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B ık k • d •• h• M. Eden ispanya' da mecburi askerlik 

a a~ onseyın e mu ım Yeni kabinede vazi- Malaga harbinde milisler 
mes' eleler konuşulacak (~~:~rr::yacak mı? büyük za~i~ta uğradılar 

- ~0r;e~~r:ı;;~ Fransa'dan ispanyaya silah ve 
~:;~t:~~i~ i!~: ~mühimmat-sevkiyatı artıyor 

Dışbakanımız Dr. Aras, riyaseti telgrafla Yugos-
lavya başbakanı M. Stoyadinoviç'e devretti fasından sonra 

teşekkül , ede· 
cek olan yeni 
kabinede bari· 

-------
yeni Akdeniz 

itilafı .. 
Gazeteler son biriki gün ıçın· 

de İngiltere ile İtalya ara,ıncla umu· 
n:ıi mahiyette ,.e şumullü bir Ak· 
d.eniz anlaşmasının tahakkuk cımek 
üzere olduğundan bahse haşladılar. 

Türk sahillerinin yarıdan faz· 
lası Akdeniz'in ı;ularile yıkandığı 
için bu cleniz hakkındaki en ufak 
Lir hadise bizi hayatımızla alaka· 
dar edecek kadar miihimdir. 

logiliz'lerle halyan ·ıar arasın· 
da yeni bir Akdeniz muahedesi 
nıiizakere edilmekte olduğunu işi· 

ten birçoğumuzun bu haberi bay· 
retle karşılıyacaklarını ııczmiyor 

değilim. Öyle ya.. İşte bu iki hü· 
kumet arasında Akdeniz'e aid bir 
centilmen itilafı mevcud değil mi? 
Dunun haricinde ayn Lir müzake· 
reye, ayrı bir muahedcye ne lü· 
zum var? •• 

İşin içyüzü böyle ıleAildir. Ak· 
deuiz centilmen itilifı Jngiltere ile 
İtalya arasında karşılıklı olarak yek· 
diterinin haklanna riayet edilece· 
~'İni ve şimdiki Akdeniz statükosu· 
nun akidler tarafından ihlal edil· 
nıiyeceğini vadeden umumi mahi· 
Yette ve tamamile mülıhcm bir si· 
)"nei vesika, daha do~ruııu iki hü· 
kuıneı arasındaki itiınadsızlık, em· 
niyc tııizlik hislerini izaleye çalışan 
\ 'e hunun için de " Allahın hak· 
kını Allaha, Kayser'in hakkını da 
Kayaer'e ,. tanım:ık esasını kabul 
etlen Lir mütekabil teminat mek· 
tuLuııdan başka Lirşcy degildir. Bu 

Vesika bu halde kaldıkça yarataca· 
ğı emniyet havası tamamile ni:0bi· 
dir ve iki tarafın hergünkü hüsnü· 
tıiyetlerile mokayyeddir. Ona de· 
vanıh bir kıymeı ·ı:ernıek Ye onu 
A.kdcniz'in sulh çcrçivesi içinde 
~ıakiki Lir amil haline getirmek 
~Çin tekemmül ettirmek, yani her 
llc' 1 tarafın menfaat hududlımnı çi· 
zen l. . . t:: • d b 
1 

• uruun menınalı nere en aş· 

ayıb nerede biteceğini, karşıdaki 
menfaatlerle ne suretle çarpı:mnk· 
tan tevakki cJecegini tayin eden 
Sarih hudııdlar içine almak zarureti 
\' d ~r ır. llöyle birşey ise bir günde 
0 lllaı. Muhtelif menfaatleri yumtı· 
tntuııık h' k M - 1 o ' l • ırço puruz erı temız e· 
f~c.k ve nihayet iki karşılıklı men· 
atın "ar d . k" f . . . • pışm:ı an ın ı~a etmesı ıçm 
ıııos 'd 
1 

81 zenıinler hazırlıımak lazım· 
ı ır. Bu l l • A b ' ro ı n ta ııı ıraz zaman geç· 

ekle ik· f b' b' ... 'd i . • ı taru ın ır ırım ıyı en 
}'ıyc t 

ı nrtwa ına imklin hmıkmaL.la 
!Jlleıl olur. 

't ltalynn'lar Habeşistan taaıruz 
ıı: nıuvaffakiyeti ile hem kızıl ve 

ıo ele Ak l · ·· · · k 
1] · 

1 
t enız muva:r.cnesını en· 

rr~t elılerine altüst etmişlerdi. İn· 
"' tere b .. d 

1 
una mukabele etmek ıçın 

er ıal tedbir almakta vecikmedi 
evveıa l\ c • 
<lcııb • lısır hükumetine seneler· 
"e . en ha retini çektiği olılukra 
" nış Li . . • 
'kfı r ıstıklal ,·erdi Ye bu hü· 

1 ıııetle L" · • . . 
ıaı ır ıttıfak muohedesı ım· 

ayarak lı l ' . 
~an 8 ya nın IInbeşıstan ka· 

cını M 'd . . cer.· ısır nn tedarık edclııle· 
1:11 ıııua · ._ 

etti ' 1 n .. uvvetlcrle tazmin 
rru ' Daha sonra hunu <la kafi 
o rtnedi~i .. 
axıa h 1\-"ln Avrupa 8iyasetinin 

nttını de"· . d' D f;;&tb k b1§tır ı. üne kadar 
r ısınılan istisna <'diline AV· 
Upa'nın din- k 

tiyf'tl ger · ı ımlanndaki va· 
ere karp mümkün mertebe 

lianıdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 inci sahifede -

: ciye nazın M. 
Eden'in yer al· M. Eden 
mıyaca~ını yazıyorlar. Ayni gazete· 
lar, ytni kabinenin, :\evil Çember· 
layn tarafından teşkil edileceğini 

ilave ediyorlar. 

Yakında 
imzalanacak 

Tokyo, 10 ( A.A) - Mi~i 
Misi Simbun gazetesi Habe· 
şistan ile ltalya'nın şarki Af
rika' daki diğer müstemlekeler 
gibi Japon ticareti hakkında 

Konseyi açacak olan Yunan kralı ikinci Jori ltalyan - Japon ticaret mua-
hsanlıul, 10 [Radyo] - Gele· ve hariciye nazın M. Stoyadinoviç'c hedesinin pek yakında imza· 

eek Pazartesi günü Ati na 'da topla· den·etmiştir. lanacağını bildirmektedir. 
nacak olan Balkan konseyi, mü- --------:::==;==========:::....--..!...--........ ,_.. 
him mes'eıe1er etrafında müzake· Filistinde yeni hadiseler 
relerde lrnlunacaktır. 

Hariciye V ~kilim iz Tcvf ik Rüş· 
dil Ara!', Türkiye • İtalya arasın· 
daki dostane müna.:;ebattarı bahse· 
tlccek ve Ak.den iz'de sullıun mu· 
hafaza ı için Balkan paktına dahil~ 
olan devletlerin yüksek metmi&ini 
Lir kerre daha tebarüz ettirdikten 
sonra, Yugotılavya ile Bulgaristan 
arasında akdolunan ittifakı tahlil 
edecektir. 

Alakadar mahaf ilin kanaatine 
göre bu ııeferki Balkan konseyinde 
duba birçok mühim mes'eleler gö· 
riişülecek ve et1as1ı kararlar veri· 
lecektir. 

Konsey, Yunan kralı ikinci 
Jorj tarafından açılacaktır. Atina 
mahafili, konseyin hu toplantısına 

büyük ehemmiyet atfedilmekted_ir. 

Ankara, 10 (Hususi) - llari· 
eiye Vekilimiz Tevfik Hü,dii Araıı, 

Atina 'da toplanacak olan Balkan 
konseyi reieligini, mii<lıleıi bittiği 

için telgrafla Yugoslavya ba§vekili 

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

Romanya 
f arlô.mentosunda 
yarın mühim bir 
toplantı olacak ~ 

M. Tataresko 
Bükreş, 10 (Radyo) - Cuma 

günü toplanacak olan Romanya 

parlamentosunda, Romanya'nın ha
rici siyasası için ıniibiııı bir ceht> 

olacaktır. Bu celsede, başbakan M. 
Tataresko ve iyileşmiş bulunurııa 

hariciye nazın .M. Antonesko dik· 
kate şayan beyanatta bulunacak· 
lardır. 

Hayfa'da dün sokakniu 
harebeleri oldu 

-
A 

Ali komiserlik, bir Arab gazetesi-
ni kapattı. Vaziyet naziktir 

Kudlis'te sokak arbedeleri 
Kudüs, 10 (A.A) - Filiııtin'de 

tedhişçiler tekrar faaliyete geçmiş· 
}erdir. Yahudiliğin yayılmasına \'e 

siyoni t siyaseti takibedilmesine 

mani olmak için Aka'da müslüınan 
ve lıriııtiyaıılardan mürekkeb biı 

cemiyet teşekkül etmiştir. 

Yüksek~ komiı;erlikçe Adifa is· 
mindcki arabça gazete kapntılmı~

tır. Di~cr cihetten gayri kanun} bir 
şekilde hicret ettikleri için şimal 

hududunda 12 yahudi tevkif edil· 
mişıir. 

Proteııto hareketleri gittikçe 
büyümektedir ... Siyasi mücrimlerin 
serbest bırakılmaıı için avukatlar· 
dan mürekkeb bir heyet Hayfa n• 
lisine bir istida ile miiracaat et• 
mişlerdir. Arab hareketinin gittikı;e 
büyümekte olduJu görülmektedir. 

Kudüs, 10 (Radyo) - Filietin· 
de yeni hlidiscler başgöstermi~ ve 
Hayfa'da eokak muharebeleri ol· 
mu~tur. Vaziyet, eskisinden daha 
nazik ve tehlikelidir. 

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

Arab'lar 
Mekke'de toplanıyor 

Berut 10 (Radyo) - Pan 
Arab komitesi ve Suriye, Filis· 
tin, Irak, vesair Arab heyetle· 
ri, Mekke' de büyük bir içtima 
yapacaklardır. 

Bu heyetler kongreden son• 
ra Kahireye geçecek ve Mısır 
ricalile temaslarda bulunacak· 
!ardır. 

ihtilalcilerin hükumet merkezi Burgos'tan bir görünüş 
Salamank, 10 (Radyo) - Avil· 

lfi cephesinden alınan haberlere 
göre Milisler bugün şiddetli mu· 
.kabil taarruzlar yapmışlardır. Al· 
kala Reni şiddetli bir tazyik altın· 
da kalmakla beraber, asiler bu hü· 
cumlart piiskürtmüşlerdir. Miliııler 

ric'at ederken 50 maktul bırakmış· 
!ardır. 

Belgrad, 10 ( Radyo ) - Son 
zaınanda mühim miktarda İtalyan 
askeri, sivil olarak l\ialaga cinn· 
na ihraç edilmiştir. Prus>·a başba
kanı general Göering'in Homa zi. 
yaretinde n88yonalistlerin kazandı· 
nlması kararlaetırılmıştır. 

Malaı,ra, 10 (Radyo) - General 
Kepo Dölyano kuvvetleri l\futriko· 
dan milisleri takibetmek.tedirlcr. 

Milisler 50 kilometre şarka do~ru 

çekilmişlerdir. Ye 1\ferya .k:ı ~ahasını 

bilamukavcmet işgal etmiı;lerdir. 

Civar köyler, sahildeki bnlıkçı 
köyleri Asilere bilikayüdprt teslim 
olmuşlardır. 

Malaga'dan Merya'ya kadar olan 
yollar üzerinde pek çok maktul 
Yardır. 

Malaga, 10 (Radyo ) - Milie 
kuvvetleri cenub cephesinde Fran· 
ko'ya mütareke teklif etmişlerdir. 
Franko, yalnız kayıtsız ve ~artsız 
teslim olanlan kabul edebileceğini 

bildirmiştir. 

Asilerin eline 4000 eeir düo· 
müştür. Dağınık ınrette 15,000 mi· 
liı de teslim olmağa mecbur kala· 
caklardır. 

l\larsilya, 10 (Radyo) - Fran· 
sıı'dan Jspanya'ya ıoilab ve harb le· 
,·azımı seYki deum etmektedir. 
Pertipynn'da hudutlarda hummalı 

bir sevkiyat göze çarpmaktadır. 
Janet burnunda hir Felemenk va
puruna 900 ton lıarb levazımı talı· 
mil edilmiştir. Bunlar Mck.eika'ya 
sevkediliyormuş gibi sahte marka· 
larla sevkedilmektedir. 

Ron nehri ağızlannda on n· 
gon Pirpinyan 'a hareket etmek üze· 
redir. Bu vagonlarda Melinit ve 
f ioenk vardır. 

Pirpinyan'da İepanyol zabitleri 
8erbest bir şekilde faaliyet göster· 
mektedirler. 

Londra, 10 (Radyo) - E~·ening 
Niyoz gazetesine göre, general Fran· 
ko'nun l\ladrid üzerindeki yeni 
tazyikleri mühimdir. 

ValUnsiya, 10 ( Radyo ) - Js. 
panya kabinesi, (Largo Kabalyero)· 
nun riya&etinde toplanmı~ ve ~İm· 
diye .kadar tatbik. etınek lür.umunu 
hissetmediği mecburi askerlik ka· 
nununu bir kcrre gözden geçirdik· 
t_en sonra, bunun derhal mer'iyet 
mevkiine girmeeini tensib eyle· 
mittir. 

Mecburi askerlik kanunu, ev· 
veli amelelerde tatbik olunacak, 
askerlik sinnine dahil olanlar he· 
men silah altına alınacaktır • 

- Sonu 4üncü sahifede -

M. Ruzvelt 
Kongreden geniş 

salahiyet aldı. 

• M. Ruzvelt 
Vaşington 10 (Radyo) - Ame· 

rika kongrcei, diğer devletlerle 

muahede akdetmek ve Amerika'nın 

harici siyasasını lüzum göreceği 

~ekilde ted\':İr eylemek üzere reisi 

cumhur M. Huzvelt'e 19•0 senesi· 

ne kadar geniş t1aluhiyet vermi~tir. 
-----~ ... _____ __, 

Siyasi müste
şarlıklar 

Liste hazırlandı ve 
Başvekalete verildi 

Ankara, 10 (Hususi)-Siyasi 
müsteşarlıklar list~si, C. H. 
partisi genel sekreteri ve Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya ile 
diğer Vekiller tarafından ha
zırlanmış ve Başvekalete veril
miştir. Liste, bugünlerde neş· 
redilecek ve müsteşarlıklara 
kimlerin getirildiği anlaşıla
şılacaktır. 

Toprak kanunu 
Mazbata 120 sa. 

hif e tutuyor. 
Ankara, 10 (Hususi) 

Vekiller heyeti, toprak kanu
nu esbabı mucibe mazbata· 
sını hazırlamıştır. Bu mazbata 
tam 120 sahifeden ibarettir, 
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Asrımızın .... mezbahası~ 
Aylar vnr ki, İspanya dediğimiz mezbahada, ilci büyük ıatır kartı· 

hklı olarak durmadan işliyor. KaMh, süt kuzusunu kesmez; çünkü bu bir 
kaeablık teamüliit.lür. Fakat hu kara ve kırmızı satırlar, ana kamından 
yeni çıkmış bebeleri lıiQ göz kıpmadan mütemadiyen doğramaktadırlar, 

Ayni kandan, ayni batından, ayni tarihten <loğan milyonlarca insan, 
yekdiğerlerine düşman iki büyiik devin doktrin kamçılan altında biribi
rini lHdürmckte devam ediyorlar .• 

Bindiğı dalı kesen şuur fukaralığı burada, kendi boşluğunu gizlemek 
için hüyilk bir doktrin ihtirasını [Kendi tabirlerince ideoloji kavgaPJnı] 
kendisine siper etmiştir. 1 panya'nın asırlara dayanan medeniyeti de ya· 
vaş yavaş bu kan dalgasının önünde silinib gitmektedir. 'Madrid şimdi, 
sanki hudud ötesinden akın ederek gelen bir Yalışf siirüsiinıln yakıb 

geçtiği ve talana tuttuğu bir yan harabedir ki, her tavının altında bir 
in nn cesedi, bir ana kafası, bir çocuk guvdesi yatıyor. 

Geçenlerde, arkadaşımız Orhan Rahmi Gökçe'nin bahsettiği aklı 

elim etıhit bir güneş gibi, İspanya afakın.ı:ı dikilib gece gündüz o yeri 
nydınlnl a, hu ihtirasın kalın kesafetini yırtarak. sekenesinin kafasına 
giremiyecektir. Şayet hir gün aklı selim, meşhur cliyojcn halinde bu 
memleketin hududundan içeri ayak basmağa muvaffak olursa, karşılaşa· 
cağı manzaraya bakarak, ıstırab ve hayretle duracaktır •• 

Doğufnnlnr bnşka, boğuşturan da başka!. 
Bu kanlı kıyam, muhakkak ki, gün gelib ~onn erecek.tir . .Fakat o 

günün galibi, memleketin bir ucundan öbür ucuna salladığı tırpandan 
arta kalan korkunç harabezan ve yan!ı doğrnnıb çürümü§ gitmiş, intan· 
lığı kayootmi~ biçare yığını! 

