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Hata.yın temel yasası 

Fransız askerlerinin Sancak'ı 
edecekleri gün yaklaşıyor 

terk 
ALMANYA 

Ecnebi kontrolünü 
kendi kendine 

kaldırdı. --Rifat Menemencioğlu 'nun riyasetindeki heyeti
miz, bugünlerde Paris'e gidecektir 

Berlin, 12 ( Radgo) 
Almanya, Versag muahe
desi ahkamına tevfikan 
Rayş-bank ile Alman şi· 
mendiferlerine vazedilmiş 
olan ecnebi kontrolünü 
kendi kendine kaldırmış 
ve bu husustaki kanunu 
bugün neşretmiştir. 

• 

Güzel Antakya' dan bir görünüş 
lstaııbul1 12 ( Hu usi ) - Ha- ı noktalnrı tesbit ve tanzim için, 

tay aola~masının teferruatına aid Hariciye Vekaleti umumi katibi 

Numan l\lenemeocioğlu'nun riya· 
setindeki heyetimiz, birkaç güne 
kadar Cenevreye hareket edecektir. 

İsveç hariciye nazırı .M. Sarıdler 
ile Fransa hariciye müsteşarı \'ie· 
not'nun da i~tirak edecekleri top· 
lantıda, Batay'm ana yaEası da tan· 
zinı edilecek ve Fransız askerleri· 
nin Sancak'tan ne zaman oyrıla
caklan tcsbit edilecektir. 

Bu kanun, ger.ek Paris
te ve gerekse Londra' da 
derin akisler yapmıştır. 

\.. _,) 

İhracatçılarımızın müracaati 

Taahhüd edilen malların 
bedeli eski kıymetleri 

üzerinden ödenecek 
Hükumet ve Parti beraberliği 'ihracatçılar namına Merkez 

Siyasi ve içtimai haya- Bank:ısı~a yabrılan p~ralar 
bmızda Partinin güttü- l kendılerıneay~en verılecek .J 

ğli yüksek maksadlar. -------------Bakanlıkları ilgilendiren dilekler hakkın-
da icabeden kararlar alınacak. 

Ankara, 12 (A.A) - 11.2.937 
Per~embe günil saat l 1 de Parti 
g~nel sekreterliği binasında gen· 
) ön kurul üyeleri ve vilayet kongre· 
lcrinc mü.ahid olarak gönderilen 
~yla\'ların da i)tirakilc bir toplan· 
tı yapılmıştır. 

. C. 11. Partisi tüzüğüne göre 
•ki senede bir yapılma ı icabeden 
Jıarti vilôyet kongrelerinin bu eene 
Yaptırılma yılı oldu~unılan part! 
~~kilatı olan bütün vilayetler parti 

on,grelerici yapmı§lnrdır. 
Parti genel sekreterliği kon· 

fd'cden evvd villiyet parti ba~kan· 
rıca gönderdiği muhtelif tamim· 

terde hükumet ve parti beraberliği 
akkında parti genha~kurca ittihaz 

).1un~n kararm Cumhuriyet Halk 
artısinin memleketin siva~i ve İç· 

~lnai ha) atında güttü~Ü yüksek 
J aksadların tahakkukunu kolay· 
aştırmak, partiyi kuvvet~cnılirmck 
l~1parti prensiplerini daha kolay· 
1 

a gerçekleştirmek için hükfi. 
illet· 
~=nı lemin mak· 

M. Suric , 
Ankara sefaretine 

tayin edildi .. 

~:s sefiri M. Karahan 
~"1 .A onıa, 12 ( Radyo) - Rusya· 
'°c h nkara eef irliğine sabık eef ir 
Sh.! alen Berlin'de bulunan 1\1. 
'qıı; t . 

Ş. ayın edilecektir. 
b ltnd'k• 
"-bıya'd 1 ı tıefir M. Karaban'ın 
~ ediıa ha~ka bir mr.muriyete ta• 

ecegi 11ö7leni,-or. 

sadile alındığını ve bu sebeple kon· 
grelerde halkın dilek ve ~ikfiyctle· 

rinin gayet açık ve ı;erbcst olarak 
konuşulub görüşülerek Lir karara 
lıaglanmasını ve parti içindeki her 
türlü seç\nılerio serbestçe yapılma. 
sını tebliğ etmiş ve kongrelerin ce-
reyan tarzını malıallin•le tedkik 
etmek ve müşahedelerini bir ra· .. 4 

porla genel sekreterliğe bildirmek 
ÜZl!rc her ,-iluyet kongreı:.inc birer 
meb'us gönderilmişti. 

Dahiliye Vekili Şükf.ü Kaya 
Bu içtimada mü~alıid EaylaV"· 

ların vilayet kongreleri hakkındaki 
r:ı porları ve şifahen verdikleri iza· 
hat üzerinde müzakere ce1·eyan et· 
miştir. 

Müf<llıid meb'uı;lann .raporları

na ve ~ifabcn bildirdiklerine göre 
bu ııene vilfiyet kongrelerinin umu· 
miyetle tüzüğe ve parti mevr.uatnıa 
uygun olarak görülüb. gerek ma· 
halli iiler ve gerek hükfımet mer· 
kezini ilgilendiren dilekler hakkın· 
da kararlar alındığı, eeçimlcrin ser· 
hetıt olarak yapıldığı ve valilerin 
parti başkaclııı:lanna tayin edilmi§ 
olması husu unun müebet ve fay· 
dalı neticeler \ermiş olduğu anla· 
§ılmıştır. 

Parti genel sekreterli~i mü~a· 
bid raporlannda mevzuubaheedilen 
mes'eleler ve hakanlıklan ilgilen• 
diren dilekler hakkında icabeden 

, kararlan alacak n teıebbüıltrde 
bulunacaktır, 

lktısad Vekilimiz Celal Bayar 
Ankara, 12 (A.A) - Fran- Para kıymetlerinin düşürül-

sız frangının altın esasından mesinden önce aktedilmiş olan 
ayrılışını müteakip Hollanda, kontrat]arın fiate taaJluk eden 

(İta1ya, İsviçre ve Çekoslovak- kısımları ayni para kıymetle-
yanın paralarını kıymetten dü- rine göre düzeltilmedikçe tile· 
şürmeleri yüzünden ihracat ta- carlarımızın bu kontratlarını 
cirlerimiz büyük zararlarla kar- ifa etmemekte serbest olabi-
şt1aşmış bulunuyorlardı. lecekleri alakadarlarca ileri sü· 

Bu vaziyet karşısında baş
lıca bir ihracat merkezi olan 
lzmir ihracatçılarından mürek
kep bir heyet Ekonomi bakanı 
Celal Bayar'• ziyaret ederek 
bazı memleketlerin para kıy
metlerini düşürmelerinden do· 
ğan neticelerini izah etmiş

lerdi. 
Haber aldığımıza göre yu

karda zikrettiğimiz memleket
ler paralarının kıymetlerinin 

düşürülmesinden önce yola çı
karılmış olan mallar bedelle
rinin eski kıymetleri üzerinden 
Cumhuriyet Merkez Bankasın· 
ca ödenmesi karar altına alın-
mıştır. 

Bu karara tevfikan Ekonomi 
Bııkanlığınca yapılmış olan 
ilan üzerine alakadarların ver· 
dikleri dosyaların Türkofis 
başkanı Bürhan Lanes, Maliye 
nakit işleri direktörü Halid, 
Cumhuriyet merkez bankası 
sanj şefi Gabir' den mürekkep 
bir komisyon tarafından tctki· 
kine baılanmııtır. 

rülmektedir. 
Filhakika birçok memleket

ler muhakemeleri bu kabil 
vaziyetleri mücbir ve önceden 
tahmin edilmemiş bir yeni 
sebeb addederek bu mukave
lelerin yeni vaziyete intibak 
ettirilmesini kabul etmiş bu· 
lunmaktadırlar. 

- Sonu 2 inci sahifede -

İktısad 
Vekilimiz 

• 
lstanbul'dan şehri-

mize gelecektir. 
Ilaber aldığımıza göre, evvelki 

gün Ankara'dan İstanbul'o geçmiş 
olan İktısad Vekili Celal Bayar, 
bu hafta içinde deniz yolile İetan· 
bul'dan ıehrimize gelecek Ye bay· 
ramı lzmir'de geçirecektir. 

İzmir meb'usu Hamdi Ak.eoy 
ile İo bankası umum müdürü Mu· 
ammcr Erit ve İktıead \'ekileti 
deniz itleri müıaviri Sadullah da 
Celil Bayar'la birlikse ıehrimiH 
geleceklerdir. 

Türkistan'dan gelenler 

Haç yolunda aylardanbe 
ri çekilen"meşakkatlar 

--------
Müstakbel Hacılar, bugün İstanbul'dan 
gelecek olan~arkadaşlarına iltihak ede

rek yollarına devam ecfeceklerdir 

Hacca giden Türkistanlı Türkler 
Hacı olmak üzere şarki Çin kerek hmir'e geçmelerini ve ken· 

Türkistan 'ından kalkarak Rusya 'ya dilerini ~ beklemelerini :bildirmiı· 
kadur kısmen yayıuı lnsmen araba· lenlir. 
larla gelen 300 kadar Türk, Kara Müstakbel hacılar bunun üze· 
denizdon İstanbul'a geçmişler ve 
Cidde'ye doğru vapur bulamadık· 

lan için orada kalmıya mecbur ol· 
muşlardır. Hunlardan bir kısmı, 
trenle ve Bağdad tariJ..ile Haleb'e 
gitme)i kararlaşhrmışlar ve 1staıı
bul'dan aynlmışlardır. 

Jstanhurda kalanlar ise, bir 
fİrketle anlaşarak İtalyan bandıralı 
Rudi vapurunu kiralamışlar ve Bağ· 
dad'a gitmek üzere fı;tanbul'dan 
ayrılan arkadaelanoa da telgraf çe· 

rine rollannı değiotirmişler ve ev· 
velki gün §ehrimize gelmişlerdir. 

150 Kişiden fazla olan kafile dün 
eehrimizin ~yanı tema~ yerlerini 

gezmişlerdir. Bugüıı limanımıza ge· 
lecek olan ve diğer arkada~noı 

hamil \>ulunan Rudi vapurile dog· 
ruc:ı f skenderiye'ye gidecekler vo 
oraJan da aktarma ııureıile Cidde'
ye geçecekler, apn oneekizindo 
l\lekke\le bulunacaklardır. 

Karar tatbik ediliyor 

Turan'daki petrol ve ben 
zin depoları kapatılıyor. -------
Gaz ve benzin depoları şehir için 

biiyük bir tehlike teşkil ediyor 
Belediye, bundan evel mühim 

bir karar almıştı, Turan'da bulunan 
petrol ve benzin depolan, şehir 
için daimi bir tehlike teşkil elli· 
ğinden mevaddı müştaile depolan· 
nıo bayraklı civarında dağda ve 
yer altında inşa edilmesi muufık 

görülmüş, belediyenin bu mühim 
karon, vilayete bildirilmiş, vilfiyet· 
çe tasdik edilmişti. 

Bir harb vuukunda tayyare 
hücumlarında şehir için tehlike ola· 
bilecek bir hedef vaziyetinde bu· 
lunan bu depolar, şimdi bile bü· 
yük ıbir tehlike te~kil ediyorlar; 
her gün yirmi kadar katar, bu d~· 
poların araııından eeyrüsefer etmek· 
tedir. Lokomatif in bacasından bu 
depolara ıııçrıyacak kıvılcımlardan, 

büyük bir yangın çıkmaaı ihtimali 
her zaman içi~ vardır. 

Bu depolann her birinde as· 
gari olarak s.6 bin ton petrol ve 
benzin vardır. Hunlarda çıkacak 

bir yangın yüzünden bütün mevad· 
dı müştailenin denize dökülıneııi, 

on binlerce ton mevaddı müştaile· 

nin deniz üzerine yayılmak suretilc 
Kareıyaka ve hatta fzmir'i yakması 
çok muhtemeldir. 

Bu kadar büyük bir tehlike 
karşıııında haesasiyct gösteren bele· 
diyeyi haklı bulmamak mümkün 
değildir. Nitekim, hu "·aziyet nazan 
dikkate alınmış, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti ile İktısad Ve
kaleti de Turan'Jaki mevaddı mü~· 
taile depolanoı vehir için tehlikeli 

bulmu~, bunların Bayraklı civann· 
daki doğ ııırtına nakillerine tahtel· 
zemin depolar yapılması .kararını 
tanib ve tasdik: etmişti. 

Bunlann nakli ve yeniden te• 
ııie için belediye tarafından kum· 
panyalara en-ela altı aylık ve ııon 

defada bir aylık mühlet verilmi§ti. 
Fakat kumpanyalardan hiçbiri, bu 
müddetler zarfında depoların yeni· 
den tesisi için hiçbir hareket gö1-
tcrınemi:tir. 

• Son defa ,·erilen bir ayhk milh· 
let, bu ayın 24 ünde sona erecek· 
tir. Belediye, ~ehiri tehdid eden 
bu vaziyete bir eon vermeyi ve 
cezri hareket etnıe~i kararlaştırmıı· 
tır. Onun için mühlet bitince, Tu· 
raodaki bütün .ınevaddı müştailo 

depolarını kapattıracaktır. 

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

~1~ 
Paris, 12 (Radyo) -

Royter Ajansının verdiği 
son habere göre, ihtilalci
lerin takviyesi için ltalga
dan gelen askeri kuvvetler 
(Malaga) limanına çıkar.ıl
mıştır. Bu askeri ıetuen 
nakliye gemileri, ltalgan 
harb gemilerinin muhafa· 
zası altında bulunmaktadır. 
Bu haber, her tarafta de· 
rin okiıler uıandırmıpır. 
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!JiiQ 
• 
lzmir'in~güzelliği namına 

l:RLERi 
Çar§lde, mahalle aralarında~gözq çarpacak yerlere düşen binalann 

dıvarlanna bakınız: 

Deri deği~tiren bir hastayı hatırlatıyor. Birihirl üstüne yapıftınlan 
ve rastgele yırtılan bir yı~ın afif, bedii zevkimize ve ıehrin medeni 
görünüşüne bir avuç, rengllrenk çamur gibi vurulmuı ve vurulmaktadır. 

Eskiden, mahallelerin gaz fenerlerini yakan merdivenli fenerciler 
gibi, bir takım afişçiler türedi. Rastgele bir dıvara güzelliğin, temizlik 
ve zarafetin idam vesikalarım yapı,tınyorlar .. Amma, aldıran yok. 

Bana cevab olarak; 
- Bina sahibinin muvafakati olunca kim itiraz edebilir? 
Denecektir. Bu cevab, çok garib olur. Çünkü caddelerin genişliğini, 

Binaların ıekil ve irtifaını bile kontrol eden belediye müeaseseleri, el· 
bette ki bunda da söz söyliyebilirler .. Tasarruf ve mülkiyet hakkı, fer· 
de aid olmakla beraber, bundan cemiyete ve ıehire düşen iti tanzim 
etmek de devlet ve şehir milesseselerinin haklan dahilindedir. 

Bir sinemamn, bir tiyatronun kapısının önüne çıkıb; elindeki çanı 
nllıyarak; 

- Haydi baylar, bayanlar, başlıyor. Meıhur Amerikan vahşi muha· 
rebelerini seyredeceksiniz. Meşhur palyaço Mehmed bu akşam burada 
oynıyacaktır. 

Diye avaz avaz bağıran canlı ve ayaklı rek!Amı nasıl suaturduksa, 
oehrimizin medeni yüzüne, rastgele bir tutkal fırçası vurub üstüne af iti· 
ııi aaan açık gözün yakasına yapışmalıyız. 

Garb memleketlerinde, ilünın, afişin bir ıekli vardır, bir kaidesi 
vardır. Herkcıi rahatsız, ıehiri de berbad etmez. BilAkia ruhu ok9ar, 
göze çarpar. HattA bir boş zaman eğlenceıi bile olur, hatta ıehirde bir 
fevkallidelik bile yaratır .. Biz de huna alıımağa mecburuz. Bu mecburi· · 
yeti, kendiğilimizclen hissettiğimiz müddetçe biç olmazsa belediyenin,:bu 
iti başı bo~ bırakmaması lazımdır. 

Onlara kalıraa, yarın öbür gün penceremizin 
varakası yapıftırmaktan geri kalmıyacaklardır .. 

camına da bir ilan 

Sol)ukta·n korkanlara iki 
tavsiye 1 

"Amerika Tıb gazetesi,, so· 
ğuktan korkanlara şu iki tav· 
siyede bulunmaktadır: 

1 - Hergiin sabahları, bir 
leğen içinde sıfırdan aşağı 10 
derecede soğuk bir suya bir 
eli batırmah, iki dakika böy
lece kalmahdır. Bu sayede 
vücud soğuğa karşı bir nevi 
afiyet kazanır! 

2 - Sıcak bir yerden so· 
ğuk havalarda sokağa çıkıl
dığı zaman ağzı sıkı kapat
malı ve sade burundan ve 
çok yavaş nefes almalıdır. 

Bir Tıb gazetesinin bu tav
siyelerine teşekkür bir borçtur! 

Kurbaöa ticareti 
Karın iyisi ve kötüsü olmaz. 

