
di. Vapur kalkamaz, dedi. 

neral Motores şirketi mümes-: 
sillerile amele murahhasları 
arasındaki müzakereler kesil
miştir. ihtilaf çok haddir. A-: 
mele ve patronlar iddialarındft 
ısrar etml.!ktedirler, 

Detruit valisi ameleye bir
beyanname neşretıriı ve sü~ 
kiin tavsiye ve ayni ıamand<\ 
bugün 20,30 da yeni bir mü
zakereye da·•et etmiştir. Fakat 
amele bir zam temin edilme
dikçe müzakereye yak laşma• 
mışlarJır. Müesseseler amele· 
işgalinde bulunmaktad ı r. 

Karşıyaka vapur iskelesi 

Vaziyet, şimdilik bir uzlaş• 
ma imkanı göstermemektedir, 
Çünkü general Motors şirketi 
miiesseseler işgal altında kal· 
dıkça hiçbir vaadda bulunmı· 

Saat 8,5.. Karşıyaka'dan ( 
Dokuz Eylul vapuruna bindik .. Bu da şiir 

"'\ yacağını bildirmiştir, 

Harb olursa Bu vapur, Alsancağa uğramaz, 
Doğruca Pasaport yapar .. Va· 
pur, iskele tar;,fından yanlamış 
ve dayanmış.. Makine, ağır 
ağır işliyor. 

İskelede bir gürültü koptu: 
Halk, kapıları yumruklıyor: 
- Ne kapıyorsunuz kapıyı!.. 

Açsanıza! .. 
Memurlar telaş içinde cevap 

veriyorlar: 

- Canım, rica ederiz .. Va
pur dolmuş ta .. 

- Dolmuş, molmuş dinle
meyiz biz.. Halkın yüzüne ka
pıyı kapamağa hakkınız yoktur. 

Bir gürültü daha.. Kapılar 
dayanmıyor, memurlar, tazyik
le itile kakıla çekiliyorlar .... 
Vapur, biraz daha yanlıyor, 
fakat hareket yok .. 

Yolcular arasında mükale
meler başladı: 

- Ne oluyoruz yahu, ne 
oluyor gene? 

- Vapurun karnı ağrıyor 
galiba!. 

- Yok canım, günahı ağır 
gelmiş olacak ki, iskeleye da
yandı .. 

Liman reisi, iskelenin uze
rinde duruyor.. Herkes, bir 
kere ona başvuruyor: 

Çan kaya vapuruna 
karşı iskelede· söylenen Fransa'da umumi 
parça: 
IIo~geldjn cya servi revanım nüf US Un yüzde yir. 
Körfezdeki tek 11Azlı cıvanım mibesi asker .. 

' 

Bas ııura_yı cf l fıkı~ gururla ~ 
F.y çe~mı yaman kaşı kemanım Paris, 9 (Radyo) - Maten 

~------------_.) gazetesi neşrettiği bir maka· 
başvuruluyor. Reis, kararını lede, har b iht!malinde sefer· 
çoktan vermiş, aldırmıyor bile. beriikten bahsederek: 

- Bravo ·Diyorlar- bravo, " Fransa nüfusunun yüzde 
böyle olmalı!. yirmibeşini, halya da yüzde 

Vapurun içindeki bazı yol- 19 unu seferber edebilecedir. 
cular, yavaş yavaş telaşa düş- ltalya, eğer iaşe ve teslih ci-
tüler, iki daktilo konuşuyor: helini temin edebilirse, sefer· 

- Ayyyy, bizim şefe de lik hazırlığına mükemmelen 
lakırdı anlatılmaz kil.. Bugün maliktir. ,, Demektedir. 
Salı değil mi? Talihe bak, 
Salı günü o)dumu, bizim şefte 
de surat iki karış .. Azrail gibi, 
çıkaracak can arar .. 

- A, doğrusu bizim müdür 
iyidir, ses çıkarmaz amma, 
şu kör olası parmaklarım da 
bir türlü çabuk çabuk yaz
mağa alışamadı. Şimdi otur
dum mu makinenin başına: 

Tak tak, tak!. .. Tak tak!.. 
Şöyle tempolu olarak tuttura· 
mıyorum ki ... 

Bir mektepli kız.cağız, ken· 
di kendine söyleniyor: 

- Zaten geç kalmıştım. 
Bir de bu çıktı! 

Eden · Ciyano 
Mülakatı gayri varid 

H N N gorunuyor. 
Londra, 9 (Radyo) - Kont 

Ciyano ile M. Eden arasında 
Montekarlo' da bir mülakat 
olacağı hakkındaki haberler, 
henüz teeyyüd etmemektedir. 
Roma mehafili henüz yeni ak
tedilen uzlaşma hasebile böyle 
bir mülakatı varid görmemek· 
tedir. 

- Bay reis, ne o'acak böyle! 
Reis, işinin tam adamı .. Fen- Bazıları işi eğlenceye dök-

nin ve vazifesinin icabını ye- müşler: 

Fon Nöraht 
Viyana'ya gidiyor 

Berlin, 9 (Radyo) - Hari· 
ciye bakanı Baron Fon Nöraht 
Şubatın 22 sinde Viyana'da 
bulunacak ve iki gün kala
caktır. 

rine getirmeğe karar vermiş: 
- Bu vapur hareket ede

mez.. Hacmi istiabisinden 100 
fazla yoku vardır. Vatandaş
ların selametini ve huzurunu 
temine mechurum .. 

Vapurun makinesi, marpucu 
ihtiyar bir ağızda dura~1 köhne 
bir nargile gibi ağır ağır ho
rulduyor, tokurduyor .. 