- İşte, eserimdir! 
Diyerek Aleme na!ll gösterecek? Bununla nasıl iftihar edecek? 
McdeniyeJe ve doktrinlerin zafer şartlarına hakim olan telakkiler, ne 

kadar eiddeıli olursa olsun, hiçbir ağız, böyle Lir eserle iftihar etliğini 
söyliyemiyecek ve netice ile mes'uliyet, knrd masalı halinde ild taraf 
araeında bir tarih münnkn~nsı olub geçecektir. 

Eğer Aklı selim ve milletlerin yüksek şuuru, bu hadisede istikbale 
şamil bir mana ve ifade görmezse, insanlık tehlikeler içinde yüzen, dü· 
mensiz bir tekne gibi daha bir müddet suyun üstünde yuvarlanacak ve 
karaya oturacaktır. 

Dinsizli~e karşı sigorta! 
f ş artık dinsizliğe karşı 

sigortaya kaldı. Birleşik Ame· 
rika' da parası çok fakat işi 

pekaz olanlar toplanmışlar 
ve dinsizlik cereyanını tehli· 
keli görmüşler, nihayet din
sizliğe karşı bir sigorta şir
keti kurmuşlardır. 

Dinsizlik sigortasına giren
ler aile namına haftada bir 
dolar vermektedirler. Zevç 
veya zevce dinsizlik yoluna 
sapınca, dinine sadık kalan 
taraf 500 dolarlık tazminat 
alır!. 

Bu nasıl iş? Diyeceksiniz 
haklısınız. Biz ce, işi az pa
rası çok olanların bir şıma
rıklığı!... 

Çıplaklara dair istatistik 
Fransız gazetelerinde bir 

istatistik çıktı. Bu istatistiğin 
hedefi arz üzerinde çıplakla
rın tahminlerden çok fazla ol
duğudur. 

Bu istatistiğe göre Arz üze
rinde 2901000,000 çıplak var· 
dır. 200,000~000 kişi de yarı 
çıplaktır. 

Bu miktarlara Afrika'nın 
diğer sıcak memleketlerin çıp
lak gezen kavimleri, Arabis
tan gibi yarı çıplaklardan mü
rekkep yerler halkı vardır. 

Hizmetçi kadm ve meb'us 

Viyana' da geçen hafta mer
kez kilisesinde bir nikah ya
pılmıştır. Bu nikahta gelin, 
üzerinde hafif bir maske ol
duğu halde nikahlanmıştır. 

Umumun hayretini mucib olan 
bu h&disenin sebebi şudur: 

Gelin, mümkün mertebe 
daha güzel görünmek hevesi 

ile yüzüne fazla boya ve pudra 
vesaire... sürmüş, bu sebeple 

kızcağızın yüzünde iltihap hu· 
sule gelmiş ve yara halini al-

mıştır. Nikahın tehirine de 
imkan olmadığı için böylece 

maske ile nikah merasimine 
iştıraki mecburiyeti hasıl ol
muştur. 

An'ane severlik 
İngiliz'lere göre arzın en 

an'ane severliği Çin milletidir. 

Bir Fransız gazetesi ise, en 

an'ane perest milletin İngilizler 
olduğu k~naatindedir. Ve: 

Çin, an'aneye ne kadar fazla 

riayetkar olursa olsun, ehem· 

miyeti yoktur ve Çinliler için 

tabiidir. Fakat cihanın en 

müterekki bir milleti olan İn
giliz'lerin bazı eski usul ve 
adetlere bu kadar bağlı kal-

ması lngiliz'lerin en anane se· 

ver bir millet olduklarına de
lildir. Demektedir. 

EHiijMA 
Toplantı' 

H o 

Uzümlerimizin standardizasyonu 

Müspet bir ne!_ic!:_ Standardizasyon birçok 
veremedi.. f d 1 t • d kt• 

Ankara' da toplanacak üzüm ay a ar emın e ece ır 
kongresine verilecek raporu ha· " - •b • 
zırlamak üzere şehrimiz Tica- Fakat uzüm, buğday ve pamuk gı ı mah-
ret odasında yapılan içtima· sulat standardize edilemez. 
larda müspet bir neticeye va- 10 Martta Ankara' da top· vazifelerin ifasını temin için 
rılamamış ve ihracatçılar birli~i lanacak olan üzüm kongresin- ne türlü takayyüdat ve müra
azalarının yapacakları toplan- de üziimlerimizin standardi~e kabeler vazolunabilir. Bunları 
tıdan sonra bu hususta tekrar edilmesi için karar alınacağı tayin etmeden evel bağcıları
görüşülmek üzere teşkil edilen gibi üzümlerimizin gayet nefis mızın şimdiki vaziyetlerini tet
komisyon da dağılmıştır. bir şekilde ve ucuzca elde kik etmek lazımdır. Kuru 

En ziyade üzerinde durulan edilmesi için tedbirler de ah- üzüm gibi kaliteli maddelerde 
mes'eleler, kara böcelerin ayık· nacaktır. Üzüm kongresi için azami bir standardizasyon te
lanması işile üzümlerin yıkan- ihracatçılardan müteşekkil bir mini için ilk önce bağcılıkta 
ması mes' elesidir · komisyon, bir rapor hazırla· umumi ve mecburi çalışmak 

İhracatçılar, karaböcelerin makla meşgul olduğu gibi iz· usulü vazetmek lazımdtr. 
mağazalarda paçal yapılırken mir Ticaret ve Sanayi odası Aksi takdirde kuru üzüm 
ayrılmasının çok müşkül oldu- da bir rapor hazırlamaktadır. müstahsilleri, muhtelif cins 
ğunu ve bu işin hiçolmazsa Bu raporlar, üzüm kongresin· çubuk, gübre ve zirai aletler
kısmen müstahsil tarafından de okunacaktır. Ayrıca sela- le çalı~ırlarsa ayni vasıfları 
sergi mahallinde yapılmasını hiyettar bir müessese tarafın- haiz mahsul almalarına imkan 
istemf"kte ve üzümlerin yıkan- dan mühim bir rapor hazır- yoktur. Amerika' da bağcılık 
ması için vakit kaybetmemek lanmıştır. Üzümlerimizin stan· ayni makine ve usullerle çalı
lazımgeldiğini bu takdirdeyse, dardizasyonundaki faydaları çok şan kuvvetli bazı teşebbüsle
taahhütlerin vaktinde yerine güzel gösteren bu raporu hu- rin elinde olduğu için ayni 
getirilemiyeceğini ileri sürmek- lasa olarak yazıyoruz: kalitelerde mahsul alınması 
tedirler. " Sanayide standardizasyon kolaylaşıyor. Yeknesak lir 

Alakadarlardan bazıları, her istihsal ve faaliyet fiyatlarını mahsul elde etmek için kanu
ihracat evinde tesisat yapıldığı indirmek için tatbik edilen ni tedbirlerden ziyade bağcı· 
takdirde yıkanma işinin ko· teknik bir tedbirdir. Henüz lan kuvvetli kooperatif teşki
layca halledileceğini söylemek· sanayileşmemiş olan bağcılı- latma bağlamak en kestirme 
tedirler. En mühim mes' ele, ğımızda ise standardizasyon is· yoldur. Bağcılarımı1, koope· 
karaböcelerin ayıklanması işi- tihsali artırmaktan ziyade mah- ratiflerin İrşat ve tenviri altın
dir. Bu mes'ele üzerinde bir sullerimizin kıymetlendirilme- da ayni alat, potas, kükürt kul· 
itilafa varmak imkanı buluna- sine. yardım edecektir. Bugün· )anılır ve iyi usullerle çalışır
mamıştır. kü büyük piyasa ve toplu sa- !arsa emiform bir mahsul al-
Yakında kuru meyva ihra- tış şartları, zirai mahsulleri- mak o kadar kolay olur. 

catçıları birliğinde yapılacak mizin daha nefis istihal edi· Halihazırda Amerika'da 
toplantıda bilhassa bu mes'ele lerek itina ile temizlenmesini, (Standard) kelimesi yalnız ka· 
üzerinde görüşülecek ve bir daha ziyade işlenmesini, da· nunen muayyen sınıflara ay
rapor hazırlanacaktır. Mütea- ha muntazam bir tasnif ve rılmış tip1er hakkında kulla
kıben Ticaret odasında yapıla· tasfiyeye tabi tutularak hile nılır: Tip kelimesi ise kanuni 
cak heyeti umumiye içtimaında, ~e tağşişlerden salim bir hal- bir mahiyet ve mecburiyeti 
bu rapor üzerinde görüşmeler de cihanl piyasalarına sevkini haiz olmıyan sınıflar için kul
cerey;ın edecek ve ona göre icabettirmektedir. Ancak bu lanılmaktadır. 
bir karar verilerek kongreye suretledir ki ihracatı daha Zirai mahsullerden bazıları
gönderilecelC esas rapor ha- toplu harekete getirmek ve nın tipi hersene salahiyetli 
zırlanacaktır. toplu satışlar yaptırmak ve makamlar tarafından rekolteye 

Palamut 
ihracatımızı 
arttıracağız 

Dün, öğleden eve), palamut 
standardizasyonu etrafında tet
kikler yapmakta olan lktısad 
Vekaleti başmurakıbı Hakkı 
Nezihi'nin 'riyasetinde ticaret 
odasında bir toplantı yapıl-
mıştır. 

Dünkü toplantıda palamut 
ihracatının arttırılması için ne 
gibi tedbirler altnması lazım 
geldiği etrafında görüşülmüş 

ve standardize işi tetkik edil· 
miştir. 

Kalite itibarile diğer ürün· 
lerden daha yüksek ola,1 pa
lamuflarımızın, daha fazla sü
rülmesi için alakadarlara dü· 
şen vazifeler üzerinde durul
muş, birkaç tip kabul edilmesi 

memlekete daha büyük ka- göre tesbit edilmekte ise de 
zançlar temin etmek . imkan- hükumetin gayesi, mümkün 
lan elde edilebilir. mertebe farkları gözetilmeksi-

Bu itibarla kuru üzüm stan· zin sabit ve mecburi standard· 
dardizasyonu bizim için her lar tesis etmektir. 
şeyden evel daha kazançlı bir Bu ahvaldede fevkalade ne· 
satış metodundan başka bir· fis mahsullerle pek aşağı mal
şey olamaz. Onun için, en lar için bir istisna yapılmak
ziyade bu cihetin tahlil ve tadır. Bu da bazen standar
izahına çalışılmıştır. Umumi dize edilmek istenilen zıraı 
harbdan sonra belli başlı zi· mahsulün, bazen elverişli ol· 
rai mahsullerin en kazançlı masından, bazen de ecnebi 
bir tarzda sürümünü temin piyasalara hususi tarzda imaJ 
ıçın ayni vasıfları haiz muhte- ve idhar edilmiş mal teslimi 
lif serilere ayrılarak piyasaya mecburiyetinden ileri gelmek· 
arzedilmesi bir zaruret halini tedir. 

Finlandiya' da Helsinfort'ta 
70 yaşında ve Mana Sinalpe f 
isminde bir kadın ölmüş ve 
cenazesi meb'uslara mahsus 
merasimle ve hükumet mas· 
rafile kaldınlmı~tır. 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

mevzuubahsolmuştur. 

'"\ Bu hususta, diğer bazı ala-

almıştı. Son zamanlarda mal· Standardlar, Ziraat Vekale
lanmızı sürmek için harici pi- tinin ve ticaret odalarının 
yasalarda tesadüf ettiğimiz müştereken inha ve Cumhur 
müşkülatın çoğu bu sahada Reisi tarafından tayin edilerek 
henüz kat'i tedbirler almamak- vasi salahiyetleri haiz bulunan 
lığımızdan neş'et etmekte· (Müfettişler) tarafından tesbit 
dir. Binaenaleyh üzüm işinde ve ilan olunmalıdır. Ambalaj 
zirai ve ticari imkanlar dahi- hususiyetleri de ayrıca tanzim 
linde azami standardizasyon edilmelidir. Malların kalitesi 
teminine çahşmak menfaatimiz ne kadar yüksek olursa am
iktizasındandır. balajına da o kadar itina et-

Sinalpe, 1907 den 1918 
senesine kadar meb'us olmuş· 
tur. Fakat meb'usluktan evel 
bir hizmetçi idi ve 1898 de 
" Hizmetçiler müdafai hukuk 
cemiyeti,, teşkil etmiş ve hiz
metçilerin verdiği reylerle meb· 
us çıkmıştır. 
Maske ile evlenen kadm 

Jurnal gazetesinin verdiği 
şu haber cidden tuhaf ve em· 
salsizdir. 

mecour LIU 

Bugün de, birçok ters işlere 
sahne olacağı için, hoş Lir gün 
olmıyacaktır. Sabah sıkıntı içinde 
geçecektir. Üğlcılen eonra hüsnü 
niyetlere müsteııid işler mnktis 
neticelerle karşıla~acaktu. Akşnm 

ihtiyadsız olarak Lazı skandallara 
karıemak tehlikesi vardır. 

Bugün doğacak çocuklar ee· 
vimli fakat sebat~ıı olacaklardır. 

Dir kısmı nıemur bir kıemı da 

1 

tüccar ıııoıfına geçecekler, hayatta 
renksiz birer insan vaziyetinde 
kalacaklardır. 

kadarların da iştirakile bugün 
bir toplantı daha yapılacak ve 
bir karar verilecektir. 

S. Kantar 
Bundan evcl de yazdığımız 

veçhile, Söke mıntakası hara· 
belerinden Balat müze depo
ları ile f zmir müzelerine yap
tığı asar nakliyatındaki me· 
saisinden dolayı asarıatika mü
dürü Salahiddin Kantar, ala· 
kadar makamlarca takdir edil-

. miştir. 

Asıl mes' ele bu imkanları mek kanunen mecburi olma-
temin etmektir. hdır. Üzüm standardizasyonu-

Standardizasyon, ilk nazarda nun teknik ve ticari birçok 
ihracatçılann yapabilecekleri güçlükleri vardır. Standardi· 
bir iş olarak görülmekte ise zasyonda riyıtzi ~ kat'iyctle ha· 
de ihracatın buna muvaffak reket edilemez. Karaburun, 
olması için ziraatın da ona Urla, Kemalpaşa ve Kasaba 
göre ıslah ve tensik edilerek üzümleri ayni cinsten olmakla 

mahsullerimizin standardize edil· beraber, tanelerinin büyüklü
miye elverişli bir halde tacir· ğünü renk, parlaklık ve diğer 
lerin eline geçmesi şarttır. noktalar itibarile yckdiğerle
Kuru üzüm standardizasyonun- rinden farklıdır ve asıl mühim 
da ne dereceye kadar ileri olan cihet bu farkların tica-

Arkadaşımızı 
larız. 

biz de kutlu- gidilebilir. ihracat ticaretine rette mühim bir rol oynama
ne gibi vazifeler tevdi ve bu sıdır. Sona 7 inci sahifede 

Yeni Akdeniz 
itilafı .. 

- Başı 1 inci sahifede -
Iilaydisini muhafaza etti~i halde 
llaLeş hlldiııeEi üzerine Avıupa•nın 
her noktasındaki ,,·aziyeti daha ~i

yede mühimsemek zaruretinde kal
dı, bir Akdeniz devleti olan l<'rnn· 
sa ile münaSl•hctlerini sıklaştırdı. 

ispanya işlerine sırf Akdeniz'deki 
irtib:ıtı dolayısile daha ynkın<lan 
alfıkadar olmak lilzumuııu hissetti. 
Ve nihayet Akdeniz miivazenesin· 
de gerek kuvvetlerile, gerek co~· 

raf i vaziyetleri icabı olarak mühim 
birer unsur teşkil ettiklerine şüıı· 

be olmıyan Türkiye, Yunanistan 
ve Yugoslavya ile sıkı ve samimi 
dostluklar teuıin etti. 

Bütün bu hazırlıklarla hal)a• 
ya karşı kendisini lüzumu knılar 
lcçhiz etmiş oldu~una kaui olduk· 
tan sonradır ki Ak<leniz"de kendi
sine bir arslan payı ayırmak isti· 
yen Mussolini ile müzakere ın:ısasına 
oturdu. Kcndi•i iı;in en mühim 
olan Akdeniz işinde centilmen iti· 
lafı ile arslan payını İtalyn'ya de· 
ğil bermutad kendisine nyırttıktan 
::-onra ktzıl denizdeki ınüvazene 

işini de eline aldı. Habeşistan'c.lnn 

yapılacak bütün ilırııentın Fransa 
elinde bulunan Cibuti limanı va· 
sıtasile değil fakat f ngiliz somali· 
sinde kain Zeliya limanı yolu ile 
yapılmasını emniyet altına aldı. 