Bunun için kurbağa ticareti de 
garip veya çirkin görünmeme
lidir. 

Fransa' da Paris civarında 

birçok kimseler kara kurbağa 
toplamak ve satmakla meş

guldürler. Bu kurbağalar, İn· 
giltere'ye sevkedilmektedir. 

lngiliz'lerin bu kurbağalan 
yimediklerini peşin temin ede
biliriz. lngilizler bunları sebze 
bahçelerinde yapraklara mu
sallat olan muzir haşereleri 
avlamak hizmetinde kullan
maktadırlar. 

Saime Sadi 

oynıyan kadınlar teşkil ettiğinil 
de ilave etmektedir. 

Zenginlik eseri bir iş 
Kış sporuna rağbet son za

manlarda pek fazlalaşmıştır. 
Zengini ve eğlence düşkünleri 
pek çok olan Nevyork'ta Ma
dison meydanında büyük bir 
kış sporlan dairesi yaptlmıştır. 

Bu binada senenin herhangi 
bir mevsiminde, sun'i kar ve 
buz sayesinde her türlü kış 
sporları eğlenceleri yapılabil· 
mektedir. 
Mektup okumıyan bir 

lngiliz 
lngiltere' de, büyük şehirler· 

den birinde oturmakta olan 
Mister Lister isminde bir zen-
gin adam, kendisine gelen 
mektupları okumazmış!. 

Mister Lister'in bu adeti 20 
enedenberi devam ediyormuş. 

Postacının getirdiği bir ku
cak mektubu açmadan bir ta· 
rafa atarmış!. 

Bu ızarip adetin ve azami 
·meraksızlığın sebebi de, Mis· 
ter Lister' e gelen mektupların 
mühim bir kısmının para ve 
yardım talebine dair olması 
imişi. 

Acaba, mektupları açsa, 
okusa, kendisinden milyarlar 
istenilse ve bunları verecek 
vaziyette bile olsa, bu talep
leri mutlaka is' af etmek mi 
lazımgelecek? .. 

İngiliz aklı bul. 

Kazanç~ vergisi mükel-r 
lef leri ve 'borçları 

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

işlerini terk edenlerin taksit-
leri ne şekilde alınacak? 

Gündelik gayri safi kazanç
ları üzerinden vergiye tabi 
bulunan mükelleflerden mali 
yıl içinde işe başlıyanların 
mükellefiyet devrelerinin tayin 
şekli hakkında Maliye Veka· 
Jetinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Tatbikatta haziran 
ve kanunuevvel aylarından 
sonra işe başlayıp ta müteakip 
taksit müddeti girmeden evvel 
işlerini bırakan bu kabil mü· 
kellefler hakkında yapılacak 
muamele İçin tereddüde dü
şüldüğü görülmüştür. 

2395 numaralı kazanç ver· 
gisi kanununun 50 inci ve 
57 inci maddelerindeki hü· 
kümlere göre gündelik gayri 
safi kazançları üzerinden ver· 
giye tabi olanların mükellefi
yet devresi taksit esasına ıs
tinad ettirilmiştir. 

Vergiler biri Haziran, di
ğeri Birinci kanun aylarında 
olmak üzere iki taksitte tahsil 
olunur. Bu müddetler ayni za
manda tediye zamanlarıdır. 
Gündelik gayri safi kazanç 
esasına göre vergiye tabi bu-.. 

lundurulanların mükellefiyet 
devreleri taksit esasına istinad 
ettirilmiştir. Bu mükelleflerden 
birinci taksit müddeti olan 
1 Haziran · 31 Birinci kanun 
devresi içinde işe başlıyaolar
dan birinci ve işlerine devam 
ederlerse ikinci taksit vergile· 
rinin ve Birinci kanun • 31 
Mayıs devresi içinde işe baş· 
lıyanlardan da yalnız ikinci 
taksit vergilerinin alınması la· 
zımdır. Haziran ve Birinci ka
nun aylarından sonra işe baş
lamakla beraber müteakip tak
sit müddetlerinin girmesinden 

evvel işlerini bırakanlar da bir 
taksit vergi ile teklif edile
ceklerdir. 

Birinci taksit devresi içinde 
işe başlıyan ve ikinci taksit 
devresinin hululünden eve) iş-

lerini bırakanlara senelik ola
rak tahakkuk ettirilmiş olan 

vergilerin ikinci taksitleri 57 
inci madde mucibince birinci 
taksit müddeti içinde haber 
verilmiş olmak şartile terkin 
edilecektir. 

Uzüm standardizasyonu 

Ticaret ve sanayi odası 
bir rapor hazırladı .. 

Uzüm standardizasyonu lüzumlu 
ve zaruri görülmektedir 

Üzümlerimizin standardizas
yonu hakkında şehrimizde ala
kadar bir müessesenin mühim 
bir rapor hazırlıyarak lktısad 
Vekaletine gönerdiğirıi geçen 
gün yazmıştık. Muhtelif mües· 
seseler, üzüm standardizasyonu 
hakkında mütalealar hazırla
maktadır. Şehrimiz Ticaret oda· 
sınca da ayrıca bir rapor ha
zırlanmıştır. Rapor, üzüm stan· 
dardizasyonunu, dünya rakip 
piyasalarında iyi satışlar yap
mak noktai naz~rından lüzumlu 
ve zaruri görmektedir. Odanın 
raporunu hülasaten aşağıya ya
zıyoruz: 

"Kuru üzümün tam bir stan· 
dardizasyonu, müşküldür. Fa
kat tam bir ihr~cat mahsul ve 
maddesi olan kuru üzümün 
yalnız bu sebebten dolayı di
ğer mahsullerimize tercih edil
mek suretile standardize edil
mesi acil bir zarurettir. Buna 
muvaffak olmak için istihsal
den başlıyarak bütün vasıf ve 

bu, kanuni tedbirlerle ve stan
dard usulile mümkündür. Bu 
takdirde kooperatifleşmiş müs· 
tahsiller, tacirler tamamen stan· 
dardize edilmiş veya standar
dize edilmiye elverişli mal tes
lim edeceklerinden ihracata 
aid işletme, ambalaj ve tasnif 
işlerinin dahi nizam altına 
alınması kolaylaşmış olur. Bu 
suretle kooperatifle serbest 
ticaret sahaları ayrılarak her 
biri ayrt ve yekdiğerini tamam
layıct iktısadi vazifeler deruh
de edebilirler. 

Acaba İngiltere' de kurbağa 
yokmudur ki Fransız kurbağa
larma böyle düşüyorlar? Doğ- { 
rusu bunu biz de bilmiyoruz. 

En güzel kadınlar 
Holivod' da çıkan bir mec

mua, en güzel kadınlardan 
bahsetmekte ve: 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

' hususiyetlerinin sabit ve mu
ayyen şekiller dahilinde cere
yanını temin etmek ve ziraat 

sahalarında tedricen birçok ted· 

İhracatın birçok risklere bağlı 
sermaye ve krediye mütevekkif 
malumat, tecrübe ve ihtisasa 
dayanan ince bir iş olduğu 
mülahaza edilirse kooperatifle 
serbest ticaret ayrı·ayn faali
yet sahaları tesbit eden muh
telit bir rejimin lüzufm ve ay
dası kendiliğinden tezahur 
eder. Her halde ihracatın da 
kooperatifleştirilmesi, diğer ted
birlerin semerelerini almak 
bütün yeni istihsal ve satış 
sisteminin son bir merhalesini 
teşkil etmelidir. 

/lkmekteplerde yazı 
dersleri levhaları 

"Cihanda en güzel kadınlar 
spora ehemmiyet vermiş, bil
hassa yüzücüler, tenisciler ve 
golf oyuncuları arasından ye· 
tişmektedir " hükmünü ver· 
mektedir. 

Mecmua; sporcu kadınlar 
arasından güzellik müsabaka
larını kazanmış olanları zikret
tikten sonra sinema yıldızla· 

de 

Bugün pldızlarm arza yapa· 
caklan tesirler iyi olacaktır. Sa· 
hah -haklı olmak şartile· dava 
ikamesi için çok muYafıktır. Bu· 
gün öğleden sonra idare ve azim· 
le çalışabileceğimiz için ~ans da 
bizimle beraber olacaktır. Bugün 
ba~lıyacak seyahatler çok güzel 
geçecektir. 

Bugün doğan çocuklar. yük· 
sek kabiliyetli, yüksek. ruhlu ve 
zeki olacaklardır. Pek mütenevvi 
mesleklere dağılacaklar ve tuttuk· 
lan meslekte temayüz edecek· 

dir. 

birler almak mecburiyeti vardır. 
Bu da ancak istihsal ve 

ihraç işlerinde hükumetin kat'i 
bir müdahalesi ve hakimiyeti 
ile kabildir. Bu yolda ilk önce 
ziraattan işe başlamak elzem· 
dir. Bizde küçük bağcılık re
jimi cari olduğundan zirai sa
hada alınacak tedbirin birin
cisi ve başlıcası bütün bağcı
lanmm toplıyacak lumumi 
kooperatif teşkilatına bağla
mak lazımdır. 

Tedrisat programına göre, 
ilkmekteplerde talebeye güzel 
yazı dersleri de verilmektedir. 
Talebenin derslerini kolaylaş
tırmak için Kültür Bakanlı

ğınca bastırılmış olan güzel 
yazı levhalarından İzmir vila
yeti ilkmekteplerine yetecek 
kadar, şehrimiz Kültür direk
törlüğüne gelmiştir. Bunlar, 
ilkmekteplere dağıtılmağa baş· 

Palamut' tet-
• 

ki katı 
Netice, raporla Ve. 
kalete bildirilecek 

Palamutun standardize edil
mesi ve yeni ihraç merkezleri 
temini için dün ticaret ve sa
nayi odasında bir toplantı 
daha yapılmıştır. 

Geç vakte kadar devam 
eden toplantıya, iç ticaret 
umum müdürü Mümtaz ile 
lktısad Vekaleti ihracat baş 
kontrolü Hakkı Nezihi de iş

tirak etmişlerdir. Toplantıda 

verilen kararlar, bir raporla 
lktısad Vekaletine bildirile
cektir. 

Kızılay balosu 
Bu akşam veriliyor 

Kızılay kurumunun yıllık l Ü· 

yük balosu, bu akşam hüku
met konağı salonlarında veri
lecektir. Balonun fevkalade 
bir şekilde olması için mühim 
hazırlıklar yapılmış, hükumet 
salonları bol bir şekilde ten· 
vir edilmek için mühim tesisat 
yapılmıştır. lstanbul'dan bir 
orkestra getirilmiştir. Salonla
rın tezyin işleri, zevkiselime 
uygun bir şekilde yapılmıştır. 
Bu seneki balo, geçen ytllara 
nazaran daha parlak bir şe
kilde olacaktır. Zengin var
yete numaraları hazırlanmıştır. 
Kadril oyunları da yapılacakbr. 
Balo genel komiserliğine em
niyet müdür muavini İsmail 
Hakkı Küntay seçilmiştir. .................... 

Rusya 
V alansiya hüküme
tine silah tedarik 

ediyor .. 
Berlin, 12 (Radyo) - Av

rupa Ekspres gazetesine göre 
Sovyet Rusya, Paris silah fab· 
rikalarına 60 milyar rublelik 
bir kredi açmıştır. Bu kredi, 
Valansiya hükumeti namına 

silah ve mühimmat mübayaa
sına hasredilmiştir. 

Edirne'de feyezan 
Hükumet, lazımge
len tedbirleri aldı 
Edirne, 11 ( A.A ) - Son 

'günlerde yağan sürekli yağ
murlar yüzünden nehirler taş· 
mış ve Edirne'nin sekiz on 
mahallesini su basmıştır. Su
ların yükselmesi bütün gece 
devam etmiş ve bu •• üddet 
zarfında zabıta su istilasına 
uğrıyan mahallelerdeki evleri 
tahliye işile uğra~mıştır. Sular 
4 metre 90 santimetre yüksel
dikten sonra yavaş yavaş çe· 
kilmiye başlamıştır. Bosna kö
yü tamamen su ile çevrilmiştir. 
Umumi müfettişlik ve vilayet 
feyezanın fazla zararı mucip 
olmaması için tedbirler al· 
mtştır. 

Edirne, 12 (A.A) - Sular 
çekilmekte devam ediyor. Hava 
açıldığı için suların yükselme 
tehlikesi a"Zalmıştır. F elaketze· 
delere yardım edilmektedir. 
Bosna köye erzak gönderil
miştir. Zabıta büyük gayret
lerle çalışmaktadır. Hilaliah
mer yardım etmeyi kararlaş
tırmıştır. Zarar miktarı henüz 
belli değildir. Dört cami de 
sular altında kalmış fakat 
vaktinde boşaltıldıkları ıçın 

Japonya 
Meclis hükümetin 
programını kabul et 
mezse feshedilecek 

Tokyo, 12 (Radyo) - Ja
pon meclisi 15 şubatta top· 
lanacak, kabine mali progra
mını meclise arzedecektir. 

Meclis bu programa ve as
keri kredilere muhalefet göste
rirse feshedilecektir. 

Tokyo, 11 (A.A) - Do
mei Ajansı bildiriyor: 

Diyet meclisi içtimalarını 
14 şubata kadar tehir eden 
yeni büdçe projesini hazırla· 
maktadır. Maliye nazırı bazt 
eşya fiatleri üzerindeki tereffü 
temayüllerinin önüne geçilece· 
ğini ümit etmeletedir. 

Hükumet eski hükumetin 
vücuda getirdiği büdçe projesi 
heyeti umumiyesi üzerinde 
275 milyon yenlik tenkisat 
yapabilmiş ve büdçeyi iki mil
yar 765 milyon üzerinden kur· 
maya karar vermiştir. Esaslı 
tenkisat merkezi hükumetin 
eyaletler üzerine devredeceği 
150 milyon ile bazı nezaretler 
tarafından istenen 125 mil
yonluk krediler üzerinde ya· 
pılmış, ordu ve donanma büd
çeleri de azaltılmıştır. Eski 
hükumetin 450 milyona çıkar
dığı vergi zammiyatını hüku· 
met 300 milyon üzerinden 
tahdit etmiş ve bunun için de 
gümrük resimleri ile kazanç 
vergisi üzerinden alınan hu
susi resmi indirmiştir. Bu ten· 
kisat sayesinde hükumet Hi
rota kabinesinin bıraktığı açığı 
kapayabilmek için yeni hazine 
bonoları ihraç eyliyecektir. 

ihracatçılarımızın, 
müracaatı 

- Başı 1 inci sahifede -
Ankara, 12 (Hususi) - De 

Voloasyon münasebetile büyük 
zararlar görmüş olan ihracat
çılarımız, İktısad Vekili Celal 
Bayar'ı ziyaret etmişler ve ne 
suretle hareket etmeleri lazım 
geldiğini sormuşlardır. 

Haber aldığımıza göre, ih· 
racatçılar taahhüd ettikleri 
malların bedellerini eski kıy· 
metleri üzerinden alacaklar ve 
Merkez Bankasına yatırtlan 
paralar kendilerine verilecektir. 

Layma 
Volkanı faaliyette 

Santiyago dö Şili, 12 (Rad· 
yo) - Layma volkanı faali· 
yet~ geçmiştir. Volkanın püs· 
kürdüğü ateş ve lavlar yüzün· 
den 3 kişi ölmüş, birçok mad· 
di zararlar olmuştur. 

Çekoslovakya 
Küçük iti/aftan ay-

rılmıyacaktır .• 
Belgrad, 12 ( Radyo ) -

Çekoslovakya'nın küçük itilaf· 
tan ayrılacağı hakkında Ma· 
car gazetelerinde çıkan haber
ler resmen tekzib edilmek· 
tedir. 

Cenubi Amerika 
Sür'atle silahlanmaOa 

başladı 
Kap, t 2 ( Radyo ) - Pre· 

korya'da Cenubi Afrika ordtJ· 
ları fişenk ihtiyaçlarını tenıirı 
edecek büyük bir fabrika kU" 
rulmuştur. . 