Oh, oh, mükemmel bir sa
bah eğlencesi başladı! Yolcu· 
lardan beızıları vapurdan çık· 
tılar. EJleri ceplerinde, 

İskele üzerinde dolaşıyorlar .. 
Ara-sıra liman reisine tekrar 

tulsun. Ev sahibi evinin başına 
yıkılmaması ve yanıp mahvol
mamasile ne kadar ilgili ise 
kiracı da o derece alakalıdır. 
Bir şehrin yanması ve harap 
olması demek bütün şehir 
halkının derin bir felakete 
düşmesı demejqtir. Zayıf ve 
aciz vaziyete düşmemek, ser
veti muhafaza, çalışmayı ko· 
ruma ve yurd istiklalini mu
hafaza halkın vazifesidir. 

Şahsi korunma 
Bugünkü ileri lıarb tekniği 

öyle gösteriyor ki, tarihe ka
rışmış olan ve bizim ancak 
tarih kitablarında okuduğu· 
muz (Şahsi müdafaa) yani her
kesin kendi malını ve canını 

En sonra gelir bezme ekabir 
Diye diye alay ediyorlar. 

Telefon zırıl zırıl işliyor: 
- Aman vapur gönderin 

bayım .. Halk dinlemiyor. 

Ne dediniz, Çankaya mı? .. 
Lütfen çabuk .... 

Haber derhal yayılıyor: 
Çankaya geliyormuş .. Bir zat; 

Çankayayı istikbale gitmeli 
amma -diyor- vapur yok!. 

Ve kahkahalar yükseliyor. 
Çankaya, bu defa da güreşi 
kazanacağını evciden bilen 
bir pehlivan gibi geliyor ve 

Sonu 7 inci sahi/ede 

vetine dayanarak korunması 
ve yakınlarına yardım etmesi 
mecburiyeti tekrar ortaya çık· 
mıştır. 

Bütün halkın, bütün sın ı f 
ve tabakaların elbirliğile ça· 
lışması, bir sivil hava korun· 
ması kurumunun temelini teş
kil eder. Gün politikalarını ve 
fikir ihtilaflarını bir tarafa bı· 
rakarak yurdumuzun ve mille-
timizin yaşaması ve selameti 
için elzem olan hava korun
masında hepimiz elele vere· 
lim. Bu hususta herkesin ha
va korunmasını bir vazife di
ye kabul etmesi kafi değildir. 
H er ferdin diğer birisinin yar· 
dımma muhtaç olmadan teh-

Bu seyahat münasebetile iki 
devlet arasındaki 11 Temmuz 
uzlaşmasının bazı maddeleri 
üzerinde miizakereler cereyan 
edecektir. 

Göçmen getirilecek 
Romanya ve Bulgaristan' dan 

ilkbaharda getirilecek göçmen
lerden bir kısmı, vilayetimizde 
iskan edilecektir. Bu göçmen· 
lerin iskanları için şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

mayı ve tehlikeyi cesaretle · 
karşılıyabilmesi ve yapabilmesi 
lazımdır. 

l-lükiimetçe yapılmıyan ve 
her ferdin mutlaka kendi yap· 

ması icabeden bütün işler 
(Şahsi korunma) sırasına gi
rer. Bunun temini ise ancak 

esaslı öğretme ile; olur. Bu 
yazılar her şahsın hava ko
runma~ında ne yapacağını ve 

ne yapmağa mecbur olduğunu 
ana hatlarile gösterir. Daha 

esaslı · ve mükemmel surette 
öğrenmek için bu maks , ' 
açılmış olan hususi öğretme 
kurslaı ına iştirak lazımdır. 

Umumi fikirlerle iktüa caiz 



Yavaş-yavaş, bu meçhul iki 
gence yaklaştılar. 

- Yabancıl 
Diye mırıldandılar. Ahmed 

başını çevirdi ve sanki onları 
yeni görmüş gibi, safiyane bir 
hayret gösterdi. Sonra, kendi
sine has çapkın bir gülüş fır· 
lattı. 

- Güzel kızlar -ded:- her 
halde, sizin köyünüzün deli
kanlıları kadar güzel söyliye· 
meyiz amma .. 

Aliz, güldü. Penbeleşen ya
nalclannda zarif bir çukur 
gözüktü: 

- Hayır -dedi- bilakis, biz 
sizin sesiniz kadar güzel ses 
duymam~tık.. Güzel de çalı· 
yorsun uz .. 

- Belki.. Siz güzel oldu
ğunuz için, her şeyi güzel gö
rüyorsunuz .. 

Kızlar gülüştüler. Aliz cesa
ret etti: 

- Bizim köyde kalacak
mısınız, gelip geçecek misiniz? 

- Kalmak istiyoruz amma, 
yabancı bir köyde bize iş ve
rirler mi, vermezler mi, diye 
düşünüyoruz. 

Aliz, düşünür gibi oldu: 
- Siz - dedi - ayrılmayın .. 

Ben Dayıma sorayım. Size 
belki bir iş buluruz. 

Aliz bunu söyler söylemez 
arkadaşını kolundan çekti, ko· 
şarak, buğday tarlalarının içine 
daldılar. Ahmed, arkalarından 
bakıyordu. Onlar kaybolunca, 
Veli'nin kafasını iki avuçlarının 
içine alarak sıktı-sıktı ve ileri, 
geri, beş on defa salladı. 

- Dur be herif, dur, boy
numu koparıyorsun! 

- Gördün mü herif, gör
dün mü?. Eğer ben de bu 
güzel Eflak cevherini çalmaz
sam, bana çapkın Ahmed, 
demesinler. 