İki denize nid hu ild umumi 
teminat itilafı ite imparatorluk yol· 
larını sigorta ettikten sonradır ki 
şimdi yeniden Aktleniz'o dGnmek, 
centilmen itilafının umumi mnhi· 
yette ifade etmiş olduğu anlaşmayı 
sarih ve daha şumullü kayıdlarla 

tebarüz ettirmek zaruretini hissetti. 
Bu müddet zarfında centilmen iti· 
J[ıfının açmış olduğu yol yalnız \C 

bo~ kalmamıştı. Bir taraftan Yu· 
goslav'lnrla Mussolini kar~ılıklı cc· 
milelcrle iki hükumetin yaklııoma• 
sıoa bir zemin hazırlamışlardı, di· 
ğer taraf tan Tevfik H üştl ü Ara& 
::\-lilii.no mülakatı ilo hem bu ha· 
zırlanan zemini biraz daha kuvvet· 
lendirmiş, lıem ıle İtalya ile Tür· 
kiye arasında eski samimi clostluk 
günlerini ihya edecek mükaleme• 
lere girişmişıi. Yugoslavya ile 1'ilr· 
kiye~nin bulundugu Lir yola m~n· 
faati icabı Yunaoistan'ın da dahil 
olınası pek tabii bulunduğu ve ni· 
bayet kendisine iyiden iyiye ha~· 
lanmı~ olan Ji'ransa'yı da istediği 
istikamete silrüklemck elinde ol· 
duğu iı;in İngiltere artık meydana 
çıkabilir. Akdeniz'in birbirine yak· 
inşan, yaklaşmak meylini göetercn 
bu devletlerini umumi Lir itilaf 
eofrası etrafında toplayabilirdi. 

İşte bugün dünya gazetelerinin 
mevzuuLahsetmiye başladıklan ye· 
ni Akdeniz. itilafı bu şekilde hazır· 
lanmış, umumi lıntlan bu suretle 
belirmiş, herkesin menfaatlerini bir 
araya toplıyan böyle umumi Lirşey· 
dir ve Lundan dolnyıılır ki dünya 
hani• için çok lıaynti Lir ehemmi· 
yete maliktir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

İcticaret umum , 
H mu-

dürü geldi 
f ktısad Vekaleti içticaret 

işleri genel direktörü Müu taz 
dün akşamki Afyon ekpresile 
şehrimize gelmiştir. 

Mersin ve Adana havalisin· 
de tetkikler yapan genel di
rektör, oradan Ankara'ya geç
miş olduğu ıçın şehrimize 

Ankaradan gelmiştir. 
Bugünden itibaren iç ticaret 

işleri üzerinde şehrimizde tet
kiklerine başlıyacaktır. 