6 Cenubi Afrika hükumetı 
ayda teslim edilmek şa..tile 
Londra'ya 100 tayyare ısnıatoO• 
lamıştır. Bundan başka 1 
tayyare de mahalli fabrikal•f' 
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1 d k Hükô.met 1. a an re or arı. • • Yeni vapurlar ısmar a 1 170 Milyonluk bir kütledir. Niyork'ta 22 de 1 kışı muti~ 
/zmir'e ait olan iki vapur, en kısa bir Meclisten 11 milyon Avrupa'nın hemen he_?'~" ya· ka tedavi geçirmiştir. 

lı·ra/ık f evkalô.de nsını, Asya'nm da buyuk hır ------
zamanda teslim edilecektir. kısmını pençelerine almıştır. • h k ll • • l L 

lstanbul, 12 (Hususi) - Devlet Denizyollarının, Almanya' ya tahsisat istedi il Bu olabilir, nitekim asır- I spanya bu ranı a ı ı ışı o arate 
ikinci parti olaralC ısmarlıyacağı vapurlann inşası için Alman fstanbul, 12 (Husu:ıi)- Hü- larca böyle, ayni kalabalık ve f •.r d •ı b ·ı · •? 
mümessilleri ile devam etmekte olan müzakereler tam bir an- kumet, fazla varidatı karşılık toprağı muhafaza etmiştir ,, QVSlT e l e ı ır mı. 
lqma ile neticelenmiştir. göstererek meclisten 11 mil- diyeceksiniz, hakkınız var!... Yer yüzünde, maddelerin tesirine tabi olsun, 

Burada bulunan lktısat Vekili Celal Bayar, bugüa Deniz· yon liralık fevkalade tahisat Fakat, bütün cihana şamil akıl hastalıklan- Şüphesiz bu guddelerin va. 
)'-'ilan idaresine gelerek Alman'larla yapılan anlaşma hakkın- istemiştir. olan her çeşid nizama, hayat nın aldığı vazi· zifelerindeki bozukluklar di· 
da malumat almıştır. Mukavelenamenin yarın (Bugün) imzası Bu paranın üç milyon lirası, ve cemiyetler ahengine, te· yet etrafında aç· mağın teşrihi afetleri gibi si• 
muhtemeldir. zirai kombinalar kurulmasına lakkiye, ananeye, manevi ve tığımız ankete, nir ve ruh hastalıkları tevlid 

Almanya'ya sipariş edilecek ·olan bu vapurlardan iki tanesi, karşılık tutulacaktır. fikri müesseselere karşı cephe mesleğinde de- edebil!r!,.r. Fikir patolojisinin 
lzmir körfezinde çalışacaktır. Ve en kısa bir zamanda teslim 9• d " almış ve bunlardan tamamen rin tetkik ve te- anahtarı 1- c:ikolojidedir. Uzuv· 
edilecektir, ID yagı farklı bir ideolojiyi; kendi top· tebbüleri ile ta· larm patolojisinin fiziyoloji ile 

Fabrikası irin rağından başlıyarak diğer nınmış olan dok- Dr. Esad izah edildiği gibi.. Fakat p· Başvekilimiz, Atatürk'ün 
yüksek direktiflerini te-

18kki ediyor 

J' memleketlere de teşmil etme· tor Esad Ha- Hatibolla sikoloji hala Claude Bernard· 
müracaat var yi kararlaştırmış olmak itiba- tiboğlu, şu cevabı lütfetmiştir: mı bekliyor. 

Şir~::n:ü~a!!t~~~seus~ü-ra~~~ rbile, kRubsyaf ekskl isin~edn. d·~ha şudur: S~~ign~:d~:san~a:~:ı!~~ aff~::!v~::·~~ı~~:lı~ık b:~:k~ 
üyü ir ar a şım 1

• cı a· rinin hiçbirisinin dimağın kı•· ederek memleketimizde bir d" t .... ·· ·· .. de hastalıklan bazılarının iddia v 

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

nın or gozunun onun ' rında teşrihi bir tagayyürüne 
hindyag" ı fabrikası kurmak İs· d .. t k Jağ ın dı"bı'ndedı'r ettikleri gibi artmış mıdır? K , 

or u ın · rastgelinememiştir. raplin in 
Hariciye Vekilim iz, yarın Niş tediğini bildirmiş ve müsaade Ayni derecede ifrat veya Tıp ve psikoloji istatistik- ümidleri boşa çıkmıştır. Akıl 

istemiştir. · tefrite sapmış olan mukabil leri, maalesef akıl hastalıkla- hastalıklarının sebeplerini bil-

şehrine hareket edecek, ora
dan da AtinaYa geçecektir 

;Sfanbu[ faşist kutba gelince, o da, rınm arttığını göstermektedir. mek, mahiyetini, tabiatım bil-
ı ~ mütemadiyen, Rusya'ya aid Fikir, beden kadar sağlam mekten daha faydalı olurdu. 

Polislerine ev yap- haberlerin en kötülerini ver- değildir. Akıl hastalıklan, yal- Ancak o sayede korunma 
mekle meşguldür. Evet, bu, mz başına, diğer bütün has- tedbirleri bulunabilirdi. 

lstanbul, 12 (Hususi)- Baş· 
vekil ismet lnönü, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüşdü Aras ve 
lktısad Vekili Celal Bayar, 
bu sabah hususi trenle şehri
mize gelmişler ve Haydarpa
şa' da merasimle karşılanmış· 
lardır. 

Başvekil ve Vekiller, tren· 
den inince muşe binerek Dol
mabahçe sarayına geçmişler 
ve Reisi cumhur Atatürk' e arzı 
tazimat etmişlerdir. 

İstanbul, 12 (Hususi) -
Başvekil ismet lnönü'nün Reisi 
Cumhur Atatürk'le Balkan an
tantı konseyi mes' elelerini gö
rüşmekte oldµğu ve verilecek 
direktifleri tesbit edecekleri 
tahm;n edilmektedir. 

Reisi Cumhurumuz ile Baş· 
vekilin bundan başka yeni ve· 
kaletler ve müsteşarlıklar işi
ni de görüşecelderi sanılmak
tadır. 

lstanbul, 12 (Hususi) - Ha
riciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü 
Aras, yann akşam (Bugün) 
•emplon ekspresile Yugoslav
Yanın Niş kasabasına gidecek 
Ve orada Yugoslavya baş ve 
dış bakanı M. Stoyadinoviç ve 
Romanya hariciye nazın M. 
Antonesko ile buluşacaktır. 

Üç nazır, hususi bir trenle 
Niş'ten Atina'ya geçecekler 
\re Balkan antantı Hariciye 
Nazırları konseyine iştirak 
edeceklerdir. 

Atina, 12 (Hususi) - Pa· 
llrtesi günü toplanacak olan 
Balkan antantı Hariciye Na
lırları konseyi için burada ha
lırlıklara devam edilmektedir. 

Pazar günü Atina'ya gele
cek olan Türk, Romen ve 
Yugoslav Nazırlan, parlak 
merasimle kar.,ılanacaklardır. 

Konsey, Çarşamba gününe 
kadar toplantılarına devam 
edecek ve Çarşamba akşamı 
dağılacaktır. 

Yunan gazeteleri, bu top
lantıda Bulgar • Yugoslav mi· 
sakının da görüşüleceğini ve 
tedkik edileceğini yazmakta· 
dırlar. 

tırılıyor faşizm için ideal bir iştigal- talıkların mecmuundan daha Carrel der ki: 
lstanbul, 12 ( Hususi ) dir. Tıpkı, Rusya' da, faşizme fazladır. Meşhur doktor Car- "- Fikir za'fı, delilik sına· 

lstanbul'da bir Polis mahallesi ve nasyonalizme karşı aleyh- rel'in "1nsan denen bu meç- yi medeniyetinin ve o mede· 
kurulacaktır. Polislerimiz bu tarlıkla iştigalin de bir vazife hul" adlı kitabında yazdıRı niyetin hayahmızda yapbğı 
mahallede taksitle ev yaptıra- oluşu gibi.. veçhile Niyork'ta akıl hastalık· değişikliklerin bir fidyesi olsa 
caklardır Bu karşılıklı tezvir, çekiş· larına mahsus hastaneler adam gerektir." 

ı~AlSlr'a me, münaferet ve aleyhdarlı- almamaktadır, ve Niyork şeh· Akıl hasta1ıkları asabi cüm-
rı 1 lenin muvazenesinde bozuk-ğın dikkate şa_ yan olan nok· rinde her yirmi iki kişide bir 1 d 

V d J ğ • uk olan insan grupları için e ı ar ım eaece ız.. tası nedir bilir misiniz: şahsın, hayatının bir devrinde daha çok zuhur ediyor, fakat 
Kahire, 12 (A.A) - Mmr hii- Didişme, bizzat doktrinlerin mutlaka bu müesseselerde mu- tamamen salim görünen aile-

kfımeti Milletler cemiyetine kabu- karşılıklı tezler ve eserler ha- vakkat bir misafirlik geçir· lerde de zuhuru nadir de· 
lü talebine müzalıaret göstermesini lindeki oluşu Ülerinde geçmi- mekte olduğu da sabit ol- ğildir. 
Tilrkiye'<len rica etmiştfr. Türlü. 
ye'nin bu müzahareti memnuniyet· yor. Hatta buna temas edil- muştur. Hayatın yeni şartları içinde 

Bur,oa le yapacağına muhakkak nazarile diği de çok ender vakidir. DeJilerin tedavi edildikleri bazı amillerin cümlei asabi-
a bakılmaktadır. Bilakis, hadiselere renk, şekil müesseselere her sene 68,000 yeyi bozdukları zan olunur. 

Oamanlı Bankasını Diğer taraftan Türk.iye kapitii· vermek, makyaj yapmak gibi yeni hasta girmektedir. 1932 Fikir zaa'fını, vakit vakit 

l lıiayonlann kaldınlması için i· bütün dünyayı aldatan bir de Birleşik Amerika hükumeti gelip-geçen delilikleri kolaylaı-soyan ar sanda toplanacak konferansa davet 1 l ( . 'd) .. .. h ta l . d (340 000) 
ya ancı ığın envaı çeşı mu· resmı as ne erın e • tıran şartlar, hayatın ıstıraplı, 1 t b ı 12 ( H Sus"ı ) edilmiıtir. d 1 d S ' 

s an u • u - sabakası cereyan ediyor. e i var ır. ersem ve sara- intizamsız, heyecanlı ve gıda-
Bursa'da Osmanlı Bankasını Kamutayda Akla-kara, tabiatte yekdi· lıların adedi de (80,000) den mn ya çok az veyahud taba-
soyanların muhakemelerine bu d l l ğerine düşman ve zıd iki renk· fazla idi. Hususi hastanelerde hat marifetlerine pek uygun 
gün başlanmıştır. Tetkik ve ta i o U- tir. P'akat beşeri ve fikri ha- tedavi edilenler bu istatistiğe olarak hazırlanmış olduğu, fi-

ltalya nan kanunlar.. yatta, ak'ın yerini kızıl istih- dahil değildirler. rengi illetinin çoğaldığı, ahlaki 
Veliahdmm bir erkek ÇO· Ankara, ıı (A.A) - Ka- laf etmiştir ve şimdi mücade- Milli sağlık komitesinin tef- inzibatın kaybolduğu, hodbin· 

k )iğin, mes'uliyetsizliğin alabil-CUJ(.U dünyaya geldi b .. F"k t S'lay'ın le, kızılla kara arasındadır. tişleri mekteplerde o uyan ço· 
" mutay ugun 

1 

re ı Hem de, habbeden kubbe cuklar içı'nde en az 400,000 diğine hakim olduğu, tabii Napoli, 12 (Radyo) - ltal- başkanlığında yaptığı toplan· ıstıfanın kalmadığı cemiyet 
ya Veliahdının zevcesi bugün tıda asker"ı memurlar hakkın- yapmak, karganın kanadına talebenin tahsile devamlann- d l 

gruplan içinde zuhur e iyor ar. saat 14 de bir erkek çocuk daki kanunuD beşinci madde- motör takmak, tavuğun kuy· dan bir fayda beklenmiyecek Bu amillerle psikozlar arasında 
doğurmuştur. Bu münasebetle sinin tefsirine aid kanun layi· ruğuna vantilatör bağlamşk derecede zayıf fikirli oldukla· muhak.cak bazı münasebetler 
ltalya'nıa her tarafında büyük hasını müzakere ve kabul et- derecesine kadar. rını meydana koymuştu. Ruh vardır. Cene Aleksi Carrel'e 
şenlikler olmuştur. miştir. Faşist radyolar, size bugün hastahklarile musab yüzbin- göre "Denilebilir ki, modem 
Sıhhiye Vekilimiz Denizyolları ve Akay işletme fevkalade bir haber veriyor- lerce insanın da cemiyet içinde medeniyetin harikaları orta-

lstanbul, 12 ( Hususi ) - işleri fabrikalarile havuzlar ve lar .. Mesela diyorlar ki: serbest dolaştıkları tahmin sında beşer şahsiyeti dağıl-
Şehrimize gelmiş olan Sıhhi- havuzluk müdürlüklerile devlet - M. Litvinof'un karısı tev- olunuyordu. Tababeti hazıret mağa istidad gösteriyor" bu· 
ye Vekili Refik Saydam, dün reisine aid deniz vasıtaları kif edilmiştir. Kendisinin de maalesef insan aklını meçhul günkü medeniyet böyle devam 
İstanbul sıhhiye müdürlüğün· memurları ve gemi adamları ya tevkifi veya bir sefarete düşmanlarına karşı henüz mu· ederken ve buna karşı büyük 
de yapılan bir toplantıda ha- hakkındaki tekaüd kanununda tayini muhtemeldir. hafaza edecek vaziyette de- fikir adamlarının gösterdikleri 

b h l ki kurtuluş çarelerine başvurul-zır bulunmuş ve geç vakite geri kalmış olan maddeleri Ayni gece, Moskova radyo- ğildir ve u asta ı arın ara-
b· ı· F k h duğunu gösterecek bir emmare kadar çalışmıştır. okunarak kanunun birinci mü- su mesela diğer bir radyo ha- zını iyi ı ır. a at ma iyetini 

1 d 1 B mevcud değilken 2039 sene-Sıhhiye Vekili stanbul'a zakeresi ikmal edilmiştir. her veriyor: hiç e ftn ıyamamıştır. ugün· 
gelişi hakkında demiştir ki: - M. Hitler'in muvaffaki- kü tıb, akıl hastalıklarının di- sinde dünya sekenesinin delir-

Kamutay yarın da toplana· b'" . miş bulunacağını söyliyenlere - " Seyahatim hususidir. yetsizliği halk arasında yavaş mağın unyesıne aid afetler· 
b 1 'k d'l '- b' caktır. d · k d h kolay kolay haksızsınız denile-Bu iti ar a zı re ı ecett ırşey , J yavas, fakat inkar ve mü na- en mı, yo sa a ili muhitin 

Atina aa · bilir mi? yoktur. Burada ne kadar ka- kaşa edilemiyecek şekilde ken· terkibindeki bir değişiklikten b 
d ld d tb t k • Bugün Avrupa'nın cenu i lacağım da belli eği ir.,. Bir e ma ua ongresı disini göstermiye başlamıştır. mi veyahud herikisinin birleş· 

1 
k ANADOLU 1 k garbinde koca bir mem e etin Ameleler top anaca ·· iki gün sonra, Moskova mesinden mi ileri geldiğini b h 

geçirmekte olduğu u ram ___ ,__ İstanbul, 12 (Hususi) - Bu radyosunun haber neşriyatı tayinden acizdir. Pek muhte- f k 
G.. 1 l l akıllı işi diye tavsi etme un ük siyasal gazete Patronlar a uz aştı ayın 15 inde Atina'da topla- arasında şunları görüyorsunuz: meldir ki asabi ve ruhi faali- mümkün müdür? 

Saliip ve baıyazganı Detrua, 12 (Radyo) - Dün nacak olan Balkan antantı - M. Litvinof, bugün filan yetler hem dimağın ahva1ine 
Haydar Rüşdü ÔKTEM gece general motors şirketi matbuat kongresi, Yunan mat· devlet elçisi şerefine bir ziya· ve hem de dahili ifrazat gud· -~:unıt netriyat ve yazı i§leri ile amele murahhasları ara- buat müsteşannın nutkule açı- fet vermiş ve bu meyanda delerinin deveran tarikile be· 
fll'fl: Hamdi Nüzhet Çançar l k k Rumi· 1353 ı Arabi-1355 f . .1-eL--.. -·: - sındaki itilaf imzalanmıştır. Bu acaktır. Rusya ile dig" er devletlerin yin hücrelerine sev etti leri 

'"«!' uuı._. 2ci kinoo 31 Zilhicce 1 1 fab l·kaların hemen Kongreye iştirak edecek mu- b t v b ynelmilel si _: ____ _ ı~nıir İkinci Beyler sok~ uz a~ma r nase a ı e e . karşılanmıştır. Halk, devlet 
.; .8alk Partisi binası içinde tahliyesini, General Motors olan matbukt umum müdürü yasi vaziyet etrafında şu mii· reisinin bulunduğu otelin hai-

TAKViM 

l elgrar: tznıir - ANADOLU şirketinin amele aleyhine da- Vedat Nedim'in riyasetinde him nutku i"radetmiştir. konu önünde toplanarak ..... 
elefon: 2776 - Posta kutuau 405 vasmın talikini, ve bütün ame· heyetimiz, Ankara' dan şehri- s· h · · d (t k · f ilh 

ABON 1 1 ) ız, ayrct ıçın e, ev ı ı .. 
\' ıı.a... E ŞERA T lenin tekrar işe başlamasını, mize gelmiştir. Yarın (Bugün beklenen) M. Litvinof'un nut- Dikkat buyuruluyor mu? ı-a§, 1200, altı aylığı 700, üç yövmiyelerde saat başına 5 Atina'ya hareket edecektir. k k ki l "k S k b" . d b" 
\' aylığı 500 kuruıtur. unu o uma a meşgu ı en istemati ır ısna , ır 
lbaaeı ınenıleketler için senelik Çent tezyidini mübeyyindir. Fırtına Berlin veya Roma ses veri- yalan ve akord almış, yürü-

ahone ücreti 27 liradır /nf ilak Loriyent 12 (Radyo) - Sa· yor: müştür. Radyo, kitab ve ga-
6-a 8.eı ~erde~ kuruıtur Avinyon, 12 ( Radyo ) _ hillerde müdhiş bir fırtına hü- - M. Hitlcr, bugün Mü· zetede bütün iyiliğine rağmen 

geçmlf •tl•halar 
25 

kuruftur Üç katlı bir binada müthiş hüm sürmektedir. Hareket et- nih'e gelmiş ve 200,000 kişi- maalesef, buna alet olmuştur . 
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13 i 
7 7 

Cumartesi 

.,4lfAI>otu lılATBAASINDA bir infilak olmuş, bina ve ci- miş olan bütün vapurlar li· lik büyük bir halk kütlesi ta- Olmakta devam edecektir de .. 
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ispanya' da son vaziyet 
ı ,.., r o"' '1"!?tı. 