Veli; 
- Amma -diye mırıldandı, 

gönül işi yapalım derken kel
leyi satıra kaptırmıyalım da .. 
Hem ben sana söyliyeyim mi, 
bu işle uğraşırsak, hiç bir iş 
beceremiyeceğiz, Paşa da bizi 
kazığa oturtacak .. 

- O kadar acele etme Veli. 
Biz her ikimiz, kazığa yakış
mayız. Onun için, kazığa otur
tulacağımız da yoktur .. 

Ahmed ikide bir, kızların 
gittiği tarafa bakıyordu.Nihayet; 

- Geliyorlar ·dedi· yanla
rında ak sakallı bir ihtiyar da 
var .. 

Aliz'in gözleri, başka bir 
parıltı içindeydi. Ahmed'e se· 
vinç ve sevgi ile bakıyordu. 

Bilhassa, onları köyde alıko· 
yabilmekten mütevellit bir gu
rur, kızın kalbini çarptırıyor, 
yüzü hafif- hafif penbeliğini 
arttırıyordu. 

Yaklaştıkları vakit, Ahmed'le 
Veli'yi gösterdi: 

- işte Dayıcığım, - dedi -
bu iki genç köylü .. 

ihtiyar, dikkatle onlara baktı: 
- Ne iş yaparsınız?. 
Ahmed, kendisine mahsus, 

sevimli, kalenderane bir hare
ket yaptı: 

- Ne iş mi?. M~seli, taşı 

Bu cevap, ihtiyarın .da ho
şuna gitmişti: 

- Aferin delikanlı, şu halde 
siz hiç aç kalmazsınız .. 
-Kalmayız amma, herhalde 

iyi yürekli insanlar da lazım

dır ki, elimizden tutsunlar .. 
- Şu halde haydi bakalım, 

iş başına.. Ücrette kavga et· 
meyiz, merak etmeyin .. 

ihtiyar, bunu müteakip, Aliz'e 
baktı: 

-işte -dedi· yeğenim, bu da 
oldu .. Fakat delikanlıları, ak
şama kadar şarkı söyletüp İş· 
}erinden alıkoymak ta yok hal 

Veli, köyün değirmeninde 

çalışacaktı. Ahmed'de değir· 

menin arkasındaki büyük bah
çede .. işleri oldukça ağırdı. iki 
gün, göze girmek için, var 
kuvvetlerile çalışmış ve mu
vaffak olmuşlardı. Aliz bir de
fasında, koltuğunda küçük bir 
sepetle gelmiş, Ahmed' den 
meyva istemişti. Ahmed, ağaç
lara tırmanmış, meyva toplar
ken: 

- Niçin -demişti· o kadar 
fazla çalışıyorsunuz, yorulu
yorsunuz? 

Ahmed, genç kızın gözle
rine bütün dikkatı, bütün nü
fuzu ile bakarak şu cevabı 
vermişti.. 

- Bizi, siz tavsiye ettiniz. 
Sizi yalancı çıkarmamak için, 
sizden ayrılmıya razı olur. 

Ahmed'in eli, iri gözleri
nin ateşli ve manalı bakışı ve 
bu cevabt"ki incf"lik, Aliz'i 
şaşırtmıştı. Genç kız kıp-kır
mızı olmuş, dudaklarını hafifce 
ısırarak gözlerini önüne eğ· 
mişti. Ahmed birdenbire ağaç
tan sıçrayup yere inmişti: 

- Sizi gücendirdim öyle mi? 
Aliz, başını kaldırmadan ce

vap vermişti: 

- Hayır! .. 
- Nafıle inkar etmeyin .. 

Gücendiniz banal. Halbuki sizi 
incitmemeği o kadar ister· 
dim ki .. 

Ahmed'in bu sözü de ayni 
yola çıkıyordu. Aliz, yavaşça 
başını kaldırınca gene Ah· 
med'in gözleri ile karşı-karşıya 
gelmişti .. 

- Gücenmedim, emin olun. 
- Şu halde niçin sustunuz. 

Verilecek tek kelime cevabı
nız da yok mu idi. 

- Fakat ne söyliyebilirdim? 
- Evet, hakkınız var, hak· 

kınız var.. Hic, hiç bir şey 
söyliyemezsiniz. Ben uzaklar
dan gelmiş bir köylüyüm. Ayni 
zamanda sizin yanınızda çalı
şan bir uşak.. Bana cevab 
vermekliğ; iz doğru olamaz. 

Ahmed, bunu söyler söyle
lemez, ağaca tırmanmış; 

- Sepetinizi doldurayım 
-diye ilave etmişti- çünkü bu· 
rada fazla kalmak istemezsiniz. 

Ahmed, gene meyva topla
mıya, fakat ayni zamanda gü
zel bir Romen şarkısı söyle
miye başlamıştı. 

Aliz, ağaca dayanmış, göz
lerini kapamış, kalbine bir 
nur yağmuru gibi yağan ilk 
aşkının ışıldan altında, o şar
kıyı dinliyordu: 

re, üçe indiril· 
mesi hususun· 
daki fikrimiz, 
muhitte alaka 
uyandırmıştır. 
Fakat birçok 
sporcuların fi· R. Leblebici 
kirleri, üç değil, dört kulüb 
üzerinde tevakkuf etmektedir. 

Altınordu'lu ve şehir mec
lisi azasından Reşad Leblebici 
diyor ki: 

- Bence kulüplerin tahdidi 
şüphesiz ki lazımdır. Fakat 
aded mes'elesinde ben ikiden 
fazla olması taraftanyım. Be
nim tezim şudur: 

Kulüplerin, nihayet muhit· 
lerine de istinad etmeleri la
zımdır. Binaenaleyh geniş bir 
sahada dağılmış olan lzmir'i, 
hiçolmazsa üç semte ayırabi
liriz. Bir Yalılar semti, bir 
Alsancak sımti, bir de yuka· 
rıki kısım, yani Eşrefpaşa, Til· 
kilik ve civan olarak. 