Tavukçuluk ve yumurta· 
cıhk kooperatifi 

Vilayetimizin muhtelif kaza· 
lannda şubeleri bulunan ta· 

vukçuluk ve yumurtacılık koo· 
peratifi bugünlerde geniş mik· 

yasta işe başlıyacaktır. Koo
peratif, şehrimizde bir de sa· 
tış mağazası açacak, taze yu· 
murta satacaktır. Tavuk me· 
raklıları için cins tavuk yu· 
murtaları ve tavuk da sata· 
caktır. 
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~~~-it:l;Jj.:!~ [~~ 
Hollanda'lılardan 95 mil
yon florin kredi ahyoruz 

~~~~~~--.......-~~~~~ 

Şirket, diğer işler meyanında Ereğli lima .. 
nımı.zı ve bazı gemilerimizi de yapacak .• 

fstanbul, 10 (Hususi) - Bir takım büyük işler •için Nafıa 
Vekiletile anlaşmış olan Hollanda heyeti, bugün Ankara' dan 
geldi. Hollanda şirketinin, uzun vade ile bize vereceği 95 mil· 
yon florinlik kredi mukabilinde Türk malı verilecektir. 

Şirket, Ereğli limanımızı ve bazı gemilerimizi yapmağı da 
deruhde etmektedir. 

Fransız ma
liyecileri 

Mısır' da tetkikat 
yapıyorlar 

lskenderiye, 10 (Radyo) -
Fransız parlamentosunun mali 
grubu dün Banerya vapuru 
ile lskenderiye'ye gelmiş ve 
Kahire'ye gitmiştir. 

Heyet Mısır' dan sonra Fi
listin' e geçecek ve mali, ticari 
temaslarda bulunacaktır. 

Süveyş kanalı 
Şirketinin 
bir teberrüü .. 

Kahire, 10 (Radyo) - Sü
veyş kanalı şirketi, Mısır or· 
dusunun teşkili için hediye 
olarak Nahas paşanın emrine 
onbeş bin fngiliz lirası gön· 
dermiştir. 

Graçyani 
Cicika'ya gitti 

Harar, 10 (Radyo) - Ma
reşal Graçyani Cicika' dan bu· 
raya vasıl olmuştur. 

Mareşal Graçyani'yi karşı
lıyan yerli ve yabancı halka 
bir nutuk irat etmiş ve Ha
rar' m Habeş müslümanlarının 
büyük bir merkezi olacağını 
söylemiş ve Necaşi zamanın
daki esaretin nihayet buldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Nis 
/( arnavalları bitti 

Nis, 10 (Radyo) - Karna· 
Val eğlenceleri bu sabah ni· 
hayct bulmuştur. 

Dün akşam, 200,000 kişilik 
halk kütlesi önünden muaz-
2arn bir karnaval alayı geç
miş ve sabahlara kadar eğ· 
lenceler devam etmiştir. Bu 
sabah saat 10 da Fransız fi. 
losu To1on'a hareketinden 
eve} Nis önünde geçid resmi 
Yapmıştır. 

Nis civarında misafirler sı· 
ftnacak boş bir yatak dahi 
ularnamışlardır. 

Yalandır. 
k Prag, 10 (Radyo) - Çe
oslovakya'nın küçük itilafa 

~ubalif hareket edeceği hak· 
..;,ndaki haberler yalandır. .. 

ANADOLU 

Kamutayda 
Ankara 10 (A.A) - Ka· 

mutay bugün Refet Ganıtez'ın 
başkanlığında toplanarak Tür· 
kiye· Yugoslavya afyon anlaş
masının tasdikine aid kanuna 
ek kanun Jayihasiyle Türkiye· 
Çekoslovakya ticaret ve Tür· 
kiye-Yugoslavya ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi ve Tür
kiye-Finlandiya ticaret ve sey
risefain muahedesine müzeyyel 
itilafın ve bir numaralı mun· 
zam protokolun tasdiklerine 
aid kanun layihalarının ikinci 
müzakerelerini yaparak kabul 
etmiştir. 

B'unlardan başka ceza ka
nununun mer'iyet mevkiine 
konulmasına aid kanunun 
yirmi yedinci maddesinin ta
dili ve devlet meteoroloji 
işleri genel direktörlüğünün 
teşkilatı ve vazifelerine ait ka
nunlar da Kamutayın bugün 
kabul ettiği kanunlar arasında 
bulunmaktadır. Kamutay ya
rın toplanacaktır. 

İtalya 
Hava şurası top. 

landı .. 
Roma, 10 (Radyo) - Ha

va Şiirası M. Mussolini'nin 
riyasetinde toplanmıştır. Bu 
içtimaa İtalya tayyare kuvvet
leri rüesa ve kumandanları ve 
Mareşal Balbo ve sair hava 
generalleri iştirak etmiştir. 

Japonya 
Montrö muahedesini 

tasdik etti 
Tokyo, 10 (Radyo) - Ja· 

ponya krallık meclisi, boğaz
lar hakkındaki Montrö mua
hedesini tasdik eylemiştir. 

Hava sefinesi 
Düştü ve içinde. 

kiler öldü 
San Fransisko, 10 (A.A) -

Los Anjelos'tan San Fransis· 
ko'ya gitmekte oleın bir hava 
sefinesi San Fransisko kör· 
fezine düşmüştür. Tayyare 
tepe aşağı batmıştır. Mürette· 
batını teşkil eden üç kişi ile 
sekiz yolcu ölmüştür. 

Yugoslavya 
Günlük siy:sal gazete Propaganda Neza. 

Sahip ve başyazganı refİ ihdas ediyor• 
tıliaydar Rüşdü ÔKTEM Viyana, 10 (Radyo) - Bel-
~ llluıni neşriyat ve yazı işleri grad •dan haber alındığına göre 

llludürü: llaındi Nüzhet Çançar 
lda - iktısadi şuranın teklifi üzerine rchancei: 

l Yugoslavya'da bir propaganda ltrıir 1Jcinci Beyler sokağı 
l'C. Ualk Partisi bina111 içinde bakanlığı tesis edilecektir. 

l' elgraf: İzmir - ANADOLU Harbin' de şekavet 
elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

"•u ABONE ŞERAiTi Tokyo, 10 (A. A) - Har· 
1Aı 1200, alh aylığı 700, üç bin' den bildirildiğine göre şa-

\'th aylığı 500 kuruştur. kiler Harbin'in şimali şarki-
•ncı memleketler için 11enclik sinde bulunan Tanguan şeh-

ahone ücreti 27 liradır 
ll rine hücum etmişler ve üç sa· , eı yerde 5 kuruıtnr 

fhıa - at süren bir müsademeden ~çmiı llfishalar 25 kunııtur. 
sonra üçü Japon olmak üzere 

... ~ADOLU MATBAASINDA 60 kişiyi rehine alarak gitmiş-
BASILMIŞT·l·R ___ .. !erdir. 

İş temposu 
Büyük garp memleketlerinde 

sokaklarda. evlerde iş ve ti
caret yerlerinde hatta lokanta 
ve eğlence mahallerinde bile 
canlı bir zonklama duyarsınız. 

Hızlı yürüyen iki ayağın, 
dönen bir tekerleğin, işliyen 
bir makinenin, kuvvetli bir 
nabzın muntazam ritmi gibi .. 

Yaşıyan bir şehrin ve gö· 
rülen bir işin de kendine göre 
bir temposu vardır. 

Bu temponun kısa zaman 
içinde adedinin ve tonalitesi· 
nin çoğaldığını da görüyoruz 
o memleketlerde .. 

Cemiyetin nabzı, hergün 
biraz daha sür'atla, hergün 
biraz daha kuvvetle çarpıyor. 

Bizim tempo; bütün "Efor" 
lara ve "Tonik" tedbirlere 
rağmen Şarkın "Ağır aksak" 
usulünü muhafaza ediyor. 

Sokakta bil.e ayak sürümek
ten çıkan hışıltı; kuvvetli, ira· 
deli adımların sarsıntısını bas-
tırıyor. 

Konuşmamız fısıltı oluyor. 
Hareketimiz kımıldama .. Ba
ğırmak istesek, ses, gırtlağı
mızda bir düğüm gibi ka
lıyor. 

Ve ... Düşünce bir baş ağrısı 
oluyor kafamızda .. 

"' "'* Bu uyuşuk rüya içinde ha-
yat; kazanılması müşkül bir 
mücadeledir .. 

lş, sadece bizim menfaati· 
mizden ibarettir, kanaatinde
yiz. "Zor n a ve zorlu bir 
"Kar,, a gelemiyoruz. "Güç" 
ten kaçıyoruz. Hele "Başkala
rının ışı" telakki ettiğimiz 
"İçtimai alaka,, dan mahru· 
muz. 

Amir, muamelatı cariye (!) yi 
tüccar gündelik hasis kazan
cını ve büyük bir ekseriyet 
ekmek parasını, emel gayesi 
edinmiştir. 

* * * 
Bu dar hacim; bize dar 

felsefeden, dar telakkilerden, 
kötü ve miskin bir muaşeret· 

ten, karanlık, monarşit bir 
maziden miras kaldı. 

Dünya temposuna ayak uy
durmak için, felsefemizin, te· 
lakkilerimizin, muaşeret ve 
göreneklerimizin "Marş,!marş,.a 
ihtiyacı var .. 

Dr. Necati Kemal 

Japonya 
Harbiye nazırı büd
çesinde tenzilat ka

bul etmiyor 
Tokyo 10 (A.A) - Harbi

ye nazın muavini general 
Umetsu maliye nazırına mü
racaat ederek eski kabinenin 
tanzim ettiği askeri büdçeden 
tenzilat yapılmasını ordunun 
kabul cdemiyeceğini bildir· 
miştir. 

Bir ayda 
Limanımıza gelen vapurlar 

Hazırlanan bir rapora göre, 
geçen Kanunusani ayı içinde 
Limanımıza 29 Türk, 4Alman, 
3 Amerikan, bir Bulgar, beş 
Felemenk, 2 Fransız, 7 lngi· 
liz, 4 İsveç, 9 İtalyan, 3 Nor· 
veç, bir Romen, üç Rus, bir 
Yugoslav ve on Yunan vapu· 
ru gelmiştir. 

Bundan başka, aynı ay zar· 
fında 61 Türk motörü ile 42 

de limanımıza 

Belediye memurları mes'elesi -Hadise, bizim kaydetti-
ğimiz_h_S_d_i~_e_d_e_ğildir. ~Pr~o~pa~g~an~d~a~ 
Fakat, bir tesadüf eseri olarak bizim 

yazdığımıza benzemektedir. 
iki gün evelki nüshamızda 

Sapan imzalı bir yazı çıkmış 
ve bu yazıda, karşıyaka' dan 
aldığımız bir mektupta vuku· 
bulan bir şikayeti mevzuu bah
seylemiştik. Mektup, Karşıya
ka' dan yazılmakla beraber ha· 
discnin, Karşıyaka' da değil, 
İzmir'de geçtiğini dünkü nüs
hamızda tasrih etmiştik.. Be· 
lediyc riyaseti, ilk yazımızı 
esas tutarak böyle bir hadi
senin Karşıyaka'da geçip geç· 
mediğini araştırmış ve garip 
bir tesadüf eseri olarak, ora· 
da da, böyle bir hadisenin 
geçtiğini, fakat (Eve zorla gir
mek ve köpeği almak) gibi 
şeyler vaki olmadığını anla
mıştır. Sadece hadiseleri ak
settiriyoruz. Binaenaleyh, ftBe
lediye riyasetinin Karşıyaka' da
ki hadiseyi izah eden mektu· 
bunu aynen neşretmeği de 
prensibimize uygun buluyoruz. 
lzmir' deki hadise, lkincikor
don' da, Necded sokağında 3 
numaralı evde geçmiştir. Ad
resi bu suretle verip Beledi
yenin bunu da tedkik etmesini 
rica eyledikten sonra, Beledi
yenin tezkeresini de şöylece 

okuyabiliriz: 

Anadolu gazetesi 
müdUrlUiJUne 
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çıkan (Taşlar) başlıklı yazıddki 
şikayet tedkik ettirildi. 

peğin, Müstahkem mevk! su· 
baylarından Bay Cevdet'in il
ham ismindeki oğlunu ısırmış 
olduğu Belediyeye şikayet 
edildiğinden, Hıfzıssıhha ka· 
nununa tevfikan köpeğin ku
duz olup olmadığının anlaşıl
ması için müşahedeye aldırıl
mak üzere bahsi geçen eve 
Belediye memuru gönderilmi~· 
tir. Kapıyı açan Bayan, köpe· 
ğin, kendisine değil kiracısına 
aid olduğundan veremiyece· 
ğini söylemesi üzerine, memur, 
köpeğin müşahedeye gönde· 
rilmek üzere sahibinin Bele· • diyeye müracaatı lüzumunun 
Bay Kadri'ye bildirilmesini 
söyliyerek ayrılmıştır. Ertesi 
günü köpek Belediyeye geti
riliyor ve usulü dairesinde il
mühaberi kesilerek müşahede· 
nin yapılacağı müesseseye gö
türmesi ve oradan verilecek 
makbuz ilmühaberini tekrar 
Belediyeye ibraz etmesi köpe· 
ği getirene bildiriliyor. Müte· 
akip günlerde makbuzun gös· 
terilmemesinden hasıl olan 
şüphe Üzerine tekrar eve me· 
rnur gönderildiğinde köpek 
evde görüldüğünden polise 
ihbar ediliyor ve Emniyet di
rektörlüğü işe vazıyet ediyor. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
İddia edildiği gibi eve zorla 
girmek ve köpeği almak söz· 
leri sarfedilmemiştir. Matbuat 
kanununa tevfikan ilk çıkacak 
nüshanızda tavzihini rica ede-
rım. Belediye Reisi 

Dr. B. Uz 

Karşıyaka' da Y emişçipaşa 
sokağında 54 numarada otu
ran posta ve telgraf memur· 
larından Bay Kadri'ye aid kÖ· __ _;_ ____ ~~--::~=-=c-===:::-:--------------

Dünkü fırtına 

Turan'da iki işçi azkal
sın boğuluyordu. 

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

Lodos fırtınası esnasında görül-
memiş bir med hadisesi oldu. 

Dün öğleden evvel başlıyan 
lodos fırtınası, bazı hasarata 
sebebiyet vermiştir. 

Öğleden sonra şiddetini 
artıran fırtına yüzünden med'in 
de tesirile deniz suları birinci 
kordon hizasına kadar yük
selmiş, dalgalar birinci kor
donun yarısını örtmüştür. Kar
şıyakada Fahrettin paşa cad· 
desi su altıııda kalmıştır. 

İ !mirle Karşıyaka arasında 
işliyen körfez vapurları, sefer
lerini güçlükle yapabilmişler
dir. Bu yüzden birçok kimse
ler, otobüs ve trenle Karşı· 
yakaya gitmeği tercih etmiş· 
lerdir. 

Sabahleyin kayıklarla balığa 
çıkmış olan bazı balıkçılar, 
fırtına yüzünden en yakın sa· 
hile iltica etmişlerdir. Karşı· 
yaka' da Turan'da bir de kaza 
olmuştur. Şat üzerinde çalışan 
deniz amelesinden iki kişi, 
dalgaların tesirile denize dü
şerek boğulmak tehlikesi ge· 
çirmişlerdir. Bu iki işçi, müt
hiş dalgalarla boğuşurken bo
ğulmak üzere bulundukları sı
rada kurtarılmışlardır. 

Karşıyaka, Alay bey ve T u
ran ile Bayrakl ı' da bulunan 
deniz banyoları da hayli ha
sara uğramıştır. Bir aralık 

"mur da "mı , fa~t az 

devam etmiş, akşam üzeri ha
va açmıştır. 

Celladgölü'ndeki 
balıklar satıldı 
Torbalı, (Anadolu) - Ku

rutulmakta olan Celladgölii'nün 
bütün balıkları satışa çıkarıl
mış ve bir müteahhide ihale 
olunmuştur. Gölden çıkacak 
olan balıkların kilosu müte-
ahhid tarafından üç kuruşa 
alınacaktır. Pek yakın bir za-
manda tamamen kurutulacak 
olan bu arazi göçmenlere ve 
topraksız halka tevzi edile
cektir. 

Bayan Leman 
İlçemiz hakim muavinliğine 

tayin edilen Bayan Leman, 
· buraya gelmiş ve vazifesine 
başlamıştır. · 
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Fransız harsı ve kültürü, 
birçok memleketlerde olduğu 
gibi, tanzimattanberi, Türkiye· 
de de bol bir alım • satılJl 
sahası bulmuş ve bulmak~ 
tadır. Fransızca beynelmilel 
bir anahtar 2'ibi, birçok mil
letlerin kapılarım açarak içe· 
riye girmiş, yerleşmiş, hatta 
o milletlerden münevverler çal .. 
mış, zümreler yaratmıştır ve• 
saıre .. 

Bugün Yahudi vatandaşlar, 
Türkçe'den ziyade , Fransızca 
konuşuyorlar. Keza, Türk ga· 
ıete, mecmua ve kitabına bir 
santim vermedikleri halde, 
Fransız eserlerinin Tiirkiye' deki 
baş müşterisi halindedirler .• 
Halbuki Yahudi ile Fransız ara• 
smda, hiçmi hiç, münasebet 
ve rabıta yoktur. 

Keza, Türk münevverleri 
ares nda, Fransız edebiyatının 
klasiklerini, milyonlarca Fran· 
sız' dan çok iyi tetkik edip 
kavramış olanların sayısı pek 
çoktur. Bir dilin ve bu dille 
beraber bir kültürün, şu oto· 
matik ve hakim nüfuzu, bey
nelmilel münasebetlerde pro
pağandanın neler yapabil<liğine 
verilecek en güzel misaller
dendir. 

Herhangi bir kadın, sadece 
kendisi için giyindiği ve oda
sının içinde de daima sokak
taki tuvalet ve zarafetini mu- ı 
hafaza ettiğini söylemeğe kal
karsa, bir yalan karşısında 
bulunduğumuzu derhal kesti
rebiliriz. Herkes bilir ki, kadın, 
kendi evinin dört dıvarı içinde, 
sokakta gördüğümüzden çok, 
hem de pekçok başka bir sima 
arzeder .. Vitrin, bu asrın, ce· 
miyetlerin her yerinde, her 
köşesinde tesis ettiği medeni 
ve pisikolojik bir yeniliktir. 

Radyodan dinlediğimiz, yeni 
rejim iddiaları ve onların ya· 
rattıklarını söyledikleri yeni 
hayat, yüksek teknik ve me· 
deniyet, çok geniş mülaha· 
zat hanelerine maliktir. Onlar· 
da belki hakikat ta vardır. 
Fakat bu iddialar, tam mana· 
sile mahzı hakikat değildir. 

Rejimler, cemiyetlerin iç ve 
dışında, reklama, propag n
daya tabi bir pazar mataı ha
lindedir. llim bile pazara in· 
dirildikten sonra, içtimai, si· 
yasi ideolojilerin, kendilerini 
bu asrın kanunundan müstesna 
tutmalarına veya tutabilecek· 
lerine akıl erdirilemez. Bu iti· 
barladır ki, propaganda, haya· 
tın en ileri 5afında, bir yürü· 
yüş ve hareketi dünyaya ilim 
eden kuvvetli bir boruya ben· 
zer .. 

Propagandanın, bir milletin 
manevi tevazu ve kıymetine 
halel verebileceğini sanmak ta 
hatadır. Kar, kardır. Kaybedi
lecek hiçbir şey yoktur. Bil
hassa hakikatlar üstünde yük
selen bir propağandanın, yal
nız zaruri değil, ayni zamanda 
gayet tabii olduğunu kabul 
etmek lazımdır .. 

Dünya, bu mi~let ve cemi· 
yet dediğimiz muhtelif aile 
gruplarının oturduğu büyük 
çatıdır. Bir ev içinde, bir şe
hir veya memleket içinde, her 
kes!n yekdiğerini tanıması ve 
karşılıklı temas halinde bulun
ması nasıl ki cemiyet hayatın 
çok tabii işliyen bir kanunu 

- Sonıı 7 inci saA • 
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Avam Kamarasının dünkü celse
si çok münakaşalı geçti 

Londra, 10 (Radyo} 
Avam kamarasının bugünkü 
toplantısı, çok gürültülü ol
muştur~ Muhafazakarlardan ve 
~abık kral Edvard'ın taraftar· 
larından bazı saylavların im· 
zası ile verilen bir takrirde, 
sabık krala ne maaş verilece· 
ğinin tesbit edilmesi is'e:lil· 
miştir. Bu takrir, işçi partisine 
mensub bütün saylavları aya
ğa kaldırmıştır. 

Bu saylavlar; tahtı terkeden 
sabık krala maaş tahsis etmek 
değil, Kornovales dükalığın· 
dan bile kendisine birşey ve· 
rilmemesini istemişlerd ir. Bu· 
nun üzerine şiddetli munaka· 
şalar olmuş ve avam kamara· 
sında pek ender görülmüş bir 
hava husule gelmiştir. 

Münakaşalar saatlarca sür· 
müş, ve birçok hatibler söz 
söylemişlerdir. Avam kama· 
rası bir karar vermeden da
ğılmıştır. 

Londra, 10 (Radyo} - in· 

Almanya 

Kral altıncı Jorj 
giliz kralı altıncı Jorç, radyo
da mühim bir söylev vere· 
cektir. 

Bu söylev Hindistan da da· 
hil olduğu halde bütün dömin· 
yonlara işittirilecektir. 

Mısır hükumeti 
Japonya'dan müs- Akvama girmek için 

temleke isteyecek mi yardımımızı istedi 
Tokyo 10 (A.A} - Alman· Ankara, 10 (Hususi} -

yanın Japon mandası altında· Mısır hükumeti, Uluslar sos
kiler de dahil olmak üzere yetesine girmek için hükiime· 
eski müstemlekelerinin hepsini timizin müzaheretini istemiştir. 
istemekte olduğuna dair Ja· 
pon hariciye nezaretinin sala· 
hiyettar bir rüculu Japonyanın 
Almanya' dan kendisine böyle 
bir talebde bulunacağını bek· 
lemediğini bildirmiştir. 

Zira Japonya'da kendisine 
kifayet edecek derecede müs· 
temlekesi olmıyan bir mem· 
lekettir. 

Ayni zat şarki Afrika' daki 
ltalyan müstemlekeleri hak· 
kında bir Japon ltalyan 
ticaret muahedesinin pek ya
kında imzalanacağı haberleri
nin de mevsimsiz olduğunu 
söylemiştir. 

Irak sefiri 
Fransa Reisicumhuruna 

itimatnamesini verdi. 
Paris, 10 (Radyo) - Fran· 

sız Reisicumhuru M. Lebrun, 
Hariciye Nazırı M. lvon Del
bos'un huzurile bugün lrak'ın 
yeni sefirini büyük merasimle 
kabul etmiş ve itimatname· 
sini almıştır. 

Irak zabitleri 
Bizde sitaj 
göreceklerdir .. 

İstanbul, 10 (Hususi) - Irak 
ordusu zabitlerinden bir grup, 
ordumuzda sitaj görmek üzere 
bugünlerde şehrimize gelecek
lerdir. 

Uzlaşmaya doğru 
Oetruat, 10 (Radyo} -

General Motors şirketi mü
messilleri ile murahhasları 
konferansı bugün saat 15,30 
da nihayete ermiştir. Vali her 
iki tarafın bir uzlaşmaya doğru 
meylettiklerini bildirmiştir. 

Haricten aldı-• 
ğımız altın 
21 Tonu buldu 

Ankara 10 (Hususi} - Şim
diye kadar hariç memleketler· 
den aldığımız altın miktarı 21 
tonu bulmuştur. 

Tarihe mUstenid zabıta romanı 

13 
Sen soldan gidersin ben de 
sağdan, burada gene birle· 
şirizl. 

- Evet, müsyül 
iki genç, daha fazla dur· 

madılar, ökçeleri üzerinde 
dönerek birbirine zıd istika
mette yürüyerek ağaçların göl· 
geleri arasında kayboldular. 

Bir müddet sonra, birbirile 
yüzyüze geldikleri vakit, ikisi de 
sapasağlam idi. Bu, teftiş yo· 
!unda bir taarruza ve tehlikeye 
uğramadıklannın en beliğ bir 
delili idi. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

safeden geçerken, berikisi de 
dikkatle baktılar. 

Evet, ne pencere ve ne de 
kapı yoktu. Yalnız şimal cep· 
hesinde, gölün su ile müsavi 
bir hizada alçak fakat geniş 
ve demirparmaklıkh bir men· 
fez vardı. / 

Lük ve Piyer'in yüzyüze 
geldikleri bu yer, şatonun 
cephesi demekti. Lük: 

- Bu tarafta, karşı taraftan 
çok daha iyiyiz. Buraya bak .. 
Bir de şuraya!. Ala.. Bir de 
yukarıya bak. Anlıyorsun de· 

----+-•---
Bu yüzden bir vak'a 

olmuştur .. 
Menemen kazasının Alanlçi 

köyünden Hüseyin oğlu Ahmet 
nikahlısı Abdi kızı Fatma'yı 
arzusile kaçırmak istemiş ve 
buna mani olmak istiyen 
Ayni köyden Halil oğlu Meh· 
med, Mehmed oğlu Mehmed, 
Mustafa oğlu Fevzi, Ali oğlu 
Süleyman aralarında çıkan kav· 
ga sonunda bunlardan Süley
man çifte tüfeğile ateş ederek 
Ahmed'i sol bileğinden yara· 
lamıştır. Suçluların cümlesi 
yakalanarak Adliyeye veril· 
miştir. 

Sarhoşluk ve kavga 
Melez caddesinde Mehmed 

oğlu Salih, Bekir oğlu Osman 
ve İbrahim oğlu Ali yoldan 
geçen Tayyar kızı Yıldız'ın 

kolundan tutan Osman'a diğer 
suçlu Ali ve Salih gelerek: 

- Biz sana dört lira verdik 
Parayı veri Demek suretile 
kavga ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

Hayvan hırsızhOı 
Ödemiş kazasının Beydağı 

nahiyesinin Tosunlar köyünde 
Süleyman oğlu Etem Ali ve 
Abbas oğlu Hamza taşkıran 
fsmail'in evinden iki koyun çal· 
dıklarından yakalanmışlardır. 

SilAh atmak 
Ödemiş kazasının Kaymaıeçı 

köyünden İbrahim oğlu Ah· 
med ve Halil oğlu Mustafa 
silah attıklarından yakalanmış
lardır. 

Hırsızlık 
Menemen kazasının Kasım 

paşa mahallesi bekçisi Süley
man oğlu Yaşar istasyon cad· 
desinde 56 sayılı bakkal dük
kanından hırsızlık yaparken 
suç üstü yakalanmıştır. 

Hırsızlık 
Karşıyaka Kemalpaşa cad

desinde Hüseyin oğlu Ali, 
Hüseyin oğlu Tahsin'in sergi
sinden hırsızlık yapacağı sırada 
yakalanmıştır. 

Kuleden çalman eşya 
Talat kızı Binnas; yazdan

beri boş olan Mersinli çam 
dibinde bağ kulesinin pence· 
resinden girilmek suretile ya· 
tak, yorgan, yastık ve bir kar· 
yolasımn çalındığını ve bu işin 
o civarda oturan Hasan oğlu 
Hasan Makrı adındaki şahıs 

tarafından yapıldığını iddia 
etmiş ve suçl•ı Hasan yakala
narak karyola elde edilmiştir. 

Dedi. 
Piyer, sessiz bir tebessüm 

ile mukabele etti. Lük, ken· 
disine müstakım iki hat gös· 
terdi; bu hatların gelip gitme 
yüzünden çimenler üzerinde 
husule geldiği aşikardı. Bun