- :ıı ~ 

Por kiz~ ispanya sula
rındaki kontrole iştirak 

edeceğini bildirdi 
-------·-------

Son gelen haberlere göre, ihtilalciler, bü .. 
yük kuvvetlerle Madrid'i yeniden teh-

did etmeğe başlamışlardır 
Londra, 12 (A.A) - Tali 

sdemi müdahale komitesi top
lantısında Sovyet harp gemi· 
lerinin İspanya sahillerinin kon· 
trolüne iştirak etmesi husu· 
sunda mutabık kalınmıştır. 
Mıntakalar sistemi muhafaza 
olunmuştur. 

Bazı alakadar memleketlerin 
herbiri muayyen bir mıntaka
da kontrol vazifesini yapacak· 
tır. Portekiz, Sovyet gemileri 
kontrola iştirak ettikleri tak· 
dirde Portekiz gemilerirıin de 
İştirakini istemiştir. 

General Franko 

cesi mühim olacaktır. 

Deniz kontrol planına göre 
her hangi bir kontrol gemisi 
komiteye dahil devletlerden 
b nılması ile fevkalade ve neti-irine aid olupta içinde bita-
raf limanlardan yi.iklenmiş si
lah veya gönüllü bulunmadı· 
ğına dair bir vesika ibraz et
meksizin ispanya sahillerine 
yaklaşırsa keyfiyeti ademi mü
dahale komitesine bildirecektir. 

Tali komite müzakerelere 
devam etmek üzere öğleden 

sonra gene toplanmıştır. 
Londra, 12 (A.A) - Por

tekiz ispanya sularındaki de
niz kontrolü planına iştirak 

arzusunu göstermiştir. 
Paris 12 (A.A) - Eko dö 

Paris gazetesi 600 Amerikalı 
ve İskandinavyalı gönüllünün 
Barselon'a vardığını, gönüllü 
kaydetmek için Bordeauks'ta 
bir f spanyol cemiyeti teessüs 
ettiğini, üç tayyarenin Tolon
dan Barselon'a hareket ettiği
ni ve hergün müteaddid 
kamyonun ispanyaya gitmekte 
olduğunu bildiriyor. 

Rochefort Sur Mer 11 (A.A) 
Son günlerde İspanyol kıyıla
rından gelen bazı serseri tor· 
piller görülmiye başlanmıştır. 
Bu torpillerin en sonuncusu 
Leperhuisede Oleren ve Re 
adaları arasında görülmüştür. 
Fransız bahriye makamları bu 
torpillerin imhası için lazım 
gelen tedbirleri almıştır. 

Paris, 11 (A.A) - Bir Bar
selon haberine göre Katalonya 
hükumeti 34 ve 35 sınıflarını 
kur'a ordusu ismi verilen ordu 
için silah altına almaka karar 
vermiştir. Milis bundan böyle 
halk ordusunu teşkil edecektir. 

Madrid, 12 (Radyo) - Bü
yük ve askeri bir harekete in
tizar edilmektedir. Bu hare· 
ket bütün kuvvetlerin kulla-

Paris, 12i(Radyo) - Son-;. 
~gelen haberlere göre, ihtilal

ciler, büyük kuvvetlerle Mad
rid şehrini yeniden tehdide 
başlamışlardır. 

Suriye 
Heyetin Paris'e git

mesinde mantık 
yoktur. 

Paris, 12 (A.A) - Saint 
Bris Le Journal' da diyor ki: 

Suriye heyetinin mantıkan 
Paris' e değil Cenevre'ye git
mesi lazımdı. Sancak statüsü
nün ana hatları ile tesbit eden 
Cenevre' dir. Sandler raporun
daki planı tamamlamak ona 
düşer. Konsey kararının Fran
sa - Suriye muahedesinde is· 
tilzam ettiği tadilatı Suriye
liler kat'iyen kabul etmiyorlar. 
istedikleri bir sıra metalipten 
bir tanesi yoktur ki, Cenev
re' de kabul edilen muhtariyet 
prensibile taban tabana zıd 
olmasın. Suriye ile hazırladı

ğımızı Türk'lerle bozmuştuk. 
Ayni usule devamla aksini 
yapmak mevzuu bahsolamaz. 
Aklımızı başımıza almanın sı

rasıdır. Suriye'nin manevrasına 
uymakla herkesin hoşnutsuz· 
luğunu davet etmiş oluruz. 

Almanya 
Burgos'a sefir 

tayin etti. 
Berlin 12 (Radyo) - M. 

Hitler General Fapel'i Alman
yanın Burgos sefiri tayin et· 

200 Lira uçmuş 
Sabıkalılardan Osman, Ali 

ve karısı Emine, Mustafa oğlu 
Halil'in sarhoşluğundan istifa
de ederek cebinden 200 lira
sını çalmışlardır. Osman zabı
taca yakalanmışsa da, diğer 
iki hırsız kaçmışlardır. 

Yaralamış 

İsmail oğlu f brahim ile Ka
dir oğlu Refik, Kemeraltı cad
desinde kavga etmişler, ibra· 
him Refik'i yere düşürerek 
yaralamıştır. 

Çocuk kavgası 
14 Yaşında Mustafa ile 16 

yaşında Süleyman, Karantina
d-. kavga etmişler, Mustafa, 
elinde bulm1an makasla Sü
leyman 'ı yanağından yarala
mıştır. 

Kadm kavgası 
Tepecik'te genel evlerde 

sermaye Dudu ile Huriye ve 
Lütfiye, bir köpek mes' elesin
den kavgaya tutuşmuşlar, bir· 
birlerini döğmüşler ve yarala· 
mışlardır. 

Sahtekıirhk 
Asker kaçağt Hüseyin oğlu 

Rahmi'nin, sahte bir nüfus 
tezkeresi taşıdığı ihbar edilmiş 
ve üzeri aranınca Kırk&ğaç'ta 
Ahmed oğlu Şerif namına 
müseccel bir nüfus tezkeresi 
bulunmuş ve kendisi yakalan· 
mıştır. 

Esrar içiyorlarmış 
Namazgahta 30 sayılı evde 

oturan Sefer oğlu Haşim ile 
sabıkalılardan Tevfik, esrar 
içerlerken yaKalanmışlar ve 
Üzerlerinde 20 gram da esrar 
bulunarak alınmıştır. 

Manevralara 
Mussolini kumanda 

edecektir 
Romanya 12 (Radyo) -

Trablusgarp ile Tübruk ara· 
sında birinci ve ikinci ltalyan 
filoları tarafından manevralar 
yapılacaktır. 

Bu manevralara bizzat M. 
Mussolini kumanda edecek ve 
TrabJusgarbı ziyaret edecektir. 

Meksika 
Kiliseler~ yeniden açıldı 

Meksiko, 12 ( Radyo ) -
Uzun zamandanberi kapatılmış 
olan kiliseler yeniden açıl· 
mıştır. Hükumet ve zabıta bu 
hadiseye hiçbir müdahalede 
bulunmamıştır. 

Göering 
Ava iştirak ediyor. 

Berlin, 12 (A.A) - M. Gö
ering, Lehistan Reisicumhuru· 

Tayyare p;yangosu 
Dünkü keşitlede kazanan mÜv 
tebaki numaraları yazıyoruz 

İstanbul, 12 (Hususi) - Dör· 30670 31H7 31561 3203·1 32337 
düncü tcrtib büyük hava kurumu 33565 36536 37816 38819 
piyangosu kcşideıine bugün devam 200 lira kazananlar 
edildi. Kazanan numaraları bildi· 636 2·129 3525 7159 8010 
riyorum: 89·18 92·19 11936 13065 1511'1 

10000 Lira 38042 19944 24251 24795 25939 28639 
3000 Lira 21718 29292 29480 32480 32·186 37807 

1000 Lira 1795 39699 38578 29803 
500 lira kazananlar 100 lira kazananlar 

1378 2805 3975 7647 7972 1023 1869 3160 3269 3991 
8706 10001 10257 10585 10837 5015 5160 6296 7170 7878 

10885 11196 12291 12298 12196 7923 7928 10253 13916 ] 7344 
13591 13676 14677 11765 15062 17195 19251 19320 20387 21335 
15703 16360 17987 18838 18922 21388 21913 2-1014 2·1 15 ı 24919 
1902~ 19179 19:n7 20165 20611 2-1972 2:>007 25216 25-190 25904 
21007 213·~5 21908 2!H35 22739 26120 26Sl9 28225 28734 29107 
23314 23609 24ı.ı1 24266 25015 30359 31561. ·11666 32288 33600 
25860 26959 2620·1 2732·1 29053 356 t ı 368<1.) 38719 39002 39517 

Dışbakanımız ____________ ..,.. ___ ~---~~---

Balkan konseyi riyasetini M. Sto
diyanoviç 'e devretmiştir 

Ankara, 12 (A.A) - Ha
riciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
Balkan antantı konseyi reisli
ğini Yugoslavya başvekili ve 
hariciye nazırı M. Stoyadino
viç'e devretmek münasebeti 
ile kendisine 8/2/937 tarihli 
şu telgrafı göndermiştir: 

Ekselans M. Stoyadinoviç 
Yugoslavya başvekili ve 

hariciye nazırı 
Belgrad 

Balkan antantı konseyi ni· 
zamnamemiz mucibince yarın· 
dan itibaren yüksek reisliğiniz 
altına girecektir. Bu şerefli 
vazifoyi size devrederken her
şeyden evvel mümtaz devlet 
adamı vasıflarınızı tebcil etmek 
ve Balkan antantının daha 
bidayet mevcudiyetinde enter· 
nasyonal camia da işgal ctmeğe 
muvaffak olduğu mevkii di
rayetli idareniz altında muha· 
faza ile beraber inkişaf ta et· 
tireceği hususundaki kanaatımı 
arzeylemek isterim. 

Üç senedenberi tahakkuk 
eden esere iftiharla bakarak 
ilerisi için müşterek sulh ve 
teşriki mesai hedefinde daha 
birçok eserler ümit etmekteyiz. 

Hürmetkar ve dostane teb
riklerimin kabulünü ekselansı· 
nızdan rica ederken güzel ese
rimizin önümüzdeki sene içinde 
daha ziyade kuvvetlenmesi ve 
dost bir müttefik Balkan mem· 
leketler inin refahı için bu mem
leketlerin kendilerine hedef ve 
ideal edindikleri dünya sulh una 
hizmet eylemesi hususunda 
hararetli temennilerde bulunu-

Nazırı ile Romanya hariciye 
Nazırı Antonesko'ya da gön· 
dcrilmiştir. Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras telgraflarına aşağıdaki 

cevabları almıştır. 

Ekselans Doktor Tevfik 
Rüşdü Aras 

Türkiye hariciye Vekili 
Ankara 

Ekselansınızın güzel temen· 
nilerinden ve tebriklerinden 
çok mütehassis olarak reisli
ğiniz sırasında gösterdiğiniz 
faaliyet ve başardığınız eser 
hakkında derin tebriklerimi 
arz ve Balkan antantının ileri· 
de de milletlerimizin saadeti 
ve umumi sulh yolunda kuv· 
vctli bir sulh amili olarak te
celli edeceği hususundaki kuv· 
vetli kanaatımı izhar ederim. 

Stoyadinoviç 

Ekselans Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras Türkiye Hariciye Vekili 

Ankara 

Lütüfkar telgrafınızdan dolayı 
ekselansınıza teşekkür ederken 
Balkan antantı konseyi reis
liği vazifesini çok parlak bir 
tarzda ifa ettiğinizden dolayı 
en hararetli tebriklerimi ve 
siyasi teşekkülümüzün kuvvet· 
lenmesi için sarfettiğiniz de
vamlı gayretlerinden dolayı 
da derin şükranlarımı arze
derim. 

nun avlarına iştirak etmek rum. Ar as 

O siyasi teşekkülümüz ki, 
daha şimdiden çok feyizli olan 
eseri kendisini teşkil eden 
memleketlerden her birinin 
ve hepsinin menfaatlerini ko
rumak yolundaki iyi tesirleri
nin en bariz bir delilini ver
mektt:dir. 

üzere önümüzdeki hafta içinde Bu telgrafın birer sureti Teşriki mesaimize ve müs· 
terek gayretlerimize ayni bir-miştir . Lehistan'a gidecektir. Yunan Başvekili ve hariciye 

..................... llll'İ .................................................. I .... 

Tarihe mUstenid zabıta romam 

15 
iki delikanlı, avına atılan 

birer kaplan gibi, hiç gürültü 
çıkarmadan şatonun pusuda 
yatan iki adamı üzerine atıl
dılar. 

Arkadan ani şekilde hücu
ma maruz kalan, boğazı sıkı
lan, sonra çenelerine iki mü
kemmel boks yumruğu yiyen 
20 saniyeden fazl ı.ı sürmiyen 
bir zaman içinde mağlup ol
duklarını kabul ve teslime 
mecbur kaldılar! 

Taarruz o kadar mükemmel 
o kadar seri oldu ki, artık bir 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

kan şatonun bu iki adamı 
ses çıkarmağa bile muvaffak 
olamadılar. El ve ayakları 
bağlandı; ağızlarına birer 
mendil tıkandı. Lük ve Piyer 
bu adamları sırtladıkları gibi 
kulübeye götürdüler. 

- Müsyü, kandili yakmak 
lazım mı? 

- Liizumu yok. Çünkü 
aralıklar açık, bu halde de 
işimizi göre bilıı ız. 

Piyer, vaziyetin nezaketine 
rağmen glildü ve: 

- Müsyü, maksadınızın ne 

Dedi. 
- Sus... Söz değil iş la

zım .. Maksadım çok basittir, 
bu heriflerin elbiselerini giye
ceğiz; bu sayede şatoya gire· 
ceğiz. Amma bu şato belki bi
zim için arslanın ağızı olacak. 
Biz de bu adamların kıyafe
tinde bu açık ve tehlikeli ağı
za atılmış olacağız. Fakat, ne 
ehemmiyeti var?. Asıl mak
sadımız şatoya girmek değil 
mi? Münakaşaya ne vakit ve 
ne de lüzum vardır. 

kadar fakat mükemmel surette 
bağlanmışlardı. Kendi kendi· 
lerine bağlarından kurtulmala
rın<t imkan yoktu. 

Seri hareketlerle esirleri 
soydular, kendilerininkini çı· 
kardılar ve esirlerden çıkar
dıkları elbiseleri giydiler. 

Lük: 
- Bununla beraber, dedi, 

şatoda uzun bir zaman, haki
ki mahiyetimizi saklıyamıya· 
cağız. Bizimle yakından temas 
edenler, vaziyeti hemen anlı-

- Evet müsyü.. Bu 
le olmak gerektir! 

iş böy· yacaklardır. Bunun üzerine ne 

- Şu halde, bir saniye 
bile kaybctmiyelim. Şafak sök 
mezden evvel mahud kulenin 
dibinde bulunmak lazımdır. 
Haydi kıyafdini değiştir, ba
kalım. 

olacağım artık Allah bilir. Bu 
kıyafetle biz, hiçolmazsa dört 
kö~e kulenin üzerine kolayca 
çıkabileceğiz! 

- Ben de bu kanaatteyim, 
müsyül 

Fakat ormanın ağaçsız ye· 
rini e tikleri sırada ilk sür· 

prizle karşılaştılar. Bu sürpriz, 
bağladıkları adamların şimdi 
kendi ellerine geçen tüfekler
rinden doğuyordu. Lük: 

- Bak, bak, dedi, bu bi· 
zim bildiğimiz tüfeklerden 
değili 

- Evet mü.syül 
- Hele bir bakalım .. 
Bu tüfeklerin namlu ve 

dipçiği süvari filinlalanna ben· 
ziyordu. Fakat makanizma ve 
fişenk hazinesi büsbütün başka 
idi. 

Lük, dikkat ve ihtiyatla 
makanizmayı açtı, mermilerden 
birisini eline aldı. Piyer de 
makanizmayı tetkik ediyordu 
ve birdenbire: 

- Müsyü, bu sessiz bir 
tüfektir ve tazyik edilmiş hava 
ile işlemektedir. 

Dedi. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçalar, 18,30 
dans musikisi, 19 şehir ope· 
retinden nakk 20 Belma ve 
arkadaşları, ~0,30 Ömer Riza 
tarafından Arab'ça söylev, 
20,45 Münir Nuriddin ve ar· 
kadaşları, 21, 15 stodyo or· 
kestrası, 22, 10 ajans ve borsa 
haberleri, 22,30 sololar. 