Bunların ayrı ayrı idman 
sahaları, kulüp binaları çalışma 
yerleri olacağına göre, her 
genç kendi semtinde bu vası· 
talara malik bulunacak demek
tir. Bunun haricinde Karşıyaka 
başlı başına bir semt olduğuna 
göre, orada da bir tek kulü
bün mevcudiyeti şart ve zaru· 
ridir. 

Ankara, kendi kuruluşu iti
barile bir eski, bir de Yenişe· 
hir olmak üzere ikiye ayrıla
biliyor. Fakat lzmir'i, Anka
rayı esas tutarak iki kulüple 
bırakmak doğru değildir. 

- Bence lzmir d~ha geniş 
olduğu için, gençlerin çalışma 
yerlerinin, kendi semtlerine 
pek uzak olmaması lazımdır. 
Meseli Göztcpe ve üstündeki 
mahallelerdeki gençlerin Al· 
sancak veya Eşrefpaşa'ya ge· 
lip çalışmalanna ihtimal veri
lemez. Semt mes'elesi, bu 
mevzuun istinad edebileceği 
en mühim esastır. 

• • • 
K. S. K. tan Cemal Ahmed 

söglügoı. 

Karşıyaka hariç olmak üzere 
lzmir' de üç kulübün teessüs 
ve mevcudiyeti zaruridir. Esa
sen ben milli küme hazırlık
larında, lzmir'den üç kulüb 
iştirakine taraftardım ve bu 
fikrimi müdafaa etmiştim. Ya
ni şehrin hakiki ~ot bünyesi, 
tam üç kulübe muhtaçtır ve 
bunu kaldırabilir. 

Buca ve Burnava' da da bi
zim istediğimiz ideal kulüb 
kurulamaz. Buralarda ancak 
spor teşkilatı ve vasıtaları bu· 
lunan bir şübe açılabilir .. Üç 

............................ 
tan inmiş ve sepeti uzatmıştı. 
Fakat artık Aliz'e hiç bak· 
mayordu. 

- Buyurun başka bir em
riniz var mı? 

Genç kız, bu fevkalade ha
reketler karşısında, açıktan 
açığa şaşırmış, söyliyecek söz 
bulamamıştı. Dilinin ucunda 
sadece şu cümle yuvarlanıyordu: 

- Yanlışsınız .. Yanlış'iınız .. 
Hayır, ben sizin hakkınızda 
böyle düıiinmiyorum. 

İlkbahar 
At yarışları ha

zırlıkları 
Mart ayı içinde yapılacak 

büyük at koşuları için hazır· 

lıklara başlanmıştır. Koşular 
münasebetile, Kızılçullu' daki 
koşu sahasında lüzumlu bazı 
tamirat yapılacaktır. Bu ay 
içinde koşular için muhtelif 

yerlerden at ve kısraklar ge
tirilecek ve sahada idmanlarına 
başlanacaktır. 

içtimai derdler --......... __ _ 
- Başı 3 ncü sahi/ede -

tiyatlı bulunmıya alıştırmalıdır. 
Çocuk, her gülen insanın, 

muhakkak iyi bir kalb, iyi bir 
yürek taşıyamıyacağını bilme· 
lidir. 

Ziya paşanın dediği gibi: 
Yaktı nice canlar 
O nezaketle tebessüm 
Şirin dahi kasdetmesi 
Cana gülerektir .. 

Baba ve anne, çocuğu ile 
olan münasebetini sıklaştırma· 
lı, onun üzerindeki kontrolünü 
artırmalıdır. Rastgele bir ge
zintiye yalnız gitmesine mü." 
saade etmemelidir. Çünkü, 
sokaklarda (onlar) vardır, (on
lar) bekleşiyorlar .. 

Fuhuşla mücadelede, bilhas
sa İhtiyaç ve ruhi zaaf içinde 
bulunanları iyice duşünrrieli, 
onları kurtarmanın yolunu bul· 
malıdır. 

Ankara ve lstanbul'daki son 
iki hadise, bir ailenin bir ce· 
miyetin üzerinde dikkatle du
rub düşünmiye mecbur olduğu 
hadiselerdendir. Bize vcrdık
leri dersi kavrayamadığımız 

müddetçe, onların önüne de 
geçemiyeceğiz. 

Londra, 9 (A.A) - Siyasi 
mahfiller yakında Fon Ribent-
rop ile Lord Halif aks arasında 
yapılacak mülakat hakkında 
mütalealar serdetmektedirler. 
Bu mahfiller M. Ribentrop'un 
umumiyet itibarile resmi bir 
talebte bulunmaktan kaçınaca
ğına kani bulunmaktadırlar. 
Kendisinin müstemlekat mese· 
lesi hakkındaki Alman telak
kisini bir kere daha izah ede· 
ceği tahmin edilmektedir. 

Manchester Guardian gaze· 
tesi diyor ki: 

M. Fon Ribentrop'un Al
manya'nın eski müstemlekele· 
rini elde etmek için sahih ol
duğunu iddfa eylediği hukuki 
delilleri bildirecektir. 

Eğer iş böyle ise evelce M. 
Hitler ile Göering'in müstem· 
lekeler hakkında yapmış ol
dukları beyanata hiçbir şey 
ilave edilmiş olmıyacaktır. 

Müstemleke mes'elesi hali 
hazırda hakikaten ciddi telik· 
ki edilmemektedir. 