dan sonra, şatonun kulesinde 
asılı bulunan bir motörlü san
dalı gösterdi. 

Piyer: 
- Evet, şüphe yok, dedi, 

şatoya girmek için buradan 
tetkikatta bulunmak lazımdır. 

- Kolayı da yok değil; üç 
adım geri çekilirsek şu kalın 
gövdeli ağaç bizi güzelce giz· 
liyebilecektir. 

Lük ve Piyer hemen yakın· 
farında bulunan büyük ağa· 
cm arkasına çekildiler. Bu· 
lundukları yerden şatoyu, bil· 

ticvab edilen Ceymis Makdo· 
nald, kendisine atfedilen suçta 
alakadar olmadığını israrla 
söylemiştir. ......................... 

Yangın 

Tire' nin Ihsan iye mahalle· 
sinde Hasan oğlu Himmetin 
evinde söndürü\mf'\!11İş sigara· 
nın yere atılmasınöan yangın 

çıkmış ve etrafa sirayetine 
mnydan verilmeden söndürül
müştür. 

Bir vak'a 
Çukurçeşme mevkiinde Re

cep oğlu Etem sarhoş olduğu 
halde Belediye et takip me· 
murlarma hakaret etmiş ve 
yakalandığı sırada bu vaziye
tinden müteessir olan suçlu 
karakol dışında sakladığı bı· 
çakla göğsünden hafif surette 
yaraladı, hastaneye kaldınl· 
mıştır. 

Camide hırsızlık 

Çorakkapı camiinde Meh
med oğlu Said'in bir çift fo· 
tini belirsiz hırsız tarafından 
çalınmıştır. 

Talebeye yakışmaz 
Kemer caddesinde erkek 

lisesi talebesinden 336 No.lu 
Faik ve kardeeşi 338 No. lu 
Nuri, Nuri oğlu Mehmed'i 
taşla başından yaraladıkların· 

dan yakalanmışlardır. 

Kavga 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde Mehmet oğlu Ahmet 
ile Tevfik oğlu Celal karıla· 
rınm çamaşır sermek mes' ele
sin den aralarında çıkan kav
gada Celal Ahmed'i sopa ile 
13 günde ve Ahmet te Celal'i 
bir haftada iyi olacak dere
cede yekdiğerini yaraladıkla
rından her ikisi de yakalan· 
mıştır. 

Yumrukla 
Tilkilik caddesinde Ali oğ

lu Ferit Mehmet oğlu Fehmiyi 
yumrukla sol gözünden yara· 
lam ıştır. 

Düşmek 

Kemearaltı caddesinde Meh
med oğlu Mehmed, Salih oğlu 
Hüsameddin'in dükkanı önün· 
den geçerken dıvarda dayalı 
buıunan merdiven başına dü
şerek yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıştr. 

SöOmek 
Tilkilik caddesinde Durmuş 

oğlu Akif Hüseyin'in kahve
sine giderek orada oturan 
Fethi oğlu Abdülkadir'i döğ
düğünden yakalanmıştır. 

asılı motörlü sandalı mükem· 
mel surette görüyorlardı. Fa· 
kat sağ ·ıe soldan gelenler 
tarafından görüleceklerine şüp· 
he yoktu. 

iki delikanlı, ayni zamanda 
ve ayni hareketle ellerini brov
niklerine uzattılar; bu suretle 
herhangi ve ani bir harekete 
hazır, beklemeğe başladılar. 

Lük saatine baktı ve: 
- Saat 3,351.. 
Diye mırıldandı. 
- Gün doğmasına birşcy 

kalmadı demek! 
- Evet... hayatın doğma· 

sınai 
Lük'ün bu tabiri çok ye· 

rinde idi, şato, orman, göl en 
derin bir sessizlik içinde, ha
yattan uzak bir hal arzedi
yordu. 

etti: 

Süngercilik 
şirketi Bod
rum' a taşınıyor. 

•••• 
Ankara. 10 (Hususi) - Sün· 

gercilik şirketi, merkezini Bod· 
rum'a nakletmeğe karar ver
miştir. 

İtalya 
Ankara'da yeni bir 

sefaret binası 

yapacak 
Ankara, 10 ( Hususi } 

İtalya Hariciye Nezareti, An· 
kara'da yeni bir sefaret binası 
yapmağa karar vermiştir. 

/$panya'da 
dahiİi harp ---···---

-Başı 1 inci sagf ada-
Barselon, 10 (A.A) - Asi 

harp gemileri Barselon lima
nında demirli bulunan Cam
peader Zarraza ismindeki sah
r;nç vapurunu bombardıman 
etmişlerdir. Bir asi denizaltı 
gemisi Marsilya'dan Barselon'a 
giden Navarra ismindeki hü
kumet gemisini torpillemiştir. 

Navarra Torne Cubarra ci· 
varında karaya oturmuştur. 
Mürettebatı yüzerek kurtulma· 
ğa muvbffak olmuş ise de 
tayfalardan biri boğulmuştur. 

Paris, 10 ( A.A} - Kata· 
lonya anarşistleri Barselon'un 
müdafaası için derhal hususi 
bir ordu teşkilini ve mecburi 
askerlik hizmeti tesisini istiyen 
bir beyanname neşretmişlerdir. 

Bu maksatla hükumet binası 
önünde bir de nümayiş tertip 
edilmiştir. M. Comparys te
zahüratçıların bir heyetini ka· 
bul ederek arzularının nazarı 
itibara alınacağını söylemiştir. 

Bir yıl dönümü 
Moskova, 10 (A.A)- Sov

yetler birliği merkezi icra ko· 
mitesi Puşkin'in ölümünün yü· 
züncü yıldönümü hatırası o1a· 
rak Moskova' da ki plastik 
san'atlar müzesiyle Leningrad
daki dram tiyatrosuna Puş

kin 'in ismini vermiştir. Keza 
icra komitesi Detsko Selo 
şehri isminin Puşkin ismile 
değiştiri,lmesine ve Moskova 
ve Leningrad'da bazı sokak 
ve meydanlara Puşkin ismi· 
nin verilmesine karar vermiştir. 

Kupayı 
Norveç ekibi kazandı 
Samoni, 10 (Radyo} - Ka· 

rın çokluğuna rağmen bugün 
Monte Fiyore kupasının oyun
ları oynanmıştır. Kupa Norveç 
ekibi tarafından kazanılmıştır. 
İkincilik Fransız Alp askerle
rinde kalmıştır. 

- Bu kalın dıvarların ar· 
kasında dün akşam bir org 
ve bir de insan sesi işitmiş 
olduğumuza göre, giin doğar· 
ken, şatoda da hayat do· 
ğacak.. 

Dedi. 
- Aman musyu... Dikkati 

Yukarıda .. . 
- Ala ... Nihayet başlıyor .. 
iki delikanlı, buraya geleli 

henüz on dakika olmuştu. 
Şimdi dört köşeli yüksek ku· 
lenin üstünde iki gölge be
lirdi. 

Lük, heyecanla: 
- Ellerinde tüfek var! 
Diye seslendi. 
- Ben de goruyorum, 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30-
14 Türk musikisi, havadisler,. 
plakla hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: saat 18,30 

dans musikisi, 19,30 tayyare• 
cilik hakkında konferans, 20 
Rifat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20,30 Ömer 
Riza tarafından Arapça söylev, 
20,45 Müzeyyen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi, 
21, 15 Stüdyo orkestası, 22, 10 
Ajans ve borsa haberleri ve 
sololar. 

- --···-·---
Millet Meclisi 
Bahaf ta kış tatili 

yapacaktır .. 
Ankara, 10 (Hususi} - B. 

M. Meclisi, Martta toplanarak 
büdçe müzakerelerine başla· 
mak üıere bu hafta kış tatili 
yapacaktır. 

Buse ne 
45 orta mekteb 

yapacağız. 

Ankara, 10 (Hususi} - Bu· 
sene memleketimizin muhtelif 
yerlerinde 45 . ı ta mekteb açı 
lacaktır. Kültür Bakanhğı, bu 
hususta tertibat almıştır. 

Yüz vermediler 
İstanbul, 10 (Hususi) -

Sancak mes' elesi için Paris' e 
gitmiş olan Suriye heyeti, 
Fransız ricali tarafından çok 
soğuk karşılanmıştır. 

Denizli' de bir iplik 
fabrikası acılacak • 

Ankara, 1 O (Hususi} - İk· 
tısad Vekaleti, Denizli' de bü
yük bir iplik fabrikası kurma· 
ğa karar vermiş ve bu hususta 
hazırlıklara başlamıştır. 

Akhisar 
Urbaylığından 

Gümrüğü belediyeye ve iha
leden mütevellit diğer masraf 
ve vergileri müteahhide ait 

olmak ve 1.Mart.937 pazar· 
tesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usu-

lü ile belediyemizce bir adet 
yeni şasi kamyon alınacaktır. 
Bedeli muhammen 1200 lira· 

dır. istekli olanların kanuni 
tarifat veçhile o gün saat 14 e 
kadar belediye encümenine 
ve şartnameyi görmek istiye~· 
lerin belediye itfaiyesine mu· 
racaatları ilan olunur. ,,. 
törlü sandalın asılı bulunduğtl 
kol hareket etti; sandal bir 
derece daha kulenin kahrı 
dıvarlarına yaklaştı; Piyer: . 

- Müsyü., Sandala biııı· 
yorlarl.. 

- Görüyorum.. rı 
Sandal, şato ve orınanı. 

sükunetini zerre kadar b~f r 
madan, hafif ve muntaza~ 1~ 
hareketle indirildi; m~n•~." 
göl ~athına kadar geldı~ 0

,_ 

ve Piyer de gizlendiklerı Y~il' 
den bu vaziyeti dikkatle ta 
ediyorlardı. r9 

Sandal suya indikten 5.
00 ve 

iki adamdan birisi, iğil.? 1 ğt 
sandal ~öl üzerinde yür.~~e eJ1 
başladı. Sandalın motor kır· 
küçük bir gürültü bile çı 
nııyordu. 

0
17;1 

Lük, yeni bir otofll 
- Sonıı ~ 
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unlar hazırlanırken •• r Havadan gelen telılike 9,: -,, gwı il _A_l_~'! .. ny_a Komünist 
vakıa büyüktür. Fakat on- 1 aleıvhtar/ıg.,t •• 
/a,.dan korunmanın da tür- yeni teklif /erde 'J 

lü usulleri vardır. Bu ya- bulunacak • ' •' .. 

Şalısl fko· 
runma tedl 

birleri r 
Yangına 

karşı korun 
ma: Yangın 

bombalarının en : tehlikeli 
bomba olduğunu söylemiştik. 
Yüksek hararet neşri, çok 
fazla kullanılma imkanı, her 
şeyden ziyade de söndürül
mesi usulünün halkça bilinme· 
mesi cihetinden tehlikesi bü
yüktür. Bu sebeble buna çok 
ehemmiyet verilmelidir. Yalnız 
bu bomba bile hava korunma· 

..,, . . 

' 

1 ı ı t 
ı·.·ı 

\j 

Ev itfaiyesi 
(Elektron - Thermit) yangın 

bombalarını söndürme herkes
ten beklenemiyeceği için her 
evde küçük bir itfaiye kıt'ası 

. bulundurmak lazımgeliyor. Bu 
kıt'acık ekseriya yaşlı erkek 
ve kız talebeden olur. 

zılar o korunmanın usul- • '_ı Paris, 10 (Radyo) -
/erinin neler olduğunu igi- f zmir ae Londra, 10 (Radyo)-Yarm Doryo'nun riyasetinde buluna 
ce anlatmak için hazır- akşam üzeri Lord Halifaks, halk partisi Kıs Velodroµı'u 
/anmışt•r. Her vatandaş Kaç kulüp tesis hariciye dairesinde Almanya- da toplanmış ve komünistli 
bu yazıları okumalı ve etmeli? nın Londra sefirini kabul ede- aleyhinde kararlar vermiştir. 
adeta ezberinde tutmalıdır. cektir. Hükumet bu içtimaın açı 

\.. _) Von Ribentrop Almanya'nm yerde yapılmasına müsııad 

Fosforlu bambalar yeni tekliflerini Lord Halifaks'a vermemiştir. 
Su serpildiği zaman tehlike verecektir. Birçok hatibler bu içtim 

atlatılmış hissini verir. Fakat Paris, 10 (Radyo) - Tan da komünistlik aleyhinde n 
su tebahhur ettikten sonra gazetesi bir Başmakalesinde, tuklar irad edilmiş ve İspa 
bomba tekrar yanmıya başlar. Von Ribentrop'un yeni teklif- yadan dönen gönüllüler, Is 
Bu bombayı bertaraf etmek !erinden bahsederek: panyada 33 bin Fransız g .. 
de gene kum kullanmak ve " Almanya'nın Londra sefiri nüllüsü bulunduğunu söyl 
açık bir yere nakletmek la- ayni teklifleri M. Eden'I! de rnişlerdir. Bunlar fspanyollan 
zımdır. Bu bomba yandığı za- yapmış idi. Fakat bu teklifle- vahşetinden de bahsetmişle 
man mavimtrak ve sıhhati bo- rin kabulü kolay değildir. dir. Hükümet anarşistlere ha 
zan bir sis neşreder. Çünkü garbi Avrupa sulhuna kim olamamaktadırlar. 

Alarm işaret verilir verilmez Elktron·the,mit bombaları Alman'larca sade Fransa-Rusya Y ugos/avva. 
çatı arasında veya civarında Kapalı yerde de kumla za- misakı değil, fakat Uluslar J 

bulunacak olan ev itfaiyesi, rarsız hale gelebildiği halde Altaylı Felımi sosyete de manidir. Alman- Bulgaristan 
yangın bombaları düşer düş- herhalde açık havada söndü- lzmir'de mevcud kulüblerin ya'nın böyle bir teklifi lngil-
mez daha azami hararet de- ru"lmek laAzımdır ki dumanı za- b' 1 . ·ı . .k. k 1·· tere'de muvafık bir zemin bu- Belgrad, 10 (Radyo) - Çe 

. b 1r eştırı mesı ve 1 1 u up 1 k B. h b .h . koslovakya' dan bildirildig" ine recesıni ulmadan bulunduğu rar vermesin. Küçük fosfor teşkil edilmesi hakkındaki an- amıyaca tır. ır ar 1 tı-
çatı aralıg" ının tehlikeli kıs- b ı· d F R , göre, Yugoslavya - Bulgarista 

sının halka teşmili lüzumunu yangınları yüıde eş küpfer- ketimize devam ediyoruz. Tay- ma m e ransa ve usya nın 
romdan uzaklaştırılır ve bu b. b' · d d arasındaki mis:ıka Çekoslo 

takdir ettirmeğe kafidir. Eğer vitriol mahlülü . ile söndürüle- yare cemiyeti muhasebecisi ır ırıne . yar ımını a mene 
suretle az çok zararsız hale bı·ı·ır. Al l F h b h muktedir olamıyacaktır. De- vakyada büyüh ehemmiyet ve 

bir evler grubunda tek bir ev tay ı e mi, u ususta- rı'ln1ektedı·r. ı·kı· ordunun teş getirilir. Bunun için cesaretle E f · l k kt d · tedbirleri ihmal ederse bütün v it aiyesi içın çatı ara ı- i düşüncelerini şöylece an- me e ır. 
beraber esaslı talim de la- riki mesai etmeleri sayesinde 

bl k t hl.k d d. b' ğında müsaid bir yer ayrılır. }atmaktadır: R •b f 
o e ı e e ır ve ır ev zımdır. Ve burası kum torbalarile kü- l en TOp Balkanlarla Avrupada sulhu 

halkının bilgisizliği veya ih- Bombaların - İzmir kulüplerinin bir- tehdid eden bütün mes' eleler 
mali yüzünden hepsinin hayatı bertaraf edil· çük bomba parçalarına karşı leştirilmesi ve Partimizin bu Kralı gene Hitler ortadan kalkmış, bu iki hükii-
t hl.k d- B b hl mesi usulü muhteliftir. Birkaç t · ı A 1 kt k. d. d l e ı eye uşer. u se e e emın o unur. ra 1 a ı ı- işe e e atması, sporumuzun usu/ile selamladı met, Avrupa'da barışın amili 
yalnız kendi evinde tedbir tipik misalle izah edelim: Eğer reklerin yaş bezlerle sarılma· istikbali için cidden hayırlı 1 

1 k k,.f. l b.l,. k' aralık geniş ve taksimatsız ve k k f Londra, 10 (A.A) - İngiliz o muştur. a ma a ı ge mez, ı a ıs mu- sının yangına arşı ço ay- olacaktır. Spor işlerimizin ıs-
hiti de tenvire ve korunma yanıcı eşya da yok ise o hal· d d B d b. sarayında vapılan kabul res- Lı•l şehrı· ası var ır. ura a en az ır lahı için şimdiye kadar kat'i J 

işini başkalarına da öğretmiye de ekseriya bombayı ortaya d k · b ı l mine iştirak edenler Alman 
e gaz mas esı u unma ı, ev ve azimkar bir adım ahlama- Sular altındadır 

lüzum vardır. dog"' ru sürerek üzerine kum at- · f · • • Ih' ı · .. d sefiri M. Fon Ribentrop ile ıt aıyesının e ıse erı vucu a ması, yapılan büyük yardım-
Yangın bombaları mak kafi gelebilir ve böylece uygun ve yapışık olmalı, hatta lara rağmen müs~et bir netice diğer sefaret erkanının avuç- Paris, 10 ( Radyo ) - Ar-

Beton evlerde ancak çatıyı tamamen yanması beklenir. mümkünse yangından mütees- verememiştir. !arı krala müteveccih olarak mantiye'den bildiriliyor: 
deler ve çatı arasında yangın Bu ideal şekle az tesadüf olu- sı·r olmıyan elbı·se gı·ymeli. f sağ kollarını uzatmak suretile Lis nehrinin taşması yüzün-

G b b zmir' de, Karşıyaka ayrı ol-
yapar. eniş ir muhitte ile nur. Fakat ekseriya çatılar Yangın bombalarına karşı, kralı faşist usulü selamladıkla- den Lil şehrinin bazı mahal-

d 1 • 15 mak üzere, iki kulüp teşkiline Al 
mevcu şey erı tutuşturur. çok taksimatlı ve basıktır. Bu hafif gaz maskelerile talimler rını bildirmektedirler. man leleri su altında kalmıştır. 
dakı.ka devam eden tesı·rı·ıe b 1 b b k k gelince, bu vaziyet faydadan f' . . . . d . . k 5 E h . hl' d·ı se ep e om anın yü se ha- yaparak yetişmek lazımdır. d b 1 k se ırının ılıma namesım ta - 1 v i tıyaten ta ıye e ı -
en kalın hatılları bile yakar. l ziya e zararı muci o aca tır. d. . . d k l b F b k 1 d b' .. raret e yanması ve etrafa kı- Ev itfaiyesine kolaylık ol- 1m ettığı .zaman a ra ı u miştir. a ri a ar an ırısı 

d
Su ile söndürülemez, bilakis vılcımlar saçması yüzünden mak için badema çatı arasına Çünkü, teşkil edilecek olan suretle selamladığı tahattür tuğyan yiizünden tahliye edil-

aha fazla ve çatı arasında h iki kulüpten biri galip, diğeri edilmektedir. · · M d ·ı d · ·· yangın te likesi fazladır. Böy· kadar su borusu uzatmak ve mıştır. a encı er e ış gore· 
eşya bulundurmak, yangın pat- le halde ya bombayı tamamen mağlup vaziyete düşecek ve Bazı gazeteler bu selam · k · tt d' l 
1 bir hortum bulundurmak fay- mıyece vazıye e ır er. 
ayıcı tesirile şiddeti artar. b··t- k l 1 t• · t S · t J r • B A · çatı aralığından uzaklaştırılma- dalıdır. Fakat her ihtimale u un arşı aşma ar ne ıcesın- arzının aın anes sarayının JOrJ one merı. 
Ahşap evlerde ise, bütün evi de iki taraftan biri rakipsiz adabına muhalif olduğunu 
yakar. lı, yahud hiç olmazsa tehlike- ayrıca su dolu kova veya fıçı- ka'ya gidiyor. 

siz bir tarafa almalı, yanan lar da bulunmalıdır. Aralık kalacaktır. Tabiidir ki, rekabet ileri sürerek sefirin bu hare-
Buna karşı çare bombayı içinde kum bulunan taksimat dıvarlan ahşapsız tel olmayınca çalışmalar gevşer ketini tedkit etmektedirler. Paris, 10 (Radyo} - Fran-

1 - Beton evlerde çatı bir kovaya kürekle koyarak ve bunun neticesi olarak bek- B / d' _J sa'nın yeni Amerika sefiri M. 
arasında yangına müsaid hiç- örgü ile olmalıdır. e gra aa Jorı· Bone bügün Havr'e ha-
b. b l d ı h üstünü de kumladıktan sonra, ,.,. h · b b z k lenilen randman alınamaz. ırşey u un urmama ı, er ı a rıp om a arına arşı reket etmiştir. Vil Dö Frans 
halde çatı arasında bulunması dışarı götürmek ve yere dök- korunma Ben, üç ve hatta üçten fazla Yirmi milyon dinar 
zaruri olan eşya muntazam ve tükten sonra çabuk yamp bit- T h b b ı kulüb teşkil edilmesine taraf- vapurile Nevyork'a gidecektir. 

a rip om a arının esas dolandırdılar M. Jorı' Bone, dün Elize 
aözönünde olacak tarzda ko- mesi için etrafa dağıtmak la- t · · ti d h J l tarım. Ancak, bütün kulübler-
6 esırı pa ama an usu e ge en B l O (R d ) H .. sarayına giderek cumur reisi 
nulmalıdır ki işlemeye ve ha- zımdır. Bu halden gayrı· mu"- h t ·k· d d' E .. b de, sporun her şubesine ehem- e grap 1 a yo - u-ava azyı ın e ır. n agır om- k dl k tarafından kabul edilmiştir. 
rekete mani olmasın. said ve fena bir mecburı'yettı·r. b 1 b. k .. t h. miyet vermeli ve bu kulübler kumete aid müte ai er teş i-

a ar ır aç yuz me re mu 1• f d d l Gazetelerin neşriyatı hilafına 
2 - Çatının ahşap kısım- En çok tavsiye edı.lecek usul t• d ·dd ti' 1 l t · · arasında, her sahada rekabet latı tasarru san ığın a YilP1 an 

ın e şı e ı ze ze e esırı ya- d 1 k d 1 d olarak M. Jorı· Bone harb 
larına hususile direklere yan- çatı aralıg"' ında genı·şçe bı'r t J h ı d ı olmalıdır. Atletizm, denizcilik, 20 milyon inar 1 o an ın-

pan sarsın ı ar ası e er er. cılık maznunlarınm muhake- borçları ve Fransa'ya mali 
gına karşı dayanıklı maddeler yerde geniş ve açık bir san- Bütün tahrib bombalarında atıcılık ve saireye ehemmiyet h 11 ·· ı b J d d ki k b melerine başlanmıştır. Yalnız yardım mes'eleleri a ine 
surme i, yahud yeni ina ar a ı a ·um ulundurarak ya- en tehlikeli şey, bu sarsıntı vermemiz de lazımdır. avukatlardan elli kişi vardı ve memur edilmiştir. 
çatıyı yangına karşı dayanıklı nan bombayı bu kuma göm- ve parçalar olmakla beraber Yeni teşkil edilecek kulüb- M 

h 1 h d k .. · b k bunlar, maznunların vckillerı· oto"rsu"z tayyare. a şaptan yaptırma ı, ya u me ve sonmcsıni e lemek t~sir sahC1s1 oldukça mahdud- lerin isim ve forma mes' ele-
başka tarzda betonarme çatı lazımdır. Düşen yangın bom- dur. Bunlara karşı korunma sine gelince, bunlar doğrudan idi. /erle UÇUŞ 
Yapmalı. balarının cinsini yani fosforlu tedbirleri ancak nadir ahvalde doğruya Partinin tensip ede- Müşterek talimler Belgrad 10 (Radyo) - Yu-

3 - Daha ileri tedbir, ça· mu, yoksa elektron - thermitli ve mühim müessP-satta ittihaz ceği şekilde olmalıdır- Kulüb- Belgrad, 10 (Radyo) - Yu- goslavya'da tayyareciliğin in-
tıda kum, kürek, kova ve su mi olduğunu ev itfaiyesi tef- olunur. (3-4 m. kalınlığında be- lerin binaları ve çalışmalarının goslavya' da ki Sokol teşkilatı kişafını temin için motörsüz 
bulundurmaktır. Yanan bomba rik edemiyeceğinden her hal- ton örtüler) tahrib bombaları- tayini, bilahare düşünülecek ile Bulgaristan'daki Jimnane tayyarelerle uçmağa büyük 
kumla bastırılırf kürekle kal- de su kullanmamalıdır. Zira na karşı en emin melce, evin mes' el elerdir. Fakat her kulü- teşkilatı mensuplarının, birlik- bir ehemmiyet verilmektedir. 
dırılır ve su ile de tutuşan bundan daha büyük zararlar en alt katıdır: bün noksansız binası ve çalış- te askeri talimler yapmaları Birçoıc yerlerde motörsüz tay-
;,:ya söndürülür. hasıl olabilir. - Devamı var - ma· yeri bulunması lazımdır. kararlaştırılmıştır. yare mektepleri açılmıştır. 
~~ ............ 11111 ...... ~ .... m·~spw .. EHflliil'ila .... ııa.ımııı .. lllİ:l•m1••~•ım1 .... ı:mıuırm ...... llLWll,•ılm•nllE:&1ıs1E!lmm .... !l!!ll ...... m. .... mıiııl .. 11!211EHi!~l!lm .. ~ısm.Zlliıı .... ..:ı ................. I 
r=-~ ....... :: ............... :ı ... - ....... _. ____ ...... ·~--- ..... , Ragoza'ya gittiğinden şüphe- ve kudreti itiraf ediyordu. Fa- bastırdı. Fakat babası, bunun - Evet, evet, onda hiç 

F t A I • 1 leniyorum kızım.. Dedi-kodu kat Ali, bu kadar alçalmış mı farkına varmamıştı. şüphem yok. Buna ben de 1 r .1 n a 1 var. Aldığım bir habere göre, idi?. Babası devam etti: Fakat baba, bu işte inanırım, herkeste iman etmiş. 
dilber bir Rum kızı ile mü· - Moskoflar, Mora Rumla- biraz karışıklık goruyorum Esasen öyle olmasaydı, seni 

BUyUk Korsan Romanı --...-..-.. nasebeti varmış. rına istiklal vermiye çalışıyor- ben .. Evet, Moskof gavuru onunla nişanlamazdım da .. Fa-

.. 75- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

k O her şeye inanabilirdi. Fa-
at böyle bir şeye imkan ola

bileceğini, hatırına bile getir-
1llezdi. Kendini topladı. Or
~da, bu düşündüklerine aykırı 
ıt .hareket varsa, onu öğren

ll"ıelıydi. Kalbini hançerliyerek 
Parçalar, kendini denizlere atar, 