/ngiltere'de 
Nüfus azahyor 

Londra, 11 (A. A) - Dün 
avam kamarasında İngiliz nü
fusunun azalması mes' el esi hak· 
kında müzakereler cereyan 
etmiştir. Muhafazakar meb'us
lardan Gartland, verdiği bir 
takrirde bunun imparatorluk 
ve milletin selameti için bir 
tehlike teşkil ettiğini, hüku
metin bu hususta tedbirler al
ması laz1mgeleceğini, üç sene 
sonra ölenlerle doğanların 
adedi müsavi hale geleceğini 
bildirmiştir. 

Meb'us Sandys bu takrire 
müzaheret ederek Çin' de, Hin
distan' da, Japonya' da ve Sov
yctler birliğindeki nüfus teza
yüdüne işaret etmiş, İngiliz 
dominyonlarının servet mem· 
balarını inkişaf ettirebilmek 
için bugünkünden çok fazla 
nüfusa malik olmaları lüzu
munu göstererek aksi takdirde 
bir gün Avrupa'nın doğusun
dan ve Asya' dan muhacir gel
mesine müsaade edilmek İcab 
edeceğini bildirmiştir. 

Sıhhat bakanlığı müsteşarı 

Huhson bu takriri kabul etti
ğini ve fakat son üç sene 
zarfında doğanların adedinin 
bir miktar çoğaldığını kay
detmiştir. 

Yeni evliler 
Seyahatlerine devam 

ediyorlar .. 
Peşte, 12 (Radyo) - Pren

ses Jülyana ve kocası prens 
Bernar, Arşidük Fransova'nın 
ziyafetinde hazır bulunduktan 
so~1ra Fransa'nın cenup sahil
lerine gitmişlerdir. 

lik ve itimad havası içinde 
devam etmekle muslihane ha
reketlerimizi hiç şüphesiz da
ha ziyade inkişaf ettirmeye 
muvaffak olacağımı?:a ve çok 
faydalı olan eserlerimizin dost 
ve müttefik Balkan memle· 
ketlerinin ve umumi sulhun 
ncf'int! olarak tam bir muvaf
fakıyetle tetevvüç ettiğini gö· 

rebileccğimize kat'iyyen kaniim. 

- Evet.. Fakat fişekler de 
küçük birer obüstür. Bunlar 
girmeden evvel ve müsademe 
neticesinde patlarlar. 

- Boş gibi görünüyorlar 
ve bir aluminyom tabaka al
tında muhafaza edilmiş billur 
oldukları aşikardır. 

Şu halde, renksiz bir 
gazı havi o!dukları anlaşı
lıyor. 

Muhnik bir gaz mı? 
Gözyaşı veren mi? Biran ba
yıltan gazlar dan mı?. 

- Bunu hemen anlamak 
lazım. 

- Evet müsyül 
- Haydi kulübeye. Heri'· 

lcrden birini canlandıralım .. 
Lük ve Piycr, bir makine 

gibi geri döndüler. Kuliibeye 
geldikleri vakit Lük: 

- Sonu fllU -
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fY eni kanunlar hazır-lanırken0J : · Ribentrop - Halifaks mülakatı 

-~-~ ~·:ı'.•1 •1 ,. · •• ,. ,, 
111 

Yeni şairler razlannı reddetmış, fakat sarıh me• 
• .,?)- ~<d.~(1 .:·'ti~~ ,ı , · "

11 

'W 10:i·g~:~~ri;·0~:ı'.~:;:mme~: talibatta bu_lunmamıştlr 

---~=-~ --- - --

.... ~~~!~0,~' J,~~ \"1 beni bir edebiyatçı, belki de ,r k h _J b [ ~~ , !J! l \- , bir edip, bir şair zannediyor. Lord Haliıa s, mu atabınaan azı sua ler sormuf, 
~ ?c ,v:: \:.ı · : ~:~~~!~n;:::,e17;~::0• e~ü~t arzularını arkadaşlarına bildireceğini .ıöylemiştir 

.,;:. '
1 teceddüd edebiyatından, yeni· Londra, 12 (Radyo)- Deyli lüne muktedir• :tmadığmı ve M. Fon Ribentrop Fransız· 

. V - 5...... mahlulü olan bir fıçı veya !erinden, halk şairlerinden, gar· Telgraf gazetesine göre Von sadece iptidai maddeler husu· Sovyet misakını tadil edilme" 
-=- Gaz "Sei: kova bulunur. Dışardan birin- hm maruf simalarından birçok Ribentrop Lord Halifaks'tan sunda bir salahiyeti olduğunu sini istememiştir. Ancak • • 

leri: · l Ok k Gaz em· cı aralıkta kireç kaymağı pa· şey er yazıyor. uyor, 0 u- sabık Alman müstemlekelerinin mukabeleten söylemiştir. giliz mahafili mülakatın so· 
niyetini da- muk ve ağaç sopalar bulun- yor, birşey anlamıyc,rum. Gerçi iadesini istemiştir. "Lord Halifaks bu esaslar nunda bu misak metninde 
ha 1 ziyade durulur ki bununla dışardan ben, onun sandığı gibi, ne Deyli Telgraf gazetesi ulus- üzerinde lngiltere'nin noktai yapılacak bazı tadilatın Al· 

(artırmak ve taarruz esnasında içeriye girenler kendilerini ze· edebiyatçı, ne edip, ne de ]ar sosyetesine mensup olmıyan nazarını izah etmemiştir." manya'nın bir garb lokarno• 
zehirlenmiş havanın sonradan hirli gazdan temizleyebilsinler. şairim amma, serde biraz ku- bir millete manda verilmesini Demektedir. suna iştirakini teşkil edeceği 
sığınağa girmesine mani olmak Gazlı elbiseler için ayni ara- lak dolgunluğu var .. Edebiyat- imkansız addetmektedir. Londra, 12 (A.A)- Alman mütaleasını serdetmekte idiler. 
için gaz sedleri denen maniler lıkta içinde kireç kaynağı bu- tan anlıyanların meclisine gir· Almanya sefirinin iktısadi büyük elçisi Von Ribentrop Sefir bundan sonra gene 
tesis olunur. Bunlar sığınağın lunan bir fıcı kah lazımdır ki diğim vakit, (Koltuğa oturmuş vaziyet hakkındaki teminatı hariciye nezaretinde iki saat Fransız - Sovyet misakı dola· 
kapısı önündeki bitişik aralık- elbiseler içine atılsın. Sığınak· keçi) gibi pek hayret ve şaş- kuvvetli değildir. kadar Lord Halifaks ile gö- yısile Almanya'nın kara ve 

k b k kınlı~ asarı göstermem. h 1 hl hd·d· -lar olup buradan sığınağa gi- ta orunma ev e çisi, yahud Morning Post gazetesi: rüşmüştür. Bu mülakatta yan- ava si a arının ta ı ıne mu-
rilir ve tıpkı sığınak gibi gaza onun vekili ev halkının doğru Nihayet bir mektup aldım Bu mülakatta ispanya hadi- Jarında kimse bulunmamıştır. teallik mukavelelere iştirak et· 
karşı mahfuz tutulur. Hususi dürüst hareketine nezaret eder. bu genç edipten .. Benimle bir selerinden ve Almanya'nın Mülakattan sonra tebliğ de mek istememekte olduğunu 
sığınaklarda böyle tek bir Bilhassa öteye beriye koşmak (Mülakat!) yapmak istiyormuş.. komşularile olan siyasi müna- neşredilmemiştir. beyan etmiştir. 

ık k"f d. F k b- k lüzumsuz bağırmak ve şarkı Matbaaya buyur etsem, diye sebetlerinden de bahsedilmiştir. Ik· l k f l"k d d Bu görü.;:me esnasında mer· ara ı a ı ır. a at uyü düşündüm, olmadı. Arkadaş- , ı 1mem e e ı a a a ar e en ~ 
evlerde veya haber bekleme söylemek suretile kıymetli ha· Von Ribentrop, Almanya mes e eler üzerinde geniş bir kezi Avrupa mes'eleleri ve 

k · d 1 b k lar, ya ·,enimle, ya onunla b l k · k 1 k M ı merkezleri olan yerlerde en az vayı va tın en eve ozma namına gar ta yapı aca mı- no tai nazar teatisi yapılmış bilhassa Çekos ova ya eme 
2 aralık olur. Böyle aralık yasaktır. Havayı temizlemek alay edecekler. saklara, Belçika ve Felemenk ve Ribentrop Almanya'ya yap- Danzig ve Avusturya'daki Al· 

· · d 2 b - Sizi ziyarete gelebilirim·, t · t · t" · · ık· k ll l • 1 · d olmıyan yerlerde sığınağa inen ıçın su veya yüz e sa un ve svıçre amamıye ı mu ı- tığı son seyahat ile elde ettiği man e a iyet eri mes e esı e 
merdiven veya oraya giden yol mahlulü herhangi bir püskür- Desem, 0 da manasız. Ni- yesine dair kat'i teminat ver· intibalara fistinaden hükı1me· mevzuubahsolmuştur. 
bir bölme dıvarla bölünerek tüç ile sığınağa püskürtülür. hayet, avukat Ahmed Murad'ın miştir. tinin umu~i siyasetini izah Alman sefiri bu mes'eleler-
bu tarzda hazırlanmahdır. Fazla Ev halkı sığınağı ancak ko- bulunmayacağı bir saatı hesap Çekoslovakya hakkında, Al· eylemiştir. den herhangi birini Alman· 
değişikliğe ve masrafa lüzum runma ev amirinin kat'i müsa- ederek Ragıppaşa kıraathanesi manya'nın bir misak akdine Londra 12 (A.A) - Havas ya'nın harb sebebi addetmi-
olmadan bu temin olunabilir. adesi üzerine terkedebilirler. için bir randevu verdim. Fakat, hazır fakat akalliyetlerin hu- Ajansı muhabirinden: yeceğini söylemiş ve bilhassa 
Mesela bodrum yolunda sığı- Hava korunma evamiri: eski aşıkların yaptığı gibi; kukuna riayet lazım olduğunu Dün Von Ribentrop ile Çekoslovakya ile mevcud me-
nak kapısına yaptığımız mail Şahsi korunmayı temin için - Filan saatta, filan ağa- bildirmiştir. Lord Halifaks arasında yapı· selenin Alman ekalliyetine 
perdelerle bölmek kabildir. evde ciddi bir teşkilat lazım- cm dibinden geçeceğim Ya- Von Ribentrop Almanya'nın lan görüşme saat 16 dan 18· memnuniyete şayan bir statü 
Gazlanmış sahada bulunan dır. Her evde lüzumlu hazır· kanıda kırmızı bir karanfil, nüfusunun artması hasebile 12 ye kadar devam etmiştir. verilmesi ve Almanya'nın bu 
birisi bilahare sığınağa girmek lığı ve işleri yapmak ve yap- boynumda yeşil, beyaz damalı müstemleke ihtiyacının azami Alman sefiri hariciye nezare· statüyü kontrol edebilmesi 

t k · · • l b. · · ·h bir atkı bulunacak.. Saçlarım dereceyi buldug" unu da bildir- tine girerken ve nezaretten şartile muslihane bir surette 
isterse ilk girdiği ön aralıkta ırma ıçm mes u msıne ı · 
üst elbisesini çıkarır ve zehir- tiyaç vardır. Buna hava ko- sarıdır veya tepemde hiç saç miştir. çıkarken nazi vari selamlamış hallolunabileceğini ilave et· 
d runma ev amiri denir. Bu zat yoktur. Lord · Halifaks bu esaslar ve bu esnada birçok fotoğraf miştir. 

en temizlenmesine gayret Derneği unutmuşum.. Ne üzerinde bir mes'uliyet kabu- m~habirleri obı· ektiflerini sefi· Dört senelik Alman planın· 
eder. (Zira elbise zehirli mad- ciddi ahvalde daima iş başın· yalan söyliyeyim, son dakika- - re doğru çevirmişlerdir. dan bahseden M. Fon Ribent· 
delerı· emmı.ştı·r.) Sonra ı·kı·ncı· dadır. Ve evde nezarete me· d l d l k l 

k d d h l d e i \rse e i sin, müm ün o • R A h f'l b 1 Al ' I k murdur. Bu zat en iyisi ya ya a ar a atanma ge me i. esmı ma a ı u görüşme rop, bu p anın manya nın 
ara ığın apısmı açar, girer ve askerlik etmiş birisi veyahud Muayyen saatta, geldim, otur- duğu kadar ruiyet ufkunu ge- esnasında birçok mes'elelerin iktısadi bakımdan inzivaya çe-
gaz maskesini oraya asar. lcab d k h h nişletmek ister. Bir bakışta b 
ediyorsa burada temiz elbise hava korunma faal teşkilatı um, a va aneye! k , l mevzuu ahsedilmiş ve Alman kilmek manasını ifade etme· 

mensublarmdan olmalıdır. Bir Benden evci gelmiş bulu- şu ıt ayı ça mıştım: sefirinin hükümetinin bu mes· mekte olduğunu söylemiştir. 
ve ayakkabı giyer. Ve sonra çok ahvalde bu işi kadın ya- nan müşterilere şöyle baktım; Nazım Hikmet'e ithaf: eleler hakkındaki noktai naza- Almanya sadece bazı ipti-
sığınağa girer. Sığınağa bu par. Bu vazife itimada layık kimseyi gözümden kestireme- Dalların altında bir karga; rına dair malümat vermiş ol- dai maddeler ithali mecburi· 
Yavaş ve tedrıci girişle, cad· kimseye verilir. Eğer bu zat dim ve artık bundan sonra Suların dibinde bir dalga!". duğunu beyan etmektedirler. yetinden kurtulmak istemekte-
denin zehirli havasının oraya bütün ev halkının itimadına gelecek olanlara dikkat et- Vay geçmişi bozuk Öğrenildiğine göre Von Ri- dir. Bu ithalat Almanya'nın 
girmesine mani olur. b 1 d S Kafa m sın mazhar değilse vazifesini güç meğe aşa ım.. an'atkarlığın ı ' bentrop mülakatta görüşülen iktısadi sistemi üzerinde ağır 
Sıi•nakta terlib ve töre yapar. Bu ev amiri sivil hava kalıpla, şöhretle işi yoktur Yoksa turfa mısın! şeyler hakkında neşriyatta bu- bir yüktür. 
Sığınaklarda rahat ve sakin korunması işlerinin kuruluş amma, kulağımızı böyle dol· Kendi kendime; lunulmaması hususunda ısrar Sefir Almanya'nm beynel-

kalabilmek lazımdır. Oturma ve gidişinde en mühim şah- durdukları için, ben, meçhul - Hoppala • dedim · İşte, etmiştir. Bununla beraber iyi milel bir mesai birliği yapıl-
~erleri, yaşlılar ve çocuklar siyettir. Şehir korunma kşki- muhatabımı, derhal karşıdan galiba, senin meçhul dostun! malumat almakta olan maha· masana aleyhtar olmadığını an· 
ıçin yatma yerleri olmalıdır. latmm en küçük hücresi olan kavrayacağımı şekli, harekatı, Birkaç kağıd daha karıştır- fil Alman sefirinin Almanya- cak kendisine şimdiye kadar 
Sıx.ınakta k .. ··k b' d d t k k · · b dı. Benim gözüm artık durur ~ uçu ır ecza o- ev e ar ı orunma ışı aş- koltuğunun altında kitab!an nın müstemlekat hakkındaki - Sonu 7 inci sahi/ede -
labı da olmalı. Bundan başka lamalıdır. ile sezeceğimi sanıyordum. mu ya.. metalibini haklı göstermeğe _, _____ _ 
kaplar içinde temiz su biraz Ev amirinin vazife ve Yarım saat geçti, baktım: ge· Baktım: (Yahya Kemal' e it- çalışmış olduğunu söylemek· Halkavi köşesi: 
Yiyecek ve icabında kullanmak seltihigeti: ne yok! Nihayet, kendi alemi· haf) imiş.. tedirler. Dün akşam Halkevi dil, ta· 
Uzere l kt .k b IA b l E h lk . d Gece Leyla silıi girmişti suya! b k 
b 

e e rı ce am a arı v a mı ırşa ve tenviri me dalmıştım. Kahvahane bir Sefir lngiliz'lerin itirazlarını rih ve edebiyat şu esi yön u-ul 1 d z Yapış1p göklerin üstünde aya! 
e unma ı ır. ira petrol ve şahsi korunma tedbirlerinin linsan ciğeri gibi, içine müş- Göniil elbf!tte düşcrşe pusuya! red ve ccrhetmiş fakat sarih rulu Halkevinde toplandı ve 
b ınsali şeyler havanın · çabuk hazırlık ve tatbikidir. Ciddi teri çekip dışına müşteri sa- Ya çıkar dağ başına, ya kayaya. mctalibi ileri sürmemiştir. Ken- hükumetin arşivleri üzerinde 
ozulmasına yardım ederler. ahvalde bu zat resmi maka· vurmakta berdevam .. Bir de Bu kıt'ayı görünce, yavaş disi müstemlekelerin Almanya bazı tetkikler yaparak lüzum 

~ihayet ihtiyat tıkama vasıta· matın emri altına girer ve bü- baktım. Yanıbaşımda, bir met- yavaş, hatta garsonu çağmb için haiz olduğu iktısadi ehem· görülen eserleri almağa karar 
arı ve tabliye işleri için kü- tün verilen emir ve talimatın re ötemdeki masada,, bir genç kahve parasını bile vermeden miyeti göstermeğe uğraşmış ve verdi. ' 
~ek kazma v. s. şeyler hazır tatbikinden mes'ul tutulur. Bu var .. Ara-sıra, önündeki saten kendimi dışanya attım. Afrika'daki Alman müstemle- Halkevi yönkurulu Şehime· 

ulunur. Sığınağın önündeki zat evde yangına karşı alına- kağıdlara eğiliyor, . bunlardan Allahım, bu yirminci asır kelerinin hiçbir veçhile İngiliz nin riyasetinde toplandı, Halk· 
aralıkta bir hela bulunur. Me· cak tedbirleri tanzim ve tat- bazılarını okuyor.. Göz, mu· modeli şairlerle halimiz ne imparatorluğunu tehdit etmi· evine ait işler Üzerinde mü· 

.!;la İçinde hafif kireç kaynağı - Sonu 7 inci salıi/ede - hakkak ki, ne kadar terbiye olacak? Çimdik yeceğini söylemiştir. him kararlar verdi. 