Katolik Başpapazı 
Dinsizlik cereyanma hü-

cum ediyor 
Güniksberg, 9 (Radyo) -

Ermeland [Şarkı Prusya) kato
lik başpapazı neşrettiği bir 
beyannamede Almanya' da baş· 
lıyan yeni dinsizlik cereyanına 
hücum ve bütün Alman kato
liklerini bu cereyanla mücade-

10 ..... ~ . ' ~ 

O ORSA 
OzUm satlşları 

Çu. Alıcı K. S. K. S. 
429 Esnaf ban. 12 50 21 
265 inhisar 6 12 75 
220 Alyoti 12 75 14 25 
171 A. R. üzüm. 15 16 7~ 
164 Kurum 12 75 16 2;, 
34 Beşikçi o. 12 50 14 50 
31 P. Paci 14 14 25 
22 Kazım Taner 15 20 
17 H. Bt:sim 13 50 14 50 
14 Ş. Riza ha. 17 17 
13 Ş. Remzi 14 75 14 75 
11 Vltel şüre. 12 50 12 ~ 
7 Kad. Akyiğit 11 50 12 :1" 

4 J. Kohen 16 16 
1406 

408265 
409671 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 
47 Alyoti bira. 4 50 
32 Pi.. H. Nazilli 4 50 

79 
179621 
179700 

Z. yaöı satlşları 
Kilo Alıcı K. S. K. 

35000 F. Solari 47 75 48 
33500 A. Lafont 45 50 
30000 M. Mihalef 47 50 41 
10000 Alyoti bi. 47 75 47 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

480 Buğday 6 25 
256 Arpa 5 

40 M. darı 5 50 
52 Susam 15 50 

237 B. pamuk. 47 50 
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Milisler, şehri tahrip ve Denizli belediyesi reisliğin-

Sayfa 7 -._ 

lzmir Komutanlığı ilanları 

-~:~,i~~s~~:r kr.t~e~~i~~k~~r~ d~n;Eksiltmeye konan iş: 600 hektar raddesinde bulunan 
Denizli vilayeti merkez kazasının mevcud kadastro 

Belgrad 9 (Radyo) - is- Bern 9 (A.A) - ispanya 
haritalarının 2290 sayılı kanunun birinci maddesinde 

panya' dan gelen haberlere için gönüllü toplanması ve 
istenilen mikyaslara ve Nafıa vekaletince tertip edilen 

göre, cephelerde 15 ~ünlük silah ihracı gittikçe artmakta şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınması 
sükunetten sonra yeniden fa- olduğundan müddeiumumiliğin 1 

aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen hali 
aliyet artmıştır. Her tarafta talebi üzerine federal meclis hazır haritalannı tanzim etmektir. 
çok kanlı muharebeler olmak- memleketin tam ve bütün bi· 

Bu işe aid keşif bedeli maktuan 3200 liradır. 
tadır. ihtilalcilerin Malaga'yı taraflığını temin etmek için 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
zaptetmelerine mukabil, cum- bir takım mukabil tedbirler 

.~) Eksiltme şartnamesi. 
huriyetçilerin de Gıranata ve hazırlanmaktadır. 

B) Mukavele projesi. 
Kortaı· e cephelerinde büyük Par.ıs 9 (A A) Havas aı'an 

' · - • C) Şehir ve kasabaların halihazır haritasının alınına· 
büyük muvaffakıyetler kazan- sı bildı'riyor· 

· sına aid şartname. 
kazandıkları bildirilmektedir. R d'k l l' t t' · a ı a sosya ıs par ısı D) Hususi şartname. 
Asilerin, yenı'den yardım go"r- pa )" t b K t 1 'd r amen ° gru u a a onya a S) Mevcud haritalar ve hesabat. 
dükleri ve mu"h'ımmat ile cep- kısa hı· seyahat yapmış do"rt l 
hane elde ettı'kleri tahmı'n Rad'k 1 S ı· t b' 

stiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye-
1 a osya ıs me usun reisliğinde görebilirler ve incelebilirler. 

olunmaktadır. izahatını dinlemiştir. Bu meb'us- 3 _ Eksiltme 13 Şubat 937 cumartesi günü başlayıp 5 
Belgrad 9 (Radyo) - Fran- ların getirdiği intiba Barse- mart 937 cuma günü saat 15 de Denizli belediye· 

sız gazeteleri, ispanya hakkın- lon'da hüküm sürmekte olan 
sinde teşekkül edecek encümen huzurunda yapılacaktır. 

da uzun makaleler ncşredi- anarşiden dolayı daha ziyade 4 Ek 1 k ı rf l ı ı k 
Yarlar. Bu gazeteler, ispanya gayri müsaittir. Bu meb'uslar- si tme apa 1 za usu i e y~pı aca tır. 

5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira mu· 
dahili işlerine karışılmaması da hasıl olan his Katalonya 
hakkındaki muahedenin im- Jeneralitesinin otoritesini kay- vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi-

zası takdirinde, ~silerc bir· 
denbire müzaharet edilmiş 
olacağını kaydetmektedirler. 

Amleria, 9 (A.A) - Roy· 
ter bildiriyor: 

Cumhuriyetçiler başkuman
danlığının emri mucibince 
cumhuriyetçi kıtaatı Malaga'yı 
terketmişler ve tam bir inti
zamla ve mühim miktarda 
harp malzemesini de beraber
lerine alarak yeni mevkilerine 
çekilmişlerdir. Hükumetçi kuv
vetler asilerin herhangi bir 
Yeni taarruzunu kesmek Üzere 
takviye kuvvetleri de almış
lardır. 