~~~n aşkı, hasreti, ıstırabı ile 
Ut, fakat böyle bir hainle 

>'aşıyamazdı. 
- Aman Allahım - diye 

l'lıttıldandı • Babamın şüphesi 
Ve •• J 

soy edikleri doğru ise .. 
lQ Yazık, o takdirde her şey 
ahvolacaktı. Ali, bir hayal, 

o puseler, o yeminler hep ya
lan, hep yalan olacaktı. Fakat 
şimdi onun sırası değildi. 

Babasının ne demek istedi
ğini iyice anlamak, ağzından 

baklayı çıkartmak ve sonra 
karar vermek lazımdı: 

- Söyl~yin baba, her şeyi 
dinliyebilecek kadar sağlamım. 
Talih alnıma başka bir şey 
yazmışsa ona da razıyım. 

Osman reis, çubuğunu ta
zeledi. Hizmetçi kız, kahvesi
ni de getirmişti. 

- Şu halde Zeliha - dedi · 
çok iyi dinle!. Ben, nişanlının 

Zeliha gayri ihtiyari haykırdı: larmış. işleri, güçleri nedir böyle bir iş karıştırmak ister kat ne çare ki, ahval, vaziyet 
- Bir Rum kızı ile mi? zaten? Osmanlı toprağında ve tesadüf; Ali'de sefere çık- ve haberler hepsi onun aley-
- Evet!... Fakat ne diye durmadan, dinlenmeden fesat mış bulunabilir .. Bunları birbi- hinde .. Benim de fikrim, oraya 

telaş ediyorsun. Hani her şeyi çıkarmak değil mi?. Şimdi de rine karıştırmak ve Ali'yi, doğru döndü. Sen n~ kadar 
dinliyecek kadar metindin? lstanbul'u, lzmir'i, Sakız'ı, Yunan'lı kızın, Moskof'un oyun- söylesen, ben ne kadar fikrimi 

Zeliha kendini topladı: Sısam'ı, Girid ve Kıbrıs'ı ayak- cağı gibi göstermek te nere- oradan çevirmiye çalışsam, na-
- Söyle baba, söyle!. Kı- ]andırmak istiyorlarmış.. Bu den çıkıyor? .. Herkesin bildiği file, nafile, nafile!.. 

zar gibi oldum da ondan. sebeble, bir çoklarının bu gü- şudur: 
- Bu kız, hem korsanmış, zel kızın arkasına düşcbilece- Ali. bu denizlerde başka Düşün bir kere Zeliha: 

hem de giiya bütün Yunan ğini hesaplamışlar, ona yar- bir rüzgarın estiğini istemez. Ali Ragoza'ya gitmeden evel, 
korsanlarından, hatta Moskof dıma başlamışlar .. Diyorlar ki: Böyle şeye kafa sallıyamaz. hatta bir eli kanda, bir eli 
devletinden yardım görmiye Ali'niıı, uzak denizlere açılıp Para ile kendisini satmaz. ateşte olsa bizim liman önün-
başlamış .. Benim anladığıma gitmesinin, izini, maksadını Kendi adından fazla şöhrette de bir volta vuramaz mıydı?. 
göre, bu kız, seni kaçıran belli etmemesinin sebebi de istemez. Ali, değme babayiği- Bize, hiç olmazsa denizden 
korsanın kızı Mariya olsa gerek. bu imiş. tin erişemiyeceği kahramanlar- bir Martı selamı veremez miydi? 

Zeliha, derhal Mariya'yı gö- Zeliha sap-sarı kesilmişti. dandır baba!. Osman reis gittikçe hiddet-
riiyor gibi oldu: Kalbinin duracağından korku- Osman reis başı ile de tas- leniyordu .. 

Ondaki esrarengiz güzellik yormuş gibi, clile ö sünü dik etti: 
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genç Türk casuslar. .. Manısa Halkevı ışhyen bır 
şam ilk ~him haberleri mefkQre 0C8ğldlr. - Torbalı o a 

toplamağa başlamışlardı. 166 ilk k ld - 420 .. "' Çamlıkları kuruyor .. 
0 U . a ogretmen, Torbalı (Anadolu) - Te· 

-3-
Aliz meyus ve mustarip bir 

halde ayrıldı. Kalbinde, ilk 
defa bir acı du} U/ ordu. A tık 
dünkü mes'ud köy kızı değildi. 
Arkadaşı onu ileride yakaladı: 

tecrüheli, kulağı delik, tanın· 
mış bir adama benziyor. 

22835 t 1 b 1 peköyün hükümet önünü süs· a e e ça ışıyor. leyen ve evelce milli emlak 

- Aliz, neyin var yavrum? 
Gözlerin"n nemini göster

memek için karşıki değirmene 
baktı: 

- Hiç, b ir can 
Fakat arkadaşı, 

kalb ve kuvvetli 
herşeyi kavramıştı: 

sıkıntısı .. 
hassas bir 

bir gözle 

- Benden de gizliyorsun 
·Dedi· zararı yok. Bak ben 
sana, kendi içini anlatayım. 

Şu yeni gelen köylü gc.nci se
viyorsun .• Fakat düşün ki, o, 
nihayet bir çobandır, bir çift
çidir. Sen, bu köyün en zen· 
gin, en güzel kızısın .. Ben na· 
sılki, sırmalı apuletli, yakışıklı 
bir süvari zabiti ile nişan•an
dımsa, sen daha güzelini bu
lursun elbet .. 

Aliz onun sözünü derhal 

- Ben bugün işi pişirdim, 
kendimi naza bile çektim. 
Eminim li, kız bu akşam 
uyuyamıyacak. . Fakat sana 
doğrusunu söyliyeyim mi? 

Manisa, (Ana· 
dolu) - Her sa· 
hada yeni var
lıklar ve yeni 
yeni hareketler
le karşılaşan ve 
adeta bir hare· 

- Ben de galiba, ona aba· ket ve hamle 
k a y n a ğ ı o lan 

yı attım .. Manisa ve Ma-
- Sakın hal 

nisa'nın sosyal 
- Sakını, makını yok. içim 

gidişi ci d d en 
külhan gibi yanıyor Veli.. herkesi sevince Manisa öğretmenleri mesleki toplantı· 
Çok temiz bir kız. Pınardan sevkediyor. larından çıkarlarken 
yeni çıkmış su.. Yüreği, cev· Değerli llbayımız Dr. Kütfü vam eden faaliyetleri her yurd-
her gibi birşey olacak. Göz- d b"l" Kırdar'ın ilimize geldiği gün· aş göksünü kabarta ı ır. 
}erinin içi, apaydııı bir ufka y 

denberi başlıyan sosyal ve apılmakta olduğunu mem-
benziyor Veli ... Güneş vurunca ld b 

kültürel ve tekniğe dayanan nuniyetle haber a ığımız eş 
tenine, sanki derisi bir ipek ı l d 

spor faaliyetleri, gençliği Ha· yıl ık Kültür programının a 
gibi oluyor. kevi'nin mütevazi sekafı altın· bu faaliyeti besliyeceğine ümit· 

Veli arkadaşına baktı. Ah· 
da toplıyan isabetli hamleleri varız. 

med heyecanlı idi. nihayet rejimin tahakkukunaA ------d=- • k 
- iyi amma Ahmed, işi ydın' 8 l 0 matuf adımlar pek yakında • 

o kadar ileriye götürme! Haydi 
istenilen verımı göstermiş t•f l 

uyuyalım! olacaktır. opera 1 er 
Ahmed'in tahmini doğru 

kesti: idi: Halkevi işliyen bir mefkfüe birleş İyor 
- Bırak, söyleme, dinlemek O gece Aliz, buhranlı bir ocağı olmuş ve gençlik te oca· ---····-·--

idaresine aid iken orman ida
resine devredilen çaml ıklar 

uzun zamandanberi bakımsız
lıktan harab bir hale gelmek-
tedir. Bilhassa çamlığın orta 
kısmında bulunan meşelik ve 
selvilik kısım , d ikt!nlerden ve 
kuruyan nğaçl arın devrjlmesin· 
den içine girilemez bir hale 
S{clm i ştir. Yazın sıcak güPle· 
rinde Torl::alı ve Tepeköy 
halkının serinlemek için top-
landıkları bu güzel çamlığın 
kurtarılması için alakadarların 
nazarı dikkatini celbederiz. 

İzmir Halkevi 
Köycülük heyeti 
Subaşı köyünde 

Subaşı (Anadolu) - lzmir 
Halkevi köycülük kolu üye· 
sinden doktor Ramih ile Ce· 
mil Altan, pazar günü köyü
müze gelmişler ve burada 
konferanslar vermişlerdir. Dok· 
tor Ramih, köyümüzde bulu
nan 50 hastayı muayene etmiş 
ve bunların ilaçları, meccanen 
temin edilmiştir. -· · N · g" ın bu ılık ve füsunkar havası ıstemıyorum. e zengın, ne gece geçirmişti •. 

zabit, ne de başkası.. ııı • • içinde hızını büyük devrimin 
- Onun sesine ve güzel- Bir hafta sonra, çiftliğin ar· gidişine ayar etmiştir. Bu şu· 

Aydın' da köycülük hareketleri 
liğine bu kadar bayıldın de· kasındaki gür, yemyeşil or- urlu gidiş içinde çalışan genç 
mek? manlığın içinde Abmed'le Aliz kültürcü arkadaşların ve bil· 

b 1 hassa öğretmenlerin gösterdik· - Bilmiyorum, hiç irşey dü- ağır, ağır ilerliyorlardı. A iz; 
leri hareketleri en başta gorü· şünebilecek vaziyette değilim. - O gündenberi hiç sesini 

genişliyor. Tahsilat ta iyidir. l 

- Fakat sen hastasın yav- duymadım! yoruz. 
rum, hasta! Dedi. Ahmed başını eğ· Manisa' da hakiki bir maarif 

B ık. d B lk. d · t' ailesi ve istikbale dogv ru yürü-- e ı e... e ı e... mış ı: 

- iyi amma, o sana la· - Sesim, içimde bir inilti yen ve her yürüyüşlerini me-
yık mıdır Aliz! gibi kaldı. Şarkı söylemek toda bağlıyan kuvvetli bir 

- Bildiğim birşey varsa, için mes'ud olmak lazımdır. kültür hareketi vardır. Esasen 
ne senin zabitinin, ne de baş- - Halbuki, insan, musta- Manisa, kültürü ileri olan Vi· 
kalarının hiçbir zaman ona rip olduğu zamanlarda da söyler. !ayetlerden birisidir. Vilayet 

benziycmiyeceğidir. Eğer bir - Ben öyle dd·ilim Aliz, maarifi 166 ilkokul, 420 öğ- Hissei şayiayı oynıganlar. 
başkası olsaydı, benim gös· ben sadece saadetimi teren· retmen ve 22835 talebe kad- Aydın, ( ANADOLU ) - ratif te birleşmeyi ittifakla 
terdiğim teslimiyet ve zaaf nüm ederim. Herkesi, ıstıra· rosu içinde mesaisine devam Halkevi gösteril kolu dün ak- kabul etmişlerdir. 
karşısında, çoktan cür'etini bımla taciz etmekte ne mana etmektedir.tBundan başka mer· şam Sosyal yardım şubesi ittihadın tasfiyesi üzerine 

artırırdı. vardır? kezde 800 e yakın mevcutlu menfaatine, uzun zamandan- ittihada dahil olan Satış koo· 
iki genç kız tarlalara doğru Demek ki mustaripsin! yatılı bir orta okul bulunduğu beri prova yaparak hazırladığı peratiflerile Eğinova ve Aydın 

yürüdüler .. O akşam yemekte, Hem de pek çok.. ( Hissei şayia) piyesini temsil ürünleri Satış kooperatifleri ·r ı·k ı · A B b k. b·1· gibi ayrıca da Akhisar' da bir çı t ı ame esı, vusturya ta· u ıstıra ın, ım ı ır etti. Piye~te rol alan kadın, ise yeni durumlarını tesbit için, 
f d l h b 1 · k d b h · h orta okul vardır. Turgutlu ve 

ra ın an ge en yeni a er ~rı ime ai ir asrettır er erkek bütün gençler umumi- Ekonomi Bakanlığının yeni 
konuşuyorlardı. Avusturya, gö· halde! Alaşehir gibi iktısadi ve tarım yetle çok muvaffak oldular. yapmakta olduğu kooperatif 
··11 .. t l f t p k ki d d "·ı bakımından oldugv u kadar nü· T ·ı k 1 b k nu u op ıyormuş. mpara or, - e uza ar a egı emsı o unun yeni aş anı kanununun çıkmasına intizar 

Mektep .. 
••••• 

Tire' liler , mektep 
binası icin 17 bin , 

lira topladılar .. 