.... , BUyUk Korsan Romam ........................ 
• 77. _r;_az_a_n_: _M_. _A_g_h_a_nııiiıı,_R_aı_·k-'Ş_e_m_s_ed_d_ı_·n 

..... - Mustafa, bugünlerde işi· - Bizim de kendimize göre 
·•ııze k i ço yarıyacak .. O Çocu- adamlarımız var baba!. Hep· 
tı' karşı güvenim gittikçe ar- si de arslan gibi.. Ne çare ki cl0

'· Buğazda hiç bir tehlike hiç biri ne Ali' dir, ne o Ali-
()~adığına da o haber verdi. nin pabucu .. 
fa ~ geçenlerde boğaza, etra· - O da doğru?. O hınzır 
1\ akan tepelere gönderdim. oğlanın üstüne insan yetişmi-
arıtc · · d k B d ı ~Özler. •çın e geldi zavallı.. yece .. enim emek istedi-

bii rı. ~e hani gece yarısında ğim şu ki, Mustafa da güveni· 
&ak cllı .. mil ilerisini görecek. lecek, icabında merdce dövü-

_rnış, araştırmış, bir şey yok. şebilecek gençlerden ... 
lıy Wçabuk boğazdan kar· - Evet, o olabilir.. Buna D g~çmelil diyeceğim yok. Sadık mahluk 
~ll'lv:~l ... dBi~eği de, yüreği gibi olduktan sonra, 1.öpeğin bile 
~· 1 ehkanlının. kıymeti vardır. 

•ha hafifçe kaşlarını çattı: Bilirim baba! 

- Ben sana, kızdığım diğer 
bir ciheti söyliyeyim mi kızım: 

Ali, böyle karanlık günlerde, 
bu limandan, bu boğazdan 
ayrılmamalıydı. Ona düşen 
onun merdliğine, adına, şanına 
yakışan da bu idi: 
Şu boğazı kesip oturacaktı. 

Yaşarsak beraber, ölürsek te 
beraber .. işte bunu bir türlü 
hazmedemedim, bir türlü ka
fama sığdıramadım.. Haksız· 
mıyım? 

Zeliha ses çıkarmadı. Bu, 
Ali'nin bir hatası idi. Fakat 
bu biricik hatayı, şunun, bu-
nun verdiği haberlerle büyült
mek, telafisiz bir şekle sok· 
mak ta doğru değildi .. Amma, 
babasına bir şey söylememesi 
bu dakika için daha doğru 
idi .. 

Fakat kalbi buna razı ol· 

• 
mıyordu.. Aşkı susamıyordu. 
Ali'nin, bir hain olabilmesi, 
hayır-hayır, buna imkan yoktu. 
Fena tesadüfler birleşmiş ve 
bunu, akla yakın bir şekle 
sokmuştu. 

Nihayeti 
- Baba - dedi - ben de 

sana bir şey söyliyeyim mi? 

- Bir hissikablelvuku bana 
diyor ki: 

Ali gelecek, Ali buralarda 
dolaşıyor .. Korkma Zeliha, hiç 
korkma, Ali gene sizinle be· 
raberdir. Ayrılmamıştır, ayrıl
maz da .. 

- lnşaallah kızm1, inşaallah, 
öyle olsun .. 

- Muhakkak baba, muhak
kak!.. içimden gelen bu ses 
o kadar kuvvetli ki, tarif ede
mem. 

Babası, derin bir şefkatla 
dolu gözlerini Zeliha'ya dik
mişti.. Bu kız, Ali'nin yüzün
den bir felakete uğrar, solar, 
sararır mahvolursa, kendisi 
için artık hayatın hiç bir zevki 
kalmıyacaktı .. 

- Haydi Zeliha, sen git, 
biraz daha uyu!. Ben de şöyle 
bir dolaşayım .. 

Zeliha, yavaş-yavaş çekildi. 
Tam o sırada kapıdan annesi 
gözüktü: 

- Erkencisiniz bugün! Ben 
sabah namazını kılıp tekrar 
yatmıştım!. 

Zeliha gülümsedi, annesine 
hiç bir şey sezdirmedi. Yatak 
odasına doğru yürüdü .. 

* • * 
Vakit, akşamın saat doku· 

zunu geçmişti. 
Zeliba'mn yatak odası. Ha· 

remin iç tarafına düşüyordu. 
Geniş, tertemiz, sabun kokan 
bir oda... '3aba ve anasının 
yatak odası daha ileride idi. 

Konağın harem dairesi, bü
yük, mükellef bir daire idi. 
İç-içe muhtelif kısımlardan 
mürekkepti. Köşelerde birer 
kandil i '-"ıyordu. 

Zeliha bu akşam, komşula· 
rın iki kızı ile sof ada oturmuş, 
ipek işler işlemişti. Boydanbo· 
ya uzanan gergeflerin altır ~a 
ayaklarını uzatmışlar, öte-bt:.. 
dikmişlerdi. 

Arkadaşları gidince, o da 
doğruca yatağına çekilmek 
istedi. Orada, sessizlik içinde 
Ali'yi ve vaziyeti düşünecekti. 

Kapıdan içeriye girinre '° y
retle durdu: 

- Sonu """ -
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1 Carihten yapraklar 1 M~:~:~:DEdost kadın -~-1 ooRSAI 
Düşman içinde tutabilirler mi? iik maçları Çu. ~~:m sa~~~r· 

genç Türk casusları .. Muhakeme es~;;ında kirli ça- Pazar günü lzmirs- !g ~'.Y0t-i':::~. g ~; 
K. S. 
13 50 
21 25 
18 

Al
• d• w • -y·• k ) d k Jd por - Altınordu 60 j. Tar. mah. 14 25 
ız, sev ıgı ur casusuna maşır ar mey ana mı çı arı ı karşılaşacak so H. Alyoti ıs so 

b
• k h b J d• 49 Ş. Rıza halef.13 50 

17 
15 50 
20 lr ÇO a er er Ver le Resmi kayıtları değiştirerek yatırdım, 15 lirasını Ali Riza'ya Lik maçlarına, Pazar günü 18 K. Taner 17 25 

zimmetlerine para geçirmekle verdim. Makbuzun, benim ta· devam edilecektir. Alsancak 16 A. R. üzüm. 12 50 13 25 
10 - 5 --- maznun; Basmane Maliye şu- rafımdan mı, onlarca mı tah- sahasında ilk karşılaşma Ege 14 İnhisar ida. 9 50 

Fakat şu var ki Ahmed, bu birçoklarının halkı, Avusturya besi tebliğ memuru Şükrü ile rif edildiğini hatırlıyamıyorum. spor ile K. S. K. arasında ola· 11 Esnaf banka. 14 75 15 
J]1arifetin sonu yok. Bırak, il toprağına doğru kaçıyorlarmış. h ·ı b Al. R' G" .. t · d b·ı· · 1 ta sı aş memuru ı ıza orursem ayın r: e ı ırım. cak; müteakiben zmirspor· 6 H. Alberti 14 25 
kızını kötüleme, bu hal bize Avusturya imparatoru, Türk h kk k b B'I"h d d' k d .. -ve ta a u aş memuru ı a arc e ı· o u yuzun- A1tınordu oynıyacaklardır. 6 L. Galemidi 14 25 

14 25 
14 25 
16 Yakışmaz. kumandanı Gazi Hasan Paşa- H kk ' h k l · d" d · d k b a ı nm mu a eme erme un en ış mey ana çı ınca u pa· Halk sahasında da, İzmir- 5 Şınlak z. 16 

- Onu bırakacak değilim nın ileri harekatını herhalde h · A hk l h · d ğ tt 18 şe rimız ğırceza ma eme· ra arın epsı san ı a ya 1• spor-Altınordu, Egespor-K.S.K 4 S. Ergin 18 
ki zaten.. durdurmağa karar vermiş. sinde başlanmıştır. Maznunlar- Mükelleflere hakiki makbuz 499 

- Ya ne yapacaksın? Mevcut askerine ilaveten, ye- dan Şükrü mevkuftur, zimme- ilmühaberleri verildi. Bu da ;:;~~;. takımları karşılaşacak- 411359 
- Alacağım be, memlekete niden ve paralı olarak asker te geçirilen para 194 liradır. iştirakin delilleridir. Benim bu 411858 

götürecgv im. toplamağa başlamış. Ş 1 d k 1 k d T bl 1 · 
1 

ükrü vak'ayı şu suretle an- iş er e ·i a a am aramız aya- ra us ımanını 
- Hay deli kazık hay, ya - Şey, Aliz, bu mpara- fi b 

t kl k \atmıştır: pılan eğlenti masra arının u ı·stı·yorlar .• 
bir kılıç, bir kurşun yir, yaka- orun yanına ya aşma zor l d ? - Kayıtların tahrif edildiği paralardan çıkması ve eğ en-
lanır cellad eline verilirsen ne m~i~z: korku ile Ahmed'e ve makbuz dip koçanlarına tilere benim de iştirakimdir. Berut, 12 (A.A) - Suriye 
yapacaksın.. baktı: başka, makbuzlara başka mik- Çünkü içkili, kadınlı eğlenti- , ile Lübnan arasında Trablus 

- O da Allahın işi.. Fa- _ Niçin sordun Ahmed, tarlar yazıldığı mes'elesi mey- ler yapılıyordu. Maliye baş- limanı yüzünden bir ihtilaf 
kat benim içim çok sağlam.. bunda bir maksadın olacaktır. dana çıktığı vakit bu işte be- memuru Ali Riza, tahakkuk çıkacağa benzemektedir. İsken-
lstanbul'a döneceğimizden emi- _ Hayır canım, anlamak nimle alakası bulunan baş başmcmuru Hakkı, tahakkuk derun limanı mes'elesinin Su-
nım. istedim de... memur Ali Riza tahkikat yap- müfettişi Tevfik Buca'ya gide· riye için fena bir şekil alması 

- Sen bilirsin amma.. - imkanı yok, beni alda- mağa başlamıştı. Fakat neden- rck ve kadın götürerek Eş-
lki arkadaş ayrıldılar. tamazsm. Düşün Ahmed, şüp· se tahkikat ondan alınarak refpnşa kazanç memuru lbra-
Ôğle tatilinde, bol bir gü- helenirler ve seni yakalarlarsa, tahakkuk müfettişi Zihni'ye him'in evinde iki defa kadın-

neş, sararmış ovaların yüzünü mahvolursun. Seni derhal par- verildi. larla eğlenti yaptılar. Gene 
kavuruyor ve herkes, artık bir çalarlar, hatır ve hayaline gel· Makbuz tahrifi işi Tepe-cik'te Kançeşme'de Girid'li Hüsnü-

üzerine Şam hükumeti denize 
mahreç olarak Trablus'u iste
mektedir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

ZahirE. •Jataşları 

Çu. Ginsi K. S. 
960 Buğday 6 25 
50 Burçak 4 7 5 
13 K. darı 6 

129 B. pamuk 41 
9241 Ken. pala. 250 

K. S. 
7 25 
4 75 
6 

53 
480 ____________ , 

Teşekkür 
Pederimin vefatı dolayısile 

kederimize iştirak lütfunda 

bulunan ve cenaze merasımı

ne gelen bankalar erkanı ak-
ağaç bı·r çatı dı'bı'ne can"atmı medik işkenceler yaparlar.. b h d f · T ' ş umum hanelerin bulundug" u Lale nün a çesin e mü ettış ev-
b l d ı 'k b. l Ya ben, ya ben ne olacag" ım? raba ve arkadaşlarıma ayrı 

u unuyor u. ncecı ır me • ve Sürmeli sokaklarından baş- fik, Ali Riza, Hakkı, tahsil 
t b· ı kt D v · d Beni düşünmüyor mısın? v "l ayrı teşekküre imkan bulama-

Dr. Demir Ali 
em ı e yo u. egırmen e lamıştır. Bunlardan birkaçını şefi Kadri, Başdurak tahsil .n.amçı og u işlemiyordu. - Dur canım Aliz, ben bu- b d B Cilt ve Tenasül hastalık- dığımdan derin teşekkür ve 

dalamıyım ki, kendimi, gözü söyliyeyim: aşmemuru Mahmu ' asma- l 'bl" 
Ufukta, fazla sıcaktan yük- L"l k ğ d M 'I' h t h ·1 "b . d H ları ve elektrı'k tedavı·s·ı minnettar ığımın ı ağına sa· kapalı olatak tehlikenin ve a e so a ın a enemen ı ane a sı şu esın en asan . d 

selen bir buhar tabakasının S d ,. k T h . bl'., B 1 . s· . . b 1 k yın gazetenızi tavsit e iyorum. ölümün kucağına atayım! Ben aa et ın azanç vergisi borcu a sın ve te ıg memuru e- zmır • ırıncı ey er so ağı 
hafif ihtizazları görülüyordu. d B d'" · 11· ı· k' d h.l ld ki h ld b' Elhamra Sı'neması arkasında Türkiye iş Bankası lzmir sadece öğrenmek istiyorum. Şu- var ı. ana ver ıgı e ı ırayı ·ır a ı o u arı a e ır 

Onlar, gene ormanda idiler. nu da düşün ki, biz iki kişi· şubeye getirdim. Başmemur eğlenti yapılmış, kuzular ke- Telefon 3479 şubesi Direktörü 
- Sorma ~liz, arkada~ma yiz ve ikimizden herhan~ biri ~li Rıza: silmişti~ Kançeşmede Girid'li ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i:k~i~E~r~o~l~~~ 

söyledim de bu geceyi telaş- diğeri için ölmeğe de hazırdır. - Bu paradan 15 lirayı Hüsnü'nün bahçesinde de böy-
tan uykusuz geçirdi. inan Vallahi, sadece malUmat yatır. le bir eğlenti yapılmıştır. Bü-

- Sen de korktun mu sa- almak istiyorum. Dedi, mukabilinde bana 50 tün bunların paraları, Ali Rı-
kın? Sen de bana karşı bir - Şu halde söyliyeyim: liralık bir makbuz verdi. Pa- za ve Hakkı taraflarından ve· 
şüphe duydun mu sakın? imparatoru görmek te kolay- ranın üst tarafı olan 35 lirayı rilirdi. Diğerleri davetlilerdi. 