Malaga'yı son dakikada terk 
ederek buraya gelen lspanyol 
nıatbuat Ajansı hususi muha
biri ezcümle şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Hücum hiç durmamıştır. 
Ve hükumet aleyhtarı kuman
da heyeti bu hücumda yirmi 
bin ltalyan, birkaç bin Alman 
Ve binlerce Fas'lı kullanmıştır. 
Son safhada yüzden fazla ltal
Yan hücum tackı Malaga mü
dafileri üzerine ilerlemeğe baş
lanııştır. Hücum Alman cep 
kruvazörü Graf Von Spee de 
bulunan Alman deniz erkanı 
~arbiyesinin nezareti altında 
ıcra edilmiştir. 

bettiği ve bu otoritenin F.A.I kalan haiz olup göstermesi lazımdır. En az 300 hek-
anarşi teşkilatına geçtiği mer· tar büyüklüğünde kasabaların haritalarını tanzim et-
kezindedir. Meb'uslar Barse- miş ve harita umum müdürlüğüne beyendirdiklerini 
lon 'da hüküm sürmekte olan bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid 
karışıklıklardan dolayı teessür· Nafıa işleri müteahhitlik vesikası. 
lerini ve hüküm makamlarının 6 Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa· 
kendi tetkiklerini kolaylaştır~ attan bir saat evvel Denizli belediyesine getirerek ek-
mak ve bu tdkiki ister Bar- siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri-
selon' da ister Cumuriyct kıta- lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
tarının işgali altındaki başka 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
mıntakalarda devam ettirmek dış zarfın mühür mumu ile iyice kapablmış olması 
için hiçbir. şey yapmadıklann- lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
dan dolayı da teessüflerini 10 14 18 23 412 
bildirmişlerdir. 

Dört meb'us netice olarak 
gayet sıkı surette ademi mü
dahaleninin idamesi lehinde 
bulunmuşlar ve halen Kata· 
lonya ile beynelmilel müba
dele tesisini istihdaf eden her 
türlü anlaşmıya muhalif olduk· 
!arını söylemişlerdir. 

Şehirden akisler 
-JJaşı 5 inci salıifede -

bir nara atıyor. Münevver bir 
Karşıyaka'lı, şöyle diyor: 
Hoş geldin eya servi revanım! 
Körfezdeki tek nazlı civanım! 

1 
Bas narayı eflake gururla 
Ey çeşmi yaman kaşı kemanım! 

Kahkahalar tekrar tazele- 1 

nıyor. Çankaya, diğer arka
daşının omuzunu dürtüyor, 
homurdanıyor. Memurlar bağ· 
rışıyorlar: 

- Baylar, rica ederiz, doğ· 
ruca Pasaport'a gitmek isti
yenler aktarma yapsın .. 

Alayı vala ile aktarma baş
lıyor .. ~ 

!'i . ~~ 

f zmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastahaneleri için 38000 metre yatak kılıflı~ı ve 

9600 metre elbise torbalığı bezin kapalı zarfla eksilt· 
mesine istekli çıkmadığından pazarlığı 12 Şubat 937 
cuma günü saat 14,30 da lstanbul Tophane satın 
alma komisyonunda yapılacaktır .. 

2 Hepsinin tahmin edilen bedeli 17328 lira olup ilk 
teminatı 1299 lira 60 kuruştur. 

3 Şartname ve nümunesi lstanbul satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerind~ yazılı vesikalarile 
teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 7 10 367 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayına ait Karakorum deniz motörünün iki 

adet egzostu yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi 26/Şubat/937 cuma günü saat 14,30 da Mst. 

Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 150 lira olup ilk teminatı 11 lira 50 

kuruştur. 

4 Nümune ve şartnamesi satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü m3ddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale saatın
dan en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

10 14 19 25 422 

f zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 6 kalem muytabiyenin açık ek

siltmesi ile ihalesi 11/şubat/937 perşembe günü saat 
14,30 da Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 Altı kalem muytabiyenin mecmu tutarı 1194 lira 25 
kuruş olup ilk teminatı 89 lira 57 kuruştur. 

3 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebillr. 

4 Eksiltmeye i~tirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla :beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından en geç bir saat eve) komisyona vermeleri. 

27 31 4 10 272 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 271 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için terbiyeli deriden yapılmış 400 

adet yular başlığı açık eksiltme ile ihalesi 11-şubat-
937 perşembe günu saat 14 te Mst. Mv. sabn alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin bedeli 900 lira olup ilk teminatı 67 lira 50 
kuruştur. 

3 Nümune ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından bir saat evel komisyona vermeleri. 27-31 -4-1 O 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz levazımı satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 110,000 lira olan 10,000 ton rekompoze kömürij 16· 
Şubat-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf 

Asiler bu hücumlar esna
sırıda büyük zayiata düçar ol
tnuşlardır. Bu sebepten bun
kra yardım için Cadiksde ka
~aya çıkan ltalyan'lar derhal 

1laatı olarak Malaga önüne 
~Önderilmiştir. 

- Yahu monşer, hangisine 
b. l' ? ıne ım .. 

- ~ - . 1 

- Ucuz Satılık Fidanlar -
usulile alınacaktır. ' 

Muvakkat teminatı 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan hergüıı verilir. , Cebelüttarık, 9 ( A.A ) -

Asiler, Malaga'yı miidafaa 
eden hükumet kuvvetlerinin 
Çok şiddetli bir mukavemet 
~Österdiklerini ve hatta kuv· 
~ei rnaneviyelerinin bozuk ol-
lJ~unu iddia ediyorlar. 
Asiler Malaga' dan 30 kilo

ltıetre kadar ılerdc Velez'i iş
hl ettiklerini ve Malaga lima
~flda sağcenah partilerine 
b ensup 600 kişinin mahpus 
~Ulunduğu bir vapuru da ele 
"Çirdiklerini bildirmektedirler. 