Kaymakam Cemal inç 
Tire, 10 (Anadolu - Kül· 

tür bakanlığı, Tire' de bir Or· 
tamektep açılmasını kararlaş
tırmış ve mektep için bir bi
na tedarik edildiği takdirde 
derhal kadroyu göndereceğini 
bildirm :ştir. 

Tire'liler Ortamektep için 
yeni bir bina yapmayı kabul 
etmişler ve (Ortamektep kur
ma cemiyeti) namile bir te· 
şekkül vücude getirmişlerdir. 
Kaymakam Cemal lnç'in riya
setinde bulunan heyet, derhal 
faaliyete geçmiş ve kısa bir 
zamanda 17 bin lira topla
mıştır. Tire halkı, mektebin 
biran evvel inşası ıçın yar
dımdan çekinmemektedirler. 

Bergama'da 
Halkevi faaliyeti 

Bergama (Anadolu) - Son 
yapılan parti yönetim kurulu 
seçiminden sonra, idare heyeti 
toplanmış ve tüccar Mehmed 
Arıkan başkanlığa, tütüncüler 
kooperatifi direktörü Fehim 
Khmil'i de Halkevi başkanlı· 
ğına seçmiştir. 

Bergama Halkevi her saha· 
da faaliyetini arttırmıştır. Spo· 
run bütün şubelerinde çalış· 
malar için yeni tedbirler alın· 
mıştır. Halkevine hir rady<' 
alınacak, bilardo masası tamir 
ettirilecektir. 1.föze kolu iki 
büyük album hazırlamaktadır. 
Sosyal yardım kolu, 180 ta· 
\ebeye sıcak yemek vermek· 

Eflak'ten de gönüllü istiye- amma.. fus kesafeti bakımından da Fikret Başaran da ilk ve ikinci etmektedirler. 
cekmiş. Türk Sultanı birinci - Anlatmaz mısın? bir önem taşıyıp merkezi va· selefleri Avni Deniz ve Tur· Köy kalkmma hareketleri Göçmenler 
Abdülhamid ise, her halde - Anlatmak mı, hayır, ziyette olan ilçelerde orta oku- gud gibi işine tam bir iman ilimizde köy kalkınma işi Kınık'ta iskan edilen gÖÇ" 

tedir. 

galip gelmeği istiyormuş .. Bu doğru görmüyorum bunu. lun bulunmaması büyük bir ve enerji ile sarılmıştır. Temsil çok önemle takibedilmekte, menlerin kışlık tuhomlukları 
meyanda Rusya ve Avusturya - Niçin? mahrumiyet teşkil etmektedir. kolu, 21 Şubat ve 23 Nisan başta ilbay olmak üzere bütün tamamen verilmiştir. Yazlık 
arasında bir takır.ı gizli ko· - Anlatsam da nafiledir Bilhac;sa merkezdeki orta oku- için şimdiden yeni piyesler ilçe ve kamunbaylar bu işle tohumluklar da verilmek üze· 
nuşmalardan bahsediliyordu. çünkü .. Ben adeta, gökdeki lun liseye kalbi ve Turgutlu' da temsili için hazırlıkla,.ına baş- bizzat ve yakın en ilgilenmek· redir. Göçmenlerin umumi du· 

Gece, uzaktan gelen bir yıldızı sevmiş bir deli gibiyim. bir orta okulun açılması için lamıştır. tedirler. Aydın'da, bütün ilçe rumları bu defa müfettişle~ 
·rt · h b · d' O ld ·ı k .. ? incir kooperatifi ortakları 

1 
;yı çı çı şu a erı ver ı: yı ıza ne ı e çı acagım. llbaylık ehemmiyetli teşebbüs- ve kamunlarda geçen yıl ku· tarafından yok anmış ve 

Avu .. turya 'mp t B k. · ? Eski Aydın ı· ncir müstahsil· b l 
- "' 

1 
ara oru en ımıın !ere girişmiş ve ayni zamanda nılan köycülük büroları çalış· u unmuştur. _____,.. 

bizzat ordunun başına geçmiş. Konuşma böyle başlamıştı. l T leri kooperatifi ittihadı geçen- ma sahalarını daha genişlet· ------ .,, 
Ahmed'le Veli, can kulag"ı Biraz ileride durdular. Aliz, çok hamiyetli 0 an urgutlu'lar, !erde lzmir'de tasfiye kararı Açhktan ölen dilencin• 

·ı 1 · d t k 1 t h · mişlerdir. ile dinliyor, fakat bahsa hiç - Oturalım -Dedi· biraz ı çe erm e or a 0 u a a sıs vermişti. Bu karar üzerine, paraları.· . 
edilmek üzere bir mektep bi- 'h d d h ki ilimizin 440 köyünden 396 l d bcrı karışmıyorlardı . Casus için en yoruldum.. ittı a a a il olan orta ar, Evelki gün, sene er en d 

b 1 nası teminine başlamışlardır. G ·k K E b l" köyde köy kanunu tatbik olu· A d k - ··rı e irinci şart, az söy eyip çok Gözlerinden taşan bir sevgi ermencı , arapınar, r ey ı, y ın istasyon öprusu . 
d. J k b k k :Aanisa'nın kısaca Kültür U 1 K ·· k · ·b k nuyor. Bu köylerin 936 yılı . ıs-ın eme ' az a ·ıp ço şey· ile Ahmed'e bakıyordu. Bir· mur u ve oş ıtı ar oo- dile ncilik eden Ayşe nıne f 
le " kt' kadrosunu saptarken Kültür- t·fı · • h ti · t büdçeleri yekunu 341,639 lira k e a· r gorıne ır. denbire içinden bir hıçkırık pera 1 en umumı eye erı op- minde bir kadın, açlı ve s 

Ge 'k' d l"k 1 b 1 cu·· ıerı·n de çalışma ve başar- l k b lt• z· A k d ' 70 kuruş idi. 937 köy büdçe• . de ce, L ı e ı an ı u u· yu··ksclı'r gı·bı' oldu.. Ahmed, anara ma a ı ıraı re ı l tt t d v k ı··besırı 
d leri de yapılmı~sa da, Dahili· e en ° ur ugu u u · şunca, vaziyeti etraflıca dü- hayretle başını çevirdi.. ma yollarında te ris yılı ba· kooperatiflerine iltihak kararı ölmüştür. Ayşe nine, bir gec"t 

Şu .. ndu·· ıer Ah d şındanberi sarfcttikleri büyük vermişlerdı"r. ye Vekaletinin gönderdiğı son 
· me ; - Ne)•iniz var? l k ı · d l şars ' 1 d ··k ·· · d 1 ·b k ·fı · · ı plan üzerine bu planda gös- eve omşu ev crıni o a dı· - mparatorun or uya ge· Dayanamadı, hıçkırdı: gayret ve tu enmez eneqıyı c tı ar ooperatı erının a · 

0 
gün beş para kazanarna 

lişi mes' elesidir -Dedi- bun- yazmadan geçemiyeceğim. dıkları bu karar üzerine, ora- terilen bir yıllık çalışma prog- dcrı 
dan istifade edebilir mıyız - Hiçi.. Hiçbirşeyim yok.. Ders yılı başından itibaren )ardaki Zirai kredi koopera- ramlan dikkate alınarak yeni- ğını söylemiş ve kendileri~ tir· 
acaba? - Devam ttdecek - ·ı · · v I 1 "fi · A h l · d den yapılmaktadır. birkaç dilim ekmek isternıŞ mesaı erını sag am ve esası · tı erı umumı eyet en e top· d.ıı 

•------- D h' l· V kAl · d · Bu dı'lencı· kadının odasıll., - Belki de ... Fakat biraz Vil3yet Umumi Meclisi bir programa bağlıyan ilk· lanarak itibar kooperatiflerile a ı ıye e a etın en ıste- t ılınC"' 
daha bekliyclim, elbette ha- Vilayet umumi meclisi 15 okul öğretmenlerinin ve tah- birleşme kararı almaktadırlar. nilen köy birlikleri teşkili pro· bulunan eşyaları araş ır ).:· 
herler çoğalacaktır. Ondan Şubatta vilayet salonunda fev· sisen sık sık toplantılar yap- İlbayımız Ô zdemir Günday, jcleri de yapılarak Vek~letc kiiçük bir sandık içinde ba~ı.ı· 
sonra karar veririz: Ben sana, kalade toplanacak ve ertesi mak, ertiksel bilgilerini taze· Ziraat Bank direktörü Şevki gönderilmiştir. notlar ve bronz paralar bıl 
kadınlarla uğraşma, demiştim. gün yıllık adi toplantısına lcmek ve ileri için atılacak Ôner'le Karapınar ve Ortak- Bu projelere göre nüfusu lunmuştur. 165 lira tutan ştı« 
Şimdi o fihimden caydım. başlıyacaktır. Umumi meclis, kuvvetli hamlelerde haşan el· lar'a g iderek Zirai Kredi ko· 1000 den aşağı ve 5 kilometre para bankaya yatırılrnı sı 

f . d parti Sen şu gavur kızı ile müna- vilayetin 937 büdçesini bu yıl de edecek çarelere başvur· operatifleri toplantılarında bu· sahada bulunan köyler birl eş· Ayşe ninenin, aız e 
r:g~a~· ~m~e:c~o:u:r_cw ........ ~'.,.::~~:a.:a~·~~~'..:J-~:r.::li~:L~~.J..m.ak....srihi.....2.f~li..J;ı.Wı.d.i.iıli~la-J_.k.~....ı..-...ı...-.....:....ı.,ı__:Jı....:-"--~1---.._---...--~~...;....-~~-..__ 
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Propaganda Turgutlu lzmir Komutanlığı ilanları 
---·--• --- İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

- Başı 3 ncü sahifede - El k k e triğe avuşuyor 1 - Ordu hastahaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet 
ise, milletler arası propagan· 
da da aynı keyfiyetin daha Turgutlu, 10 (Anadolu) - t:rat battaniyesine verilen fiat Vekaletçe pahalı görül-

.. k k ··1 ··d b h d Halkevi spor şubesı·, çok iy·ı düğünden 16 Şubat 937 sah günü saat 15 te İstan· yu se o çu c ir teza ürü ür. 
B. d h çalışmaktadır. Bazı ihtiyaçla- bul'da Tophane'de satın alma komisyonunda pazar· 

ız e em tanınmağa mec· !ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
b h d k d . · · t rın temini için, Halkevi men· 

uruz, em e en ımızı a· 2 - Hepsinin tahmin bedeli 24300 liradır. ilk teminatı 
t kt h ki K il faatine bir müsamere verilmiş 

nı ma a a ıyız. ısa yı ara 1822 lira 50 kuruştur. 
v d d ğ b- .. k · d"" ve Himmet' in oğlu piyesi üst sıg ır ı ımız uyu esen, un· 3 - Şartname ve nümuneleri lstanbul satın alma komis· 

ğ k l ğ b ğ üste iki gece oynanmıştır. yanın sa ır u a ma a ıra • yon unda görülebilir. 
bağıra aksettirmek, ~illi ve Elektrik 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
medeni şerefimizin, emrivaki Turgutlu'nun en büyük dert· makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ı:nad-
h ı d k b }erinden biri de ışıksızlıktır. · 

a in e i ir icabıdır. Bu iti- delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte 
barladır ki, bizde de propa· Öğrendiğime göre belediye, teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel 

Turgutlu' da elektrik fabrikası 
ganda vekaletinin tesisini, se- komisyona vermeleri. 11 14 421 

yaptırmıya karar vermiş ve bir 
vinçle karşılıyor ve bekli- şirketle müzakerelere başla- lzmir 'Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
~oruz. Orhan Rahmi Gökçe mışhr. Kasabamızın yakın bir 1 - Planı tayyare alayında mevcud tayyare alayının Re· 

U zümlerimizin stan. zamanda elektriğe kavuşacağı şadiye garniyonunda elektirik tesisatı açık eksiltme ile 
sanılmaktadır. yaptırılacaktır. 

dardizasyonu Urganh mektebi 2 - ihalesi 1 Mart 937 pazartesi günü saat 14 te Mst. 
- Başı 2 inci sahifede - Ahmedli nahiyesinin Urgan· Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Onun ıçm kuru üzümde lı ilkmektebi inşaatı bitiril- 3 - Keşif bedeli 4301 lira 69 kuruş olup muvakkat te· 

kat'i standardizasyona varmak miştir. Mektebin küşad resmi minatı 322 lira 63 kuruştur. 
• güç olacaktır. Mutlak bir stan- yakında yapılacaktır. 4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 

dardizasyon Danimarka tere- Kozak pazarı 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 
yağlarında olduğu gibi kuru Kozak nahiyesinin merkezi yıtlı olmaları ve elektrik tesisatı yapacağına dair eh· 
üzümlerden mamul spesiyalite· olan Yukarıbey' de cumartesi liyet vesikası ibraz eylemesi şart olmakla beraber 
Jer için mümkündür. Standar- günleri bir pazar kurulmasına 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 

vilayet encumenı tarafından t 1 · d ı ·k l ·1 b. ı·k · k dizasyon, en ziyade istihsal şar name erın e yazı ı vesı a arı e ır ı te temınat ma · 
karar verilmiştir. b J "h 1 t. d b" 1 k · ve istihlak edilen buğday, pa· uz arını ı a e saa ın en ır saat evve omısyona 

Kozak, milyonlarca çam fıs- 1 · 11 16 21 26 433 muk ve kahve gibi büyük verme en. 
tıklarım taşıyan bir alemdir. 

maddeler için elzemdir. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Burası üç sekiz köylük bir 

Kuru üzümde ise böyle bir camia iken bunun üç köyü 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo sabun kapalı 
vaziyet yoktur. Zaten her za· ayrılarak Ayvalık'a bağlanmıştır. zarfla eksiltmesi 16/şubat/937 salı günü saat 16 da 
man ecnebi piyas~lara arzedi- İzmir Mst, Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
len miktarın, mesela buğday Aclık 2 - Sabunun mecmu tutan 10670 lira 40 kuruş olup mu· , 
va pamuğa göre azlığı buna Tenkit, tiyatro tarihi ve vakkat teminatı 800 lira 28 kuruştur. 
manidir. san'at etüdü yolundaki yaıılarile 3 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

Kuru üzüm, nadiren s,. .... ekü- h k d görülebilir. tanınmış mu arrir ar a aşımız 
lasyon mahiyetini taşır, hiçbir Refik Ahmed Sevengil bir 4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
zaman vadeli bir borsa mua· olmalan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 

müddettenberi yem bir yazı · 
melesi şeklini alamaz. ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 

Kuru üzümün standardizas· yoluna girdi, hikaye ve roman sikalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
vadisinde çalışıvor. Refik Ahmet d · b l k · yonile elde edilecek faydalar J gün ve saatın an en geç ir saat eve omısyona ver· 

Şunlardır: S c.v.::ngil'in "Çıplaklar" ismile meleri. 27 31 5 11 273 

1 K ·· 1 yazdığı ilk romanı geçen se· 
- uru uzüm satış arı lzmı·r harı"cı· askerı" satın alma ı·la"nları ınuhakkak kolaylaşacaktır. ne Kurun gazetesinde tefrika 

2 - Bilhassa yem müşte- edilmiş, sonra da kitap halin-
rilerimiz ıçin malların uzun de çıkmıştır; muharrir, "Açlık" 
uzadıya tetkik ve muayenesine ismile yem bir roman daha 
hacet kalmıyacaktır. yazmıştır; vak'ast Anadolu'da 

3 - Standardizasyonun bir geçen, bir Anadolu kasabasın-
neticesi olarak tağşiş, asgari da uyanan yeni hayatı, fabri-
b. h dd d k l kayı, ziraatçilikten işçiliğe ge· ır a e in irilece ve ma · 
ların nefaseti aıtacaktır. çen köylüyü mevzuuna dekor 

4 - Standardizasyon edi· olarak seçen bu roman içli, 
1 k ıı ı d özlü, hummalı bir aşkın hika· ece ma arın a ım - satımın a 
ihtilaflar asgari bir derect:ye yesidir. Karilerin lezzet ve 
ınecektir. alaka ile takibedeceklerini um· 

5 - Standardize edilecek duğumuj: bu roman pek ya-
lllalJarımız ıçın daha kolay kında Kurun gazetesinde tef· 
Yeni müşteriler bulunacak ve rika edilecektir. 
lop)u satışlar yapılabilecektir. _____ ... _____ _ 

6 - Kuru üzümün amba· OORSA 
lai işleri ayni zamanda ko- . 
layca tanzim edilebilecek ve 
riı:ndiki anı balaj şekli vasıta· 
arı ıslah edilecektir. 

Kanuni standardizasyon: 
I !hracatçılar aldıkları üzüm
erı paçal yaparak kendilerine 
~Öre bir tip yapmaktadırlar. 