- Yok canım. Bilakis içim dır, yanına gidebilmek te.. da Ali Rıza'ya verdim. Hastane arkasında bakkal 
çok rahattı. Dedim ya, ben Sarayda ve şehirde zordur Gene umumhanede Zehra- Mehmed'in evi ayda on liraya 
O'l"me bil a Es amma karargaha çıkınca me- b'I ı ı k k" ı u e r zıyım. asen dan da aldığım 40 lirayı şu- mo ı ya ı o ara ıra anmıştı. 
bizim yanımızda ölümün ma· s<-le yok.. Asker onu her za- D . d k d t 

d 
beye dört lira olarak yatır- aıre en çı ınca ora a o urur 

,.. t . . k B' k man görür, seyre er. nası ve esırı yo tur. ız ço - _ Senden birşey rica et- dım. Makbuzun dibini dört rakı içerdik. Ali Rıza'nın dos-
tan, bu işe atılırken ölüme sem Alizl lira, mükellefe aid kısmını 40 tu olan Arife de gelirdi. Arife 
karar vermişizdir. l b' k d f d d b k - Söyle Ahmed!. ira yazdım. 36 Lira farkı Ali ır aç e a ışarı an aş a 

Al iz, Ahmed' e ~okuldu. R k d l d t' d' v l - Dayın çok şeyler bilir. ıza ve Hakkı aldılar, mak- a ın ar a ge ır ı ve egen-
Onun genç, canlı, hararetli b · t'l ld B eğl tı'l d Onunla konuş bakalım, neler uzu ıse yukarıda söylediğim 1 er yapı ı. u en er e 
vüzüne baktı. Gözlerinden d b Al' R' Hakkı ve ben b l 
J söyliyecek?. Bu, senin mem- tarz a ana yazdırdılar. Son- ı ıza, · u u-
ateş damlıyordu. d b k d k Gene bi ak leketin ale&yhine birşey de;ı,il ra an u ırk liralık makbuzu nuyor u · r şam 

- Ölmemelisin, ölmiyecek- 0 
' Al' R' H kk ğl t' nasıl olsa!. Biz, Avusturya ile maliye Başdurak şubesinde ı ıza ve a 1 e en 1 ya-

sin Ahmed.. D 
1 

k tahsil katibi Kamil'e ve 
0 

da pıyorlardı, bundan benim ma-
- Evet Aliz, ölmiyeceğim. çarpışıyoruz. iğer meme et- lumatım olmadı. O sırada mü-

Seni alıp mes'ud edeceğim. ler, bizim gözümüzde değildir. tebliğ men.uru Sabri'ye vere- T f.k b . h 
Ol Ah d 1 rek Basmahane maliye şube- fettiş e~ ı enım evime Ze -

Ve dudakları birleşti .. Ağaç- - ur, me ' sorayım · ra adında bir kadınla misafir 
ta iki parlak tüylü, güzel kuş Dün akşam dayım şöyle bir sine göndermiş. Tahsil baş- geldi, gece sabaha kadar be-
da gnğalarını biribirine vere- şey söylemişti: memuru Ali Rıza makbuzu nim evimde kaldı. Benim; Ha-
rek sevişiyorlardı. Ahmed, on- Osmanlı ordusu Vidin, Şe- görünce beni çağırdı: fize adında bir dostum vardı. 
lan gösterdi. Aliz kızardı ve beş ve Muhadiye taraflarını - Ihsan Zehra bu makbuzu Bir gün bu kadınla Pınarbaşı-
omuzlarından beline doğru çiğneyip geçmiş .. Memiş paşa 'Kamil'e göndermiş, o da bana na gittiğimi Ali Riza'ya söy-
inen kuvvetli bir kolun sıkı nın ordusu da Tımışvar'ın bir gönderdi. lhsan'a git, yalvar, lemiştim: 
kucaklaması ile tatlı tatlı gı· çok yerlerini ele geçirmiş.. bu meseleyi kapatalım. Dedi, - Beni de götür dedi, son-
cıklandı. Ahmed, sevinçle bir nara ben de gittim, Ihsan Zehra'ya ra Menemen'li Saadet isminde 

_ Yapma Ahmed!. atmak istedi, kendini zor tuttu.. yalvardım, Ihsan Zehra şubeye bir kadını daha aldık, mas-
- Seni seviyorum Aliz.. Aliz devam etti: geldi, makbuzu dört lira üze- raflar dostum tarafından ya-
Kuşlar gibi sevişiyorlardı - Bir kol da bu tarafa rinden kabul etti, Ali Riza pıldı, birlikte Pınarbaşı'na git-

şimdi.. Artık, Aliz Ahmed'in doğru uzanıyormuş.. Avustur· defteri tashih etti. Yolsuzlu- tik, bütün bunları isbat ede-
olmuştu. Bu serin mahremiyet, ya imparatoru, Eflak hudutları ğun meydana çıkmaması için öilirim. Baş memur Ali Riza-
casus bir Türk genci ile bir yakıninde Türk'lere karşı ha.. İhsan Zehra'ya peşinen 20 lira, nın evinde yapılan bir eğlen-
eflaklı kızın en ihtiraslı, en zırlanan general Fabriz'i, Türk ay başında da 16 lira vermeği tide hatıra olarak grup halin-
şuursuz kaynaşmalarının unu- ordusuna karşı verecegı yeni taahhüd ediyorlardı. iş, resmi- de resim çektirilmişti. Bu re-
tulmaz bir sahnesi haline gel- muharebe için imdada çağır- yete dökülmeden kapatıldı. sim dava dosyasında vardır. 
mişti. mış.. Bunların işte alakaları bu ge- Buca' da bir eğlenti esna-

- Ahmed, biz ne yaptık?. - Ne kadar kuvveti var çen şeylerle sabittir. sında Arife, Nahide, İsmet 
- Ne yaptık, benim olmak bu generalin? Bina vergisine mahs•ıben adında üç kadınla Tevfik, Ali 

istemez misin, benim olmıya- - Bir rivayete göre otuz yatırılmak üzere Sürmeli so- Riza ve Hakkı vardı. Dos· 
cak mısın!. bin süvari ile, yetmiş bin pi- kağında kahveci Hasan tara- tum Hafize'yi de bu eğlentiye 

Şükrü' den sonra Ali Riza 
ve Tevfik dinlendiler ve suçta 
alakalan bulunmadığı, arka
daşlarile yaptı klan eğlentiler

de masrafların, herkesin his· 
sesine düşeni vermek suretile 
yapıldığını, bu eğlentilerde 
kadın bulunmadığını söyledi
ler. Ali Riza: 

- Şükrü'nün makbuzları 
tahrif ettiği meydana çıkınca 
kendisini çağırdım, isticvab 
ettim, suç meydana çıktı. 

Dedi. Şahid sıfatıyle dinle
nen maliye memurlarından 
Muammer, mühim izahat ver
di. Muharrif makbuzları ken-
disine getiren umumhancci 

• Mclek'in şıkayeti üzerine ta· 
hakkuk defterinde kayıtları, 
karşılaştırırken. Ali Riza te
Hişla: 

- Ne yapıyorsun? 

Diye kendisine sorduğunu 
ve sonra defterleri kendisi 
alıp tetkik ettiğini, bu cihet
ten şüpheye düştüğünü ve 
müsaid bir vakitte defterden 
kayıtları çıkarıp ertesi gün 
Mclek'in evine giderek orada 
kayıdları tetkik ettiğini söyle
miş ve bulduğu yolsuzluklar 
hakkında mahkemeye malumat 
vermiştir. 

- Hatta, gidip defterdar 
muavınıne vak'ayı anlattım, 
bu hareketin bir suiistimal 
olduğunu söyledim. Sonra 
tahkikat yapıldı, mes'ele mey
dana çıkarıldı. 

Demiştir. Bazı şahidlerin 
dinlenmesi için muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. Genç kız, kP.ndini toparladı. yad esi.. fından bana 1 O lira verilmişti. götürmüştüm. içki esnasında 

E 1 
- Sonra ne olmuş? f _ vet, ö üncl!ye kadar Ali Riza'nın emrile bu para mü ettiş Tevfik, benim dos- Kızılcullu 'Jakı• 

seninim .. Sen geçenlerde nasıl - Orasını pek iyi bilmiyo- sandığa yatırılmadı, parayı Ali tum olan kadına sarkıntılık . , Uı 
yemin etmiştin: rum, fakat belki sonra öğre- Riza aldı, mukabilinde bana etti, buna tahammül edeme-

v il h B·ıı h nırız. - Devamı 11ar -- 8 a i, ı a 1, demiştim. • . bu para ile alakası olmıyan dim, tabancamla eğlenti ma-

Aliz, hafifçe tekrarladı: Her türlü ve her lisandan muharref bir makbuz verilmişti. sasına bir el ateş ettim, kırı-
- Vallahi, Billahi... Gör- Bu makbuzu götüriip Hasan'a lan tabaktan bir parça Tev-

dün mü, ben şimdiden alışı- yeni ve Eski verdim, sonradan bunun mah- fik'in gözünün altına i:;abet 
sub makbuzu olduğu anlaşıldı. etti. Yaralandı, rapor aldı. yorum ... 

Tekrar öpüştüler. Aliz bu 
meyanda ona haberier veri· 

Kitap satın alınır ve satılır. 
Birinci kordon No. 130 da 

Kitapçı 1. Kolokoças 

Hasan, kazanç vergisi için, Bütün bunları tahkik etmek 
borcuna mahsuben 20 lira mahkemece mümkün ve ko-
~ermişti. Beş lirasını sandığa !aydır. 

vak'a 
Altın saat nasıl 

gasbe'dilmiş? 
Kızılçullu köprüsü civarında 

posta memurlarından Musta· 
fa'nın önüne çıkarak 180 lira 
kıymetinde saatini ve köste-

ğini gasbetmekle maznun Re
şad'ın muhakemesine dün Ağır 
cezada devam edilmiştir. Bu 
celsede iki müdafaa şahidi 

dinlenmiştir. Maznun Reşad, 

bundan evelki celsede, Mus
tafa'yı Sabih adında bir genç
le çirkin bir vaziyette yakala
dığından Mustafa'nın, çıkarıp 

kendisine altın saatini verdi-
ğini ve; 

- Yarın 25 lira vereceğim, 
bu saati getir, parayı al ve 
sesini çıkarma! Dediğini söy
lemişti. gösterdiği müdafaa 
şahitleri Sabih'in bir gün ken
dilerine bu vak' adan bahsetti· 
ğini ve: 

- İstikbalimi düşünerek bu 
mes'eleyi ortaya çıkaramıyo

rum. Dediğini söyliyeceklerdi. 
Halbuki şahitler, bundan hiç 
bahsetmiyerek dediler ki: 

- Sabih, bir gün Mustafa 
ile sinemaya gitmiş. Mustafa, 
orada Sabih'in baldırını sık
mış. Sabih, (Babama söyler
sem bu adamı memuriyetin· 
den atacaklar, onun için söy
lemedim, fakat Mustafa bana 
bu yüzden istediğim zaman 
para veriyor.) Demişti. 

Başka dinlenecek müdafaa 
şahidi bulunmadığından mu· 
hakeme, müddeiumuminin mü
taleasını serdetmesi için baş· 

ka bir güne bırakılmıştır. 

Davacı, dava· 
sandan vazgeçti .. 

Torbalı kazasında Çengele 
köyü yolunda Hamza Ali'nio 
önüne geçerek katil kasdile 
yaralamakla maznun Mehmed 
Ali'nin muhakemesine dün 
Ağırceza' da devam edilmiştir. 
Bu celsecie bulunan davacı 

Hamza Ali; 
- Ben davamdan ve bütün 

haklarımdan vazgeçiyorum. 
Demiş, bir de istida ver· 

miştir. Bu davaya aid iki şa· 
hidin dinlen TI"Si için muha· 
keme başka b güne bırakıl· 
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Dünya İngiltere Yeni kananlar Devlet Demiryolları Afyon 7 nci işletme 
Memleketlerinin sa- Dahili istikraz hazırlanırken müdürlüğünden: 

356 
nayi/eşmesi ve akdediyor. -Başı 5inci sayfada- 1 

bik eder, bugün ekseriya mev-
ham demir Londra 12 (A.A) - Maliye cud olmıyan, fakat yetiştiril-

Londra, l 2 (A.A) - Dünxa nazırı Neville Çemberlayn miş yardımcıların da yardı-
memleketlerinin gittikçe sana- avam kamarasında beyanatta mile az zamanda tesisi müm-
yileşmesi ve silah yarışlarının bulunarak hükumetin milli kün olan sığnakları yapmakla 
gün geçtikçe şiddetlenmesi müdafaa işlc.ri için zaruri olan · mükelleftir. Fakat bu vazife. 
bu memleketleri ham demir masrafları karşılamak Üzere yi o zaman yapabilir. Eğer 
ihracatım tahdit etmrğe sevk hükumete sermaye tedariki ve bütün ev halkı sivil hava ko-
etmektedir. lktısadi mahafil beş sene müddetle büdçe faz- runması hakkında durmadan 
bu vaziyetin lngiltere'de akis· falarını buna sarfetmek müsa- tenvir ve ikna edilmişseler bu 
ler bırakmasından endişe et- adesini veren kanun layihası- zat ilk iş olarak evin her ai-
mektedirler. Çünkü lngilterede 01 derhal tevdi etmek fikrin- lesile temas ve bunlardan 
madeni sanayi müesseselerinin de olduğunu bildirmiştir. her birisi için bir iş ve alarm 
büyük bir kısmı silahlanma Bu istikraz 400 milyon ster- planı tesbit eder. Bilhassa 
programının tatbiki dolayısile ling olacak ve alelade sene- büyük evlerde bu tertib ve 
pek meşgul oldukları için uzak lik milli müdafaa büdçesini töreye çok ihtiyaç vardır. Zi-
tarihlerde teslim edilecek olan hafifletmek yoluna sarfedile· ra aksi halde ancak karışık-
siparişler müstesna olmak cektir. lık ve panik zuhur eder. 
üzere halihazırda yeni sipa- Neville Çemberlayn, mas- Umumi alarm işaretinden 
rişler kabul edememektedirler. raflar o kadar artmıştır ki den ışık ve ateş yanmasının 

Bundan maada Sovyetler bunları varidat üzerinden para devamı, çocukların kimsesiz 
, birliği ile Hindistan' dan yapı- çekerek karşılamak imkansız kalması büyük evlerde halkın 

lan ihracat hemen hemen dur- bir hale geldi, demiştir. bir l tek merdivene hücumu, 
duğu için hurda demir teda- Muhalefet lideri Atle avam evelce hazırlanmamak yüzün-
riki hayli güçleşmiş hatta im- kamarasında bu mühim mes- den lazım olan yerlerde su 
kansız bir hale gelmiştir. ı ·· · d b k bulunmamak, sığınakta örtü e c uzerın e ir arar vermi-

Bundan dolayı fiatlerin yük- ye davet olunmadan eve! ha- alınmamak . yüzünden halkın 
selmesine maııi olmak için üşümesi ve unutulma yüzün-

kiki beynelmilel vaziyet ve 
yapılan itilafın sona erdiği ta- il den yiyecek alınmamak gibi 

mi i müdafaanın bugünkü du-
rih olan 31 mayıstan itibaren mahzurların vuku bulmaması 
1 ·ı 'd rumunun anlamak fırsatının f ngı tere e çelik fiatlerinin için evin muhteli ailelerine 
yükselmesinden korkulmak- vcrilib verilmiycceğini sormuş talimat verir ve aksini me· 
tadır. ve Neville Çemherlayn da neder. 

Amerika 'da da vaziyet ciddi kendisini Baldvin'e müracaata Ev amir?, ev sakinlerinin 
telakki edilmektedir. İstihsala- davet etmiştir. mevcud olmadığı zamanlarda 
tın endüstrinin bütün kabiliye- Bunun üzerine Baldvin ce- her bölmenin ranahtarına ma-
tine erişmiş olmasına r2ğmen veb vermiş ve demiştir ki: lik olmalıdır ki icabında her 

fiatler gittikçe yükselmektedir. Vaziyet bugün görüldüğü tedbiri bizzat yaptırabilsin. 
Amerika'lı ihracatçılar Avru- gibidir. Milli müdafanın heyeti Yalnız bu anahtar tevdii key-
pa' da sipariş kabul etmemek- umu~iyesi hakkında da avam fiyeti bile ne kadar büyük 
tedirler. kamarasında umumi bir mü- bir itimadın şart olduğunu 

Amerikan deniz tezgahları- nkere yapılacaktır. Bu müza- gösterir, bununla beraber dahi 
nın kendilerine lazım olan kerenin maliye kanunu taki- hertürlü suiistimali bertaraf 
miktarda çelik tedarik edeme· ben meclise tevdi olunacak için anahtar mühürlü bir zarf 
dikleri söylenmektedir. kanun layihası sırasınde bu içinde kabul olunur. Amir ev sa-

japonya kendi ağır sana· müzakerenin yapılması muva- kinlerinden kendisine yardımcı 
yiine lazım olan iptidai mad- fık olacağı fikrindeyim. Maa· seçer ve bunlardan ev itfaiye-
deleri gerek muafiyetinden mafih bu mes' ele meclis rei- sini ~ urar. 
istifade ettirmek 5Uretile va· sinin elindedir. Işık söndürme 
ziyeti ıslah etmek ümidinde- Ev amirinin mühim bir ·ıa· 
dir. Bütün b\I sebepler dola- Ribetrap.Halif aks zifesi de gece hava saldırım-
yısile demir ve çelik fabrikaları konuşmaları Iarında, bütün ev ışıklarını 
daha uzun müddet yükselmeğe söndürmektir. ( ikaz ) işareti 
d - Başı 5 inci sayfada -

evam edeceği zannedilmek- üzerine bütün evin ışıkları Jü-
t d. yapılmış olan tekliflerin müp-
e ır. zumu kadar azaltılır ve ( tay-

M. Graçyani 
Cibuti'ye gidecek 
Adis-Ababa, 12 (Radyo) -

Mareşal Graçyani maiyeti ile 
birlikte Garamola' dan Dire· 
dava'ya vasıl olmuştur. 

Mareşal Graçyani Habeşis
tan'ın cenub ve şark kısımla
~ını teftiş etmiştir. Bu teftiş 
Uzerine idare şekilleri tesbit 
edilecektir. Mareşal Cibuti'ye 
de gidecektir. 

M. Ruzvelt 
SeylAptan mUtessir olan
lar için tahsisat ayırdı .. 

Vaşington, 12 ( A.A ) -
Cumhur başkanı M. Ruzvelt 
Misisipi ve Ohyo mıntakala
~1nda tuğyandan müteessir olan-
ara ikraz edilmek üzere 20 

rnilyon dolar sarfına mezuniyet 
~eren ve kongre tarafından 
d~but edilmiş olan layihayı, 
~akşam imza etmiştir. 