1 Lalianea ve Algesiras'ta bi'l
~~ce kadın ve çocuk Malaga , 
·•ııt · k ıs kuvvetlerine mensup olan 
b ~!arının ve babalarının akı
d~ti hakkında endişe içinde-
ıtler 
D·.' 

1ll un akşauı Malaga'nın yan-
tG'kta olduğu ve asilerin bü
ba~kesirleri kurşuna dizdikleri 
Çık •nda ortaya bir şayıa 
laı- ~ası üzerine birçok kadın· 
t'tık•aber almak için Cebelüt

S a gelmiştir. 
alamank, 9 (A. A) 
trden: 

- Ayağımızı topraktan, su· 
dan keselim de hangisine olur
sa olsun., 

Güverteden güverteye atla
yıp aktarmanın pratiğini ya
panlar da ayrı .. Bu bir alem
dir ki, · programla yapılmak 

istense zevki yarıda kalır ... 
Çankaya hamulesini alınca, 

bir daha öttürüyor borusunu 
ve hareket ediyor ... 

Şimdi de vapurdan vapura 
eller, mendille vedalaşma baş
lıyor: 

- Allaha ısmarladık, Alla
ha ısmarladık ... 

- Güle güle! .. Gene buyu-
run!.. 

- Hakkınızı helal edin ... 
- Helal olsun, helal olsun .. 
- Size de Allah selamet 

versin ... 
- Amin; cemi cümleye ve 

bu meyanda liman idaresine! 
- Amin, amini. 
Bu haklı duaya iştirak et· 

memek imkanı, elbette yoktur. 
Karşıyaka acaba bu dertten 
ne vakit kurtulacak? Vapur 
mevcudu, 8 ve 8,5 seferlerin-
tle i · ~r va 'J ı.hrikine kMi 

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir' de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati

fine müracaatları. 

değilse, bunlara takaddüm 
eden veya bunlardan sonra 
gelen bir seferi lağvetmek su
retile bu ihtiyaca cevab ver
mek gerektir. 

Aksi takdirde, liman reisi· 
nin vaziyetinden anladığımıza 

göre, reis, her sabah postu 
iskeleye sererek yolcu adedini 
sayacak ve: 

- Gidemez, müsaade ede
mem!. 

Emrini verecektir. Bunda da 
yerden göğe kadar haklı ola
cak ve kimse ağzını açmıya

caktır. Liman idaresi de hiç 
şüphesiz, ne fazla yolcu kaçı· 

rır, ne de yüzlerce kişinin teh· 
tikeli bir banyo almalarına ra· 
zı olur. Eğlence, bir defa olur, 
iki defa... Üçüncüsünde mu
hakkak tadını kaçırır. Bunu 
unutmı alım •• •• 

İzmir Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bucada oturan Raşidin Ni· 
mete olan borcundan mahcuz 
Sucanın arapçayı mevkiinde 
doğusu Kemal, batısı Ali ba
ğı, poyrazı Mustafa bağı, lo
dosu Kamil bağile mahdut 
tamamına üç yeminli ehli vu
kuf tarafından 360 lira kıymeti 
takdir takdir edilen bir kıta 
5832 m. m. çekirdeksiz bağı· 
nın mülkiyeti açık artırma su· 
retile ve birinci artırması 
16·3·937 Salı saat 11 de Bi
rinci icrada yapılmak iizere 
satılığa konuldu. Bu artırmada 
satış bedeli muhamr.ıen kıy
metin yüzd~ 75 ini bulursa en 
çok arhrana ihaiesi yapılacak 
aksi takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak suretile 
satış 15 gün daha uzatılarak 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç 16/Şubat/937 salı 
günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği. 

30 5 10 15 482/278 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 52500 lira olan 1000 ton Dizel mayi mahruku 26 şu
bat 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat ondörtte kapalı 
zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şart
namesi komisyonda 263 kuruş mukabilinde hergün verilir. is
teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektupları 26 şubat 937 cuma günü saat 
onüçe kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ve saattan sonra verilecek mek-
tupların kabul edilmiyec;eği. 10 14 19 24 

ikinci artırması 31-3-937 Çar
şamba günü saat 11 de yapı
lacaktır. Bu artırmada satış 
bedeli yüzde 75 ini bulmazsa 
2280 numaralı kanun muci-
bince satış geriye bırakılacak
tır. İşbu mal üzerinde her 
hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 

_resmi vesaikle birlikte 20 gün 
zarfında icraya müracaatlan 
aksi halde hakları tapu sici
lince malum olmadıkça pay· 

)aşmadan hariç kalırlar. Satış 
peşin para iledir. Müşteriden 

yüzde 2,5 dellaliye müştcriy~· 
aiddir. Müterakim vergi borcu 

satış bedelinden tenzil olunur. 
6-3·937 Tarihinden itibaren 

şartname herkese açıktır. Müş
terilerin yüzde 7,5 teminat 
akçesi veya banka itibar mek
tubu ve 9371157 dosyaya bi
rinci icraya müracaatları ilan 
olunur. 416 
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Fratelli Sperco " 
Vapur Acentası 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

SiS "UL YESSES,, vapuru 
9 şubattan 13 şubata kadar AMS

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için tah· 
milatta bulunacaktır. 

515 "HERMES,, vapuru 11 
şu batti"~bekı;;-.;~ktediT."T ah· 
liyesini yaptıktan sonra BUR
GAZ, VAR NA ve KÖSTEN· 
CE için yükleyecektir. 