Üzüm satışları 
Çu. Alıcı K. S. K. S. 

17 75 
12 75 
14 25 
15 50 
16 75 
12 50 

Deniz Levazım satın nlma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 32900 lira olan 35000 metre yerli pamuk kumaş 
12 Şubat 937 tarihine r .ı stlıyan cuma günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2467 lira 50 kuruş olup şartnamesi 156 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını 12 Şubat 937 cuma günü 
saat 13 e kadar Kasım paşa' da bulunan komisyon başkanlığına 
vermeleri. 26 31 5 11 433-244 

lzmir daimi encümeninden; 
Açık eksiltmeğe konulan iş: Kemalpaşa ilk okuluna yapıla· 

cak pavyon inşaatı. 

Keşif tutarı : (6506) lira 64 kuruş. 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer : 
tarih, gün ve saatı 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - keşif ve plan 
Bu şartname ve evraklan Ba· 
yındırlık direktörlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 

25 şubat 937 perşembe giinü 
11 de İl daimi encümeninde. 

1-ialbuki üzümler kanunen 
&landardize edilirse, her ihra· 
~tçının kendine mahsus tipi 
almaz, bütün muameleler ka

:lıni :tip üzerinden cereyan 

1.dccektir. Bu taktirde kanuni 

233 Ü. kurumu 13 25 
163 M. J. Taran. 12 25 
74 K. Tarıer 13 75 
72 A. R. üzüm. 14 50 
68 Alyoti bira. 13 75 
47 Beşikçi o. 11 50 
43 İnhisar ida. 8 50 
40 S. Er~in 16 

11 Eksiltmeye girebilmek için 

' hPler resmi bir teşekkül tara· 
~?dan resmen tesbit ve hariç 
d1Yasaların Borsalarına gön
~ ~~lerek bil' umum satış ve 
it~ ıtraj muamelelerinde esas 

•haz olunacaktır. 
ıtı·~anuni standardlar yanında 
taıııe~ddid hususi standardla
fa lllusaade edilirse beklenen 
scıcııarın çoğu akim kalır. 
~t tıdard ana tipler haricinde 
ilş tek kalite ve gerek çok 
~b~ı tnal!ar için serbest bir 
~il~a bırakmakta mümkündür. 
~~k~t bu çeşidler, mühim bir 
ı huna baliğ olmamalıdır. Ak
~I alde standard haricinde 
~lcak büyük partiler, piya· 
~a tazyik ve standardlı mal· 

1\ tnenfi tarzda müessir 
ardır. 

31 K. o. M. Ali 13 50 
23 Esnaf ban. 14 

19 75 gereken belgeler : 937 takvim yılı için alınmış mü-
14 50 teahhitlik belgesi. 
14 25 Muvakkat teminat · 488 lira 434 

21 Ş. Rıza ha. 14 50 
14 so----------------------------------------
20 lzmir ve civarı Telefon Türk 12 J. Tara. mab.18 75 

6 L. Galemidi 16 50 
833 

16 50 k d anonim şir etin en 
409671 
410504 

incir sat.şiarı 
Çu. Alıcı K. S. 

199 ]. Tara. mah. 5 
114 A. Lafont 5 

313 
179700 
180013 

Zahire sat.şiarı 

K. S. 
5 
5 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 

842 Buğday 5 75 6 75 
51 Susam 15 25 15 25 

141 Fasulya 9 9 25 
71 K. dan 5 5 

115 Ton p. çekir. 3 35 3 40 
Ç,t:.t:. 'it'-- - -,1- •)C/'\ .. ,,.,, 

Esas mukavelenamemizin 22 inci ve Ticaret kanununun 361 
inci maddeleri hükümlerine göre sosyetemiz hissedarlar genel 
heyetinin 19/mart/937 cuma günü saat 1 O da İzmir Doktor 
Hulusi caddesinde on numarada kain Telefon santral bina· 
sında senelik alelade içtimaını yapmak ve aşağıdaki ruzname 
hakkmda karar vermek üzere toplanacağı alakadarlara ilan 
olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1 - idare meclisi ve murakipler raporlarının okunması ve 

tasdiki. 
2 - 1936 yılına ait planço ve karu zarar hesaplarının ve 

envanterin tetkik ve tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Muddetleri biten mürakipler yerine bir senelik müra· 

kip seçilmesi ve ücretlerinin tayini. 
4 - Sermaye tezyidi hususunun tetkiki. 
5 Telefon tesisat ve teferı;uatının hükumetçe satın alın· 

Liman işletme müdürlüği 
den: 

Tersanede inşa ettirilecek azman ve şat örtülerile la 
ve duş binalarının eksiltme işi 18/Şubat/937 perşembe 
saat 15 e bırak1lmıştır. Taliplerin evvelki ilanda bildirdiği 
hile vesaik ve teminatlarile birlikte muayyen zamanda 
encümen•nde bulunmaları ilan olunur. 11 14 , 4~ 

Kemalpaşa belediyesindeJ 
1 - Kemalpaşa kasabasında yapılacak umumi hela i 

10/2/937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltı 
çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 2/3/937 salı günü saat 15 de encümen l 
runda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 1024 lira 27 kuruştur. 
4 - isteklilerin teminat mektubu ticaret odası ehliye 

ikametgah vesikalarını haiz olarak ihale günü encümene 
mcleri. 

6 - Keşifname fenni ve hususi şartnamelerini hergün 
cümende görebilirler. 11 16 19 23 42~ 

İzmir 1 inci icra m. dan: 
Sicim zade Hüseyin Hıf· 

zı'nı n Emlak ve Eytam ban
kasından ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği İzmir'de Kasap Hızır 
mahallesinde Tütüncüler çar· 
şısmda 22 "taj numaralı iki 
kat üzerine inşa edilmiş dük
kana girilince solda tahta 
bölme ile ayrılmış bir oda, 
karşıda bir oda mevcuttur. 
Karşıdaki odanın tabanı top· 
rak ve soldaki odanın tabanı 
tahtadır, tavanları yoktur. Yu· 
karı çıkıldıkta bir kısmı bölme 
ile çevrilmiş yazıhane ve bir 
kısmı da salon vaziyetindedir. 
Yukarı kısmı da _tavansız ve 
taban tahta olup dıvarları 
taştır. 300 lira kıymetli bu 
dükkanın mülkiyeti açık ar
tırma suretile ve 844 nu
maralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 22/3/37 pa
zartesi günü saat 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mu· 
sadif olması hasebile kıyme· 

tine bakılmıyarak en çok ar
tıranın üzerine ihalesi yapıla· 

caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yoktur 
Satış peşin para ile olup müş
teriden yaln.ız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
sile· faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malüm olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
10/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta· 
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 936· 
4505 937 /5299 dosya numa· 
rasile lzmir 1 inci icra memur· 
}uğuna müracaatları ilan olu· 
nur. 915 
.............. mm ... • 

Milcellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 

• 
Mevlüde dav~ 

Şehit tayyareci teynı 

Salfıhiddin'in ruhuna it' 
edilmek üzere Şubatın 
üncü Pazar günü öğle ı 
mazından sonra saat onüı 

Hisar camiinde Ömer Se 
tarafından mevlud okur 
cağından arkadaşları ile bi 
cümle vatandaşların gelrr 
lerini rica ederim. 

Salahiddin'in e~ 
Nezihe 

İzmir Birinci icra memuı 
ğundan: 

Mehmede 180 lira borc 
dan dolayı Osmanın ipotı 

bulunan odunkapı mahallesi 
derebaşı sokağında kain 

ada 26 parsdde kayıtlı 22 
24 emlak numaralı ma dükl 

ve 4 odayı müştemil ve ( 
man ağa suyu ile mücehl 

heyeti umumiyesi itibarile 
mamı bin lira kıymeti muha 

mineli bir bap ev ve dük 
nın üç hissede bir hissesi a~ 

artırma suretile 16 mart 9 
tarihine müsadif Salı gü 

saat 1 O da satılığa çıkarı laca 
tır. Bu artırmada satış bedı 

muhammen kıymeti yüzde 7 
bulmadığı takdirde en çc 

artıran taliplisinin taahhüc 
baki kalmak şartild satış 
gün daha uzatılarak ikinci a 
tırması 31 mart 937 tarihir 

müsadif Çarşamba günü saı 

10 da yapılacaktır. Bu artı 

mada dahi satış bedeli mı 
ham men kıymeti yüzde 7 5 iı 

bulmadığı takdirde en ço 
artıran taliplisine ihale olunc 

caktır. işbu gayri menkul üz~ 
rinde her hangi bir şekilcı 

hak talebinde bulunanlar işb 
ilanın tarihi neşrinden itibareı 

20 gün zaı fında ellerindd 
vesaikle birlikte dairemize mi 

racaatları lazımdır. Aksi tak 
dirde hakları tapu sicilile sa 
bit olmıyanlar paraların pay 
!aşmasından hariç bırakılacak 
!ardır. 

6 Mart 937 tarihinden iti 
haren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. "Yüzde ikı 
buçuk dellaliye ~ile 2762 nu 
maralı vakıflar kanunu mucı
bince taviz bedeli müşterıye 
aiddir. 
Mütera~im vergi tenvirıye 

ve tanzifiyeden olan beledıye 
rüsumu ve vakıf icaresi artır

ma bedelinden tenzil olunur . 
Artırmaya iştirak etmek isti
yenler yüzde yedibuçuk pey 
akçesinin veya milli bank iti· 
bar mektubunu hamilen birinci 
icra dairesinin 37 / 2705 numa· 
ralı dosyasına ve icra müna-
..1: .. : .. - -- - .L. I •• 



... Sayfa 8 , __________ .. __________ ~ 

Fratelli Sperco il 
Vapur Acentası 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

0/040 
lktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 

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

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

SfS "HERMES,, vapuru 1 ı
şubatta""'ibeklenmektedir. Tah· 
liyesini yaptıktan sonra BUR
GAZ, V ARNA ve KÖSTEN
CE için yükleyecektir. 

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

SVENSKA ORIENT LİNfEN 
KUMPANYASININ 

S/S "GUNBORG,, vapuru 
12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER-u 
DAM, HAMBURG, ve SKAN
DiNAVİA limanları için yük·l 
leyecektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27 şubatata doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BAL TIK limanlarına yük
leyecektir. ---
SERVİS MARITlM RU-

MEN KUMPANYASININ 
S/S .. PELEŞ 12vapuru şubatta 

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

SiS 11ALBA JULIA,, vapuru 
26 şubata doğru beklenmekte 

olan: ! 1 

Metalliiiii 
'' D . 

i " Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik. radyo 
Telef onn Evi 

. .... . ·:,.. ~- ... ., . 

olup 28 şubatta PiRE, MAL- .• . ~ ~r • TA~ 
TA ve MARSIL YA limanla- Wl'lf Al'fl' _ • ~ 
rına yolcu ve hamule kabul 

edecektir. . • ~· ;.,• * $ ll 
Fazla tafsilat için ikinci kor- ~ .. ! K u r u , ~ .1 o ıu İ• 

donda Tahmil Tahliye binası '""~ / ~ !I A 

arkasında FRATELLI SPER· n~. ; I ..,,.,., l 

KO vapur acentalığma müra· 'Bd"' ( ._, _ ı'r~,,..... l 
caat edilmesi rica olunur. _ ~ , '-"" 

Telefon: 4142/4221/2663 !------~--~~~----------~---~~-~ 
-·~~ w F H VAN BREMEN için yükleyecektir. Olivire ve "UMDAL,, Umu. • • • • JOHNSTON WARREN 

mi Deniz Acenta- Der ZEE & CO. LINEs Şürekası 
"JESSMORE,, vapuru 9 şu· 

lığı Ltd. V. N. batta beklenilmektedir. BUR- Limited 

H U • L. DEUTSCHE LEVAN- GAS, VARNA veKÔSTEN- Vapur Acentası e enıc ınes TE LI'NI"E. HAMBURG CE l' 1 k k b l k d ıman arr için yü .1 u Birinci or on Rees binası Limited "MANİSSA,, vapuru lima- eder. Tel. 2443 
nımızda olup ROTTERDAM, s. M. R. BUGAREST LONDRA HATTI 

41BELGION,, vapuru 22 şu· 
batta beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

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

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"iDEFJORD,, vapuru 14 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 
' "BRETGNEu vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

11ARYLENSEN,, vapuru ni· 
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 

HAMBURG ve BREMEN için "DUROSTOR,, vapuru 5 "THURSO., vapuru 7 şu-
yüklemektedir. martta beklenilmektedir. KÖS- batta gelip LONDRA ve 

"MILOS,, vapuru 17 şu- TENCE, SULİNA ve GA- HULL için yük alacaktır. 
batta beklenilmektedir. ROT- "POLO,, vapuru şubatın LATZ limanları için yükleye-
TERDAM, HAMBURG ve cektir. GAEA TZ aktarması sonunda LONDRA, HOLL 
BREMEN için yük kabul eder. olarak ta BELGRAT, NOVl- ve ANVERS'tcn gelip yük 

"DELOS,, vapuru 17 şu- E B çıkaracaktır. 
batta beklenilmektedir. ROT- SAD, BUDAPEŞT ' RA· LIVERPOOL HATTI 

TİSLA VA, VİYANA ve LİNZ TERDAM, HAMBURG ve k b 11DRAGO,, vapuru 15 şu-
BREMEN için yük kabul e<lcr. limanları için yü ka ul eder. batta LIVERPOOL ve SVAN-

"HERAKLEA 3 D. T. R. T. BUDAPESTE 
· ,, vapuru "OUNA,, vapuru 15 şubata 

martta HAMBURG ve AN· doğru beklenilmektedir. BEL-
VERS limanlarınbanyük geti- GRAD, NOVİZAD, BUDA-
recekıir. 

"ACHALA,, vapuru 3 PESTE, BRATISLAVA, Vl-
martta beklenilmektedir. ROT- YANA ve LİNZ limanları 
TERDAM, HAMBURG ve için yük kabul eder. 
BREMEN için yük kabul eder. DEN NORSKE MIDDEL-

HA VSLINJE OSLO 
AMERİKAN EXPORT LINES "BOSPHORUS,, vapuru 15 

SS. CORPORATİON şubatta beklenilmektedir. Pl-
"EXILONA11 9 şubatta · i 

beklenilmektedir. NEVYORK RE, ISKENDER YE, HAYFA 
DIYEP ve NORVSÇ'in bil· 

içın yük kabul eder. nmum limanlarına yük kabul 
''EXIBITOR,, 14 şubatta eder. 

beklenilmektedir. NEV-YORK "BANADEROS,, vapuru 16 
için yük kabul eder. İ 

martta beklenilmektedir. P -
REEDEREI H. SCHULDT RE, iSKENDERfYE, HAYFA 
"DUBURG,, vapuru 13 şu· DIYEP ve NORVEÇ'in bil-

SEA' dan gelip 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. 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or batta beklenilmektedir. ROT- umum limanların yük kabul 
TERDAM, HAMBURG ve eder. Zevkinizi okşayacak poz 
BREMEN için yükleyecektir. Vapurların isimleri gelme Temiz işçilik 

"MARITZA,, vapuru 25 şu· tarihleri ve navlun tarifeleri Hükumet civarı Kaymakam 
batta beklenilmektedir. ROT· bakında bir taahhüde girişi· Nihad bey caddesi No. 20 
TERDAM, HAMBURG ve lemez. Telefon No. 2007 2008 • 

11111111111111111111111111111ı.. Doktor 

A. Kemal T nay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Da malınnc ista•yonu k:ırşısrndaki Dibek ı;okak lın~ınclıı :rn say ılı _ 
ev ve muaycnelııınesiııde saLııh saat 8 <len akşam saat 6 ) a _ 

kn<lnr hn•talarını k:ıbul <'der _ 

-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllltlllllllllllilllll T f!lefon: 4115 f lllllllii 

lzmir vilayeti Defte darl ğın 
dan; 

Sahibinin vergi borcunun• temini tahsili için Dolaplıkuyu 
mahallesinde Bayburtlu sokağında kain 23 sayılı ev tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itiba· 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan al
mak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenkrin Defterdar-
lık tahsilat idaresine müracaatları, ?8 4 11 283 

•• 'MMQMM· *UWMW' ' ' 

IZMIR 1 
k mensucatı · 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak İzmir 

Kızılay Cemiyeti lzmir mer
kezinden: 

Cemiyetin mutat yıllık kongresi 15/2/937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 17 de Halkevinde yapılacaktır. 

Cemiyete mensup üyelerin kongreye teşrifleri ve bu ilanın 
davetname yerine tutulması rica olunur. 9 11 13 405 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 
= 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satı~ yer)eı·i: Birinci kordonda 186 numarada 
y ŞARK HAl 1 T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRİ KANDEMIROGLU 

' 

~· -------~-----~~~~~~--;· ... ~ ~ : ,' . ' - ' . . . 

SIHHAT BALIKY AGI -.ıot 
:-.f orveçya balıkyağlarının en lıalisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüzülıll0• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdur:ık Büyük Salrpçio~lu hanı k:ırşısımlu UMU MI DENiZ ACENT A

LICI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 Pu•• rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshi!dir. Ôkadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, böfl• 

' rekleri rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler. 