SiS "GANYMEDES,, va
puru 20 şubatta gelip yükünü 
boşalttıktan sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE için 
tahmilatta: bulunacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

SiS "GUNBORG,, vapuru 
12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, ve SKAN
DINA VIA limanları için yük
leyecektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27 şubatata doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BALTIK limanlarına yük
leyecektir. -----

SERViS MARITIM RU-
MEN KUMPANYASININ 
S/S"PELEŞ 12vapuru şubatta 

gelip PİRE, MALTA ve MAR · 
SiL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

-0/040 

İktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan : 

Metali um . 
-- "D" 
Lambalarım heryerde 
aramalıdırlar. 

M. t:evfik Baykent E~:ı~F!!~TE~f0 
Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Telefon 3332 

. . . . . ' . .ı . 
•• " ,,ı • 

SiS "ALBA JULIA,, vapuru 
26 şubata doğru beklenmekte 

olup 28 şubatta PiRE, MAL- eıi1MiıiiıdıillıM1~•4'~,.-A!CJ ... -A TA ve MARSIL YA limanla- 'r 
rına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. ' ~ 

(Daimi~ - Benz) arabaları bineker te MAZUT •ile-• 

Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor. 
Kısa şası kamyon 115 ,, ,, 
Uzun şası kamyon 90 ,, ,, 
Koca kamyon 80 ,, ,, 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

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

• Taksim bahçesi karşısı 25, Telgraf adresi, Dizel·lstanbul • 

•ııııırıııııııııııııııı ıı ıııııı,. O 0 kto r .ıııııı ııııııııııııııııııııııııl 

A. Kemal Tonay Ei 
Baklerigolog ve bulaşık, salgın lıastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

llasm31ıanc istasyonu kar~ısındaki Dibek sokak barında 30 sayılı 
ev ve muayenelınncsindc ;;abalı saat 8 den akşam saat 6 ya 

FOTO OR 
1 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uggun /iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

1 
51 

Fazla tafsilat için ikinci kor· Kuru , "o ll ıu , .. 
donda Tahmil Tahliye binası ,.. .... / ~ il 
arkasında FRA TELLi SPER - p~ ~ ~· 
KO vapur acentalığına müra· . ' lb./ f - ~ 2ee,eee IMR.AMIVt= 
caat edilmesi rica olunur. &iraOll .CANt<Aaj a aa,aaa ,..,.'1u•ArA·T ~ıA.G 1 

Telefon: 414214221/2663 ·~----~--~~~-~~--------~~------~~~--~ ~~~ ~~~ ' .~~~ ~~ ----------- - , , - .. "UMDAL,, Umu- W. F. H. VAN-! Mücellit Olivire ve • :CI ICl/111 .. r.IM 
mi Deniz Acenta- Der ZEE & CO. • Şürekisı : : CU ~ .. M ";; 

Hen:!i~ttines oEursr~fı:E~AN- Ah Rıza Vapu~i~~~ntası 4; //, ; 1,: ... : 
TE LINiE. HAMBURG Yeni Kavaflar ' .,_ " 

Limited "MANİSSA .. vapuru !ima· çarşısı No. 34 Birinci k~~l~n2:~·· binası • : <ı ~ ~.sı ,, 
nımızda olup ROTTERDAM, ----------• 6 : // ~ • 

"BELGION,, vapuru 22 şu· 

batta beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. , 

"TURKIA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEF JORD,, vapuru 18 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"BRETGNE,, vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,,·vapuru ni· 
sanın on beşinden sonra NEV · 
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUM( DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

HAMBURG ve BREMEN için BREMEN için yükleyecektir. LONDRA HATTI .. _ ~ 
yüklemektedir. JOHNSTON WARREN "THURSO,, vapuru 7 şu· • 

"MILOS,, vapuru 17 şu· LiNES batta gelip LONDRA ve 
batta beklenilmektedir. ROT- "JESSMORE,, vapuru 9 şu· HULL için yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve batta beklenilmektedir. BUR-
BREMEN için yük kabul eder. GAS, VARNA ve KôSTEN-

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten ielip yük "DELOS,, vapuru 17 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT- CE limanları için yük kabul 
eder. çıkaracaktır. 

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul ed.!r. 

"HERAKLEA,, vapuı u 3 
martta HAMBURG ve AN
VER 3 limanların ban yük geti
r~crk! ir. 

"ACHALA,, vapuru 3 
martla beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATION 
"EXILONA,, 9 şubatta 

beklenilmektedir. NEVYORK 
içın yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, 14 şubatta 
beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükleyecektir. 

"MARITZA,, vapurJ 25 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

S. M. R. BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULINA ve GA
LATZ limanları için yükleye
cektir. GAEATZ aktarması 
olarak ta BELGRAT, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TİSLAVA, VIY ANA ve LİNZ 
limanları için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 15 şu· 

batta LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gdip yük çıkara· 

caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINIE 

"GALILEA:- vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülwii~lii 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçioğlu hanı karıısında -

Manisa vilayeti daimi encü
meninden; 

1 - Manisa - Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci 
kilometreleri arasında 2ltı metresi Bandırmanın Kapi 
dağı granitinden ve sağdan soldan ellişer santimlik 
yağmur olukları ile bordür taşfarmın Manisa ocağJn• 
dan çıkarılaca~ muntazam taşlarla yapılması işi 4842j 
lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18121931 per 
şembe günü saat onbire kadar müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname, keşifname ve buna müteferri di
ğer evrak 242 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa ~Ü" 
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 1812/937 perşembe günü saat onbirde Vili4 
yel umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 3631 lira 87 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alının 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vefİ"' 
kasını ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zat'. 
fın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzannda 24 
sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri 
zımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zaıtflannı ıs/ 
937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valilil'İ 
vermeleri ve p0sta ile göndereceklerin 2490 sa 
kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzu 
ilin olunur. 31 S 10 15 304 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