Yıldırım 
I Yangın söndürme makinesi 
~ rnak istiyenlerin Milli mü-
-~bf aa vekaleti tarafından tec-tu . 

k esı yapılmış ve muvaffa-
dıYeti:tasdik kılınmış olan Yıl-
ırırn yan - d" k' " . gın son urme ma ı-

••esı · 1 la nın zmir acentası Balcı-
tda B" "k A b uyu rap hanında 

rn'? Şakir Nüzhet mağazasına 
ı Ura~aatları kendi menfaat-
ltı İcab d ' 

Jl ın an olduğu arzolu· Ur. 

hem ve Almanya'ya yapı]an 
ikrazlar faizlerinin pek yüksek yare alarmı ) işaretinde bütün 
olduğunu söylemiştir. ev karanlıklaştırılır. Bu suretle 

Öğrenildiğine göre Lord saldıran tayyarecinin işi pek 
Halifaks muhatabından birkaç güçleştirilmiş olur. Harb ha-
sual sormuş ve arzularını rü- linde ev amirine bir ev polisi 
fekasına bildireceğini vadet· ve salahiyeti terettüb eder. 

Tayyare alarmında, ev amirimiştir. 
• Siyasi mahafil M. Von Ri- nin vereceği talimata mutJaka 

itaat olunur. 
bentrop'un uzun müzakereler 

Karşılıklı yardım 
icrası için ilk adımı atmış ol-

Evde şahsi korunmayı temin 
duğunu ve bu müzakerelerin 
'lk fh Al , k etmekle de iş bitmiş sayılmaz. 
ı sa asını manya nın no -

Tayyareler, o kadar çok yertai nazarını muhik göstermek 
fere muhtelif bombalar atar· teşebbüsünün teşkil etmiş bu-

l d .. b t kt d' lar ki, resmi yardımcı teşki-un ugunu eyan e me e ır. 
latlar her yere yetişemezler. 

Uydurma bir haber Bu sebeble ev bloklarında 
Kahire, 12 (Hususi) (blok yardımcı teşkilatı) yapı· 

Royter' den: Mısır ordusunda lır. Maksad, icabında karşılıklı 
tanklar kullanılamıyacağı ha- yardımdır. Blok halkı içlerin· 
beri bütün Mısır' da endişe ve den bir zatı (hava blok amiri) 
heyecan uyandırmıştır. Yapı- seçerler, bu amir, blok dahi
lan tahkikata göre, bu haber lindeki ev hava amirlerile ir
tamamen uydurmadır ve tank- tibatta bulunur. 

lar, Mısır müdafaa ordusunun 
en kuyvetli cüz'ü olarak kul
lanılabilecektir. 

Davet 
Karşıyaka Kızılay K. şube

sinden: 

Kızılay kurumu Karşıyaka 
kolunun l 937 yılı kongresi 
7-2-937 günkü toplantısında 
ekseriyet olmadığından geri 
bırakılan 14·2·927 pazar günü 
saat 15 de Karşıyaka C. H. 
Partisi evinde toplanacağından 
kızılay üyelerinin gelmelerini 
rica ederiz. 

Blok çerçevesi içinde, mii
nasib ve orta bir yerde (Blok 
deposu)I ve içinde de kürek, 
kazma, kova, tulumba hortum· 
farı, merdivenleri sargı takım
ları ve diğer lüzumlu aletler 
bulundurulur. 

icabında sedyeler ve yar· 
dımcı insanlar da bu depo 
civarında bulunurlar. Bir eve 
düşen bombalar yangın çıkar
tır da ev teşkilatı söndüre· 
mezse. derhal blok yardımcı 
teşkilatı yardıma koşar. Bu da 
başa çıkamazsa o zaman res
mi itfaiye iıe karışır. 

-Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki gurup balastın evvelce ayrı ayn ihalesi yapılmışsa d 
bu sefer müteahhidin vefatı üzerine işbu guruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üne 
maddeleri mucibince kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmiştır.1 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak !yerler ve buralardan alı 
nacak miktarlarile muhammen bedelJeri ve iktiza eden taminat miktarları ve teslima 
müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki guruba ayrılmış olup her gurup ay 
rıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme şart 
namesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler bunlar 
Afyon'da 7 nci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirle 
ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 22/2/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Afyon şehir istasyonund 
7 nci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılaca~ından istekliler 2490 sayılı 
kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif' 
mektuplarını havi zarflarını mezkür tarihte Slat 15 e kadar komisyon reisliğine tevd 
etmiş bulunanacaklardır. 

Gurup 
No. sı 

Bulundu
ğu hat 

Ocak ve 
toplama 
yerleri 
Kim. 

Balast 
miktarı 

m3 
3000 

Muhammen 
bedeli 
Lira 
3900 

Teslim 
Muvakkat müd
teminat deti 
Lira Ay 

Ba1astın 

il Afyon 
Akşehir 

lzmir 
Afyon 

227 - 900 292,5 6 Ocak kırma 
balast 

iV. 223 - 282 8000 8000 600 8 Toplama ve 
kırma balastı 

lll!'U!"m•um~i·k!l"o•ru•n•m•allll!lh~iz•m•e•tl~e·-~-~,~--.--C~-M~• •• •d•d•••.-•-•••.):• "' • 
ri ve resmi teşkilat: Res- zmır • U eıUmUml IgJD• • 
mi dairelerin yardımı den: 
Düşman hava saldırımlarını 

uçaklarla, top ve makineli 
tüfeklerle defi keyfiyeti, aske
ri bir iştir. Sivil korunmanın 
İcab ettirdiği diğer ödevler, 
bir takım teşkilaiın yapılması-

Çeşme mahkemesinde 10 lira maaşlı bir zabıt katipliği açıl
mıştır. Bu katipliğe talip olacakların ( memurin kanununun 4 
üncü maddesinde sayılan vasıf ve şartları haiz . bulundukları 
taktirde lazım gelen izahatı almak ve imtihan gününü öğren· 
mek üzere fzmir Adliye encümeni sicil kalemine müracaatları. 

nı lüzumlu kılar ki şunlardır: !llllllllllllllfllllllllllllllıı. Doktor ,ılllflllllllllllllnlllllllllll 
1 - Uçak gözetleme ve S 

haber verme teşkilatı: = A E3 
Memleketin hertarafına da- = • Kemal Tonay 9 

ğınık olarak olarak kurulmuş = 
hava gözetleme ve haber pos· = . Bakteriyolog ve bulaşık, salgı:ı hastalıkları 
taları ve merkezleridir ki ufuk- = Birinci Sınıf Mutahassısı 
lan ve gökleri dürbin ve di
ğer aletlerle arayarak düşman 
uçak filolarını bulur ve mak
sadlarını anlar ve haber ve-
rirler. 
2 - ikaz ve alarm teşkilatı 

Tehlikeye uğrıyacak şehir 
ve mahal halkını tehlikeden 
haberdar ederler. Bu gözetle
me ve alarm işlerinde askeri 
makamlarla, posta, telgraf ve 
mıntakanın sivil memurları 
birlikte çalışırlar. Fakat ordu
ya mensup teşkilat, hava ha
ber postalarında veya alarm 
merkezlerinde kullanılmazlar. 
Bu vazifeler için gönüllü ye
tiştirilmiş insanlar lazımdır. 

3-Emniyet ve yardım hizmeti 
Kaçınmak mümkün olan za

rarları en az dereceye indir· 
mek için emniyet ve yardım 
teşkilatı yapılır. Şahsi korun
ma işleri de burada biter. 
Bundan sonra resmi yardım 
teşkilatı başlar. Bu teşkilat 
şunlardan ibarettir: 

a - Emniyet kıt' ası emni
yet ve inzıbatı muhafaza için, 

b - Sıhiye: - Çabuk sıhi 
yardım ve ilk tedavi için. 

c - İtfaiye: • büyük yan· 
gınları söndürmek için, 

d - Gaz arayıcı ve temiz
leyici kıtası - zehirli gazları 
bulmak ve temizlemek için

e - Teknik kıtalar: Hasa· 
ra uğramış elektrik, havagazı, 
kanalizasyon, su ve muhabere 
yollarını tamir için. 

f - Enkaz kaldırma kıta
ları: Caddelerdeki enkazı kal
dırmak ve yıkılmıya yüz tut
muş binaları yıkmak, yahud 
muvakkat desteklemek için. 

Yukarda söylenen teşkilat
tan hala ancak bir kısmı var
dır. Fakat bunlar da ciddi 
haller karşısında kifayet ede
cek derecede değillerdir. Bun
lar iyi yetiştirilmeli, yardım
cılarla takviye edilmelidir ki, 
icabında amme hizmetlerini 
başarabilecek hale gelsinler. 

-- (Verem ve saire) -- Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 eayıL 
- ev \'e muayenehanesinde sab:ılı ~aat 8 elen akşam f!aat 6 ya 
;;; kadar hastalarını kabul eder 
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BALIKYAGI 
Norveçya halıkyağlnrının en halieidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü~trü 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~chırak Bü)ük Salepçioğlu hanı karşısında - 1500 Kişi 

Bir anda kurşuna dizildi 
Belgrad, l 2 ( Radyo ) -

Malaga divanı harbı, cumhu
riyetçi 1500 zabiti idama mah
kum etmiş ve hükmü idam 
derhal infaz olunmuştur. 

Büyük şehirlerde yardımcı 

teşkilatların çabuk yardımını 

mümkün kılabilmek için bun
ların, icabına göre mahalle 

(Rayon) lara taksim edilmeleri 
lazımgelir. Mesela her 5000 

nüfuslu bir mıntaka bir (Ko
runma mahallesi) sayılarak 
oraya bir (Mahalle amiri) ve
rilir. Bunun emrinde, emniyet, 

itfaiye, sıhhiye kıtları ve ica
bında bir (Haber ve irtibat 
mangası) bulunur. 

Mahalle amiri, kendi mınta
kası dahilindeki blok amirle-

rile irtibatta bulunur ve ica
bında komşu mahalleden yar
dım istiyebilir. 

Hava korunma bölgeleri 
(Bezirk) 

Nüfusu 20,000 kadar olan 
yerler, birer bölge vücuda ge-

tirirler. Bölgenin hava korun
ma amiri ve ihtiyat yardım 

kıt' alan bulunur. 

Nüfusu 100,000 e kadar olan 
şehir veya endüstri mıntaka
ları, bölgelere taksim olunur
lar. Fakat bütün bu taksimat 
kat'i olmayı ancak ihtiyaç ve 
mahalli şeraite tabidir. 

Kayıp 
Aranıyor •• 

Seferberliktenberi kaybol· 
duğu halde 1935 senesinde 
Musa Ağanın oğlu Hasan 
tarafından Tire' de görülmüş 
olan Langaza muhacirlerin· 
den ( Saraçlılı SUley· 
man oğlu Salih'i ) hem
şiresi Emine aramaktadır. 
Gören ve bilenlerin insa· 
niyet namına aşağıdaki ad-
rese malumat vermeleri rica 
olunur. 
İzmir' de: Şehitler caddesin

de Sepetçi sokakta 2 
No. lı hanede kız kar· 
deşi Süleyman kızı Emi
ne, Salih'in kızı Şaziye 

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 l 200 lira

dır. İstekli olanların kanuni 
tarifat veçhile o gün saat 14 e 

kadar belediye encümenine 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin belediye itfaiyesine mü
racaatları ilin olunur. 



~ Sapas ........................................... __ 

"UMDAL,, Umu- ~ 
. . .. 
. . ·-·' ., . .. 

0/040 mi Deniz Acenta .. 
lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

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

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

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEF]ORD,, vapuru 14 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

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

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

Birinci kordonda "UMDAL., 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ---1-Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
S/S "UL YESSES,, vapuru 

9 şubattan 13 şubata kadar AMS
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için tah· 
milatta bulunacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 11 
şubatta ,beklenmektedir. Tah· 
liyesini yaptıktan sonra BUR
GAZ, VARNA ve KOSTEN
CE için yükleyecektir. 

SiS "GANYMEDES,, va
puru 20 şubatta gelip yükünü 
boşalttıktan sonra BURGAS, 
V ARNA ve KOSTENCE için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN 
KUMPANY ASiNiN 

SiS "GUNBORG,. vapuru 
12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, ve SKAN
D1NA VİA limanları için yük· 
leyecektir. 

SiS "NORRUNA., vapuru 
27 .şubatata doi'ru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BALTIK limanlarına yük· 
leyecektir. ---

SERViS MARITIM RU-
MEN KUMPANYASININ 
SIS"PELEŞ 12vapuru şubatta 

gelip PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "ALBA JULiA,. vapuru 
26 şubata doğru beklenmekte 
olup 28 şubatta PİRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanla
rına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

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

Metali um 

'' D" 
Lambalarını hcryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 

... ".,.. .. •' . . ,• ... :. . '.· .. ,.;., ·:, .. '·.(. .'":.· . .' . 

~, 

Kuıruf 

.............................. _ ...... _ ................. lilml ... ... 

W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LINIE. HAMBURG 
"MANISSA,, vapuru lima

nımızda olup RO"I TERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MILOS,, vapuru 17 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"I?ELOS., vapuru 17 şu
batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,. vapu u 3 
martta HAMBURG ve AN
VERS limanlarınbanyük geti
recek! ir. 

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATlON 
"EXILONA" 9 şubatta 

beklenilmektedir. NEVYORK 
içın yük kabul eder. 

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

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

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

"MARITZA,.•vapuril 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN için yükleyecektir. 
JOHNSTON WARREN 

LINES 
"JESSMORE,. vapuru 9 şu

batta beklenilmektedir. BUR-
GAS, V ARNA ve KÔSTEN
CE limanları için yük k.:!bul 
eder. 

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

martta beklenilmektedir. KÔS-
TENCE, SULINA ve GA
LA TZ limanları iç'n yükleye
cektir. GAEATZ aktarması 
olarak ta BELGRAT, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VİYANA ve LiNZ 
limanları için yük kabul eder. 
D. T. R. T. BUDAPESTE 
•'DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVIZAD, BUDA
PESTE, BRA TİSLA VA, Vi
y ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE OSLO 

"BOSPHORUS., vapuru 13 
şubatta beklenilmektedir. Pİ
RE, ISKENDERIYE, HAYFA 
DIYEP ve NORVSÇ'in bil
umum limanlarına yük kabul 
eder. 

"BANADEROS,. vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA 
DIYEP ve NORVEÇ'in bil
umum limanların yük kabul 
eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde gırışı
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Olivire ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"THURSO,, vapuru 7 şu· 
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

,;POLO,. vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO., vapuru 15 şu-

batta LIVERPOOL ve SVAN
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 

• 

Zevkinizi okşagacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet cıvarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• 

(Daimler - Benz) arabaları bineker te 
Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor. 
Kısa şası kamyon 115 ,. ,. 
Uzun şası kamyon 90 ,. ., 
Koca kamyon 80 ,. ., 
7 kişilik binek 150 ,. ., 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye g 
hesabını bil, başka araba alma: emret kataloğ göndereli 

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

. lzmir Komutanlığı ilanları J 
İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Tayyare alay ihtiyact için 7265 kilo pamuk aç 

siltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 26 /2/ 937 cuma günü saat 14 te Mst. 
satın alma komisyounda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 3777 lira 80 kuruş olu 
teminatı 283 lira 34 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti Mı-t. Mv. satın alma komisyon 
görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında 
· olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kan 

2 ve 3 ünü maddelerinde ve şartnamelerinde 
1 

vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale s~ 
den en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 13 19 23 39 
~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - 300 - 340 adet erat eyer takımı kapalı zarf u! 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin tutarı 21000 lira olup ilk teminatı 157 

radır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi parasız rolarak suvari şubesi 

verilecektir. -
4 - ihalesi 20/Şubat/937 cumartesi günü saat 12 ded 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belg 
birlikte şahıs ve şirket olsun eyer takımı işlerin i 
pabilecek derecede san' at sahibi olduklarına dai1 
tısat vekaletine bağlı mahalli sanayi müfettişliği 
alınacak vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
vi zarfların en son saat 11 e kadar Ankara M. 
satın alma komisyor.una vermiş bulunacaklardır 

3 9 13 18 33 
lzmir Müstahkem Mevkı satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 m 

subay hasta abalığı kumaşı şartnamesinde değiş· 
yapıldığından 1/Şubat/937 tarihindeki eksiltme 
sarfı nazar edilerek eksilmesi 19/Şubat/937 cuma 
nü saat 15de Tophane levazım amirliği satın alma 
misyonunda kapalı zarfla yapılac;aktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 18000 liradır. ilk temi 
1350 liradır. 

3 - Şartname ve nümuncsi İstanbul levazım amiriiği s 
alma komisyonunda görülebilir. • 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka) 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunu 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
sikalarile beraber teminat ve teklif ml ktuplarını Hl 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona ver 
!eri. 3 7 13 17 315 1 

Kızılay Cemiyeti Izmir mer 
kezinden: 

Cemiyetin mutat yıllık kongresi 15121937 tarihine müsa 
pazartesi günü saat 17 de Halkevindc yapılacaktır. 

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

fazla tafsilat için ikinci kor· 
donda Tahmil Tahliye binası 
arkasında FRA TELLi SPER
KO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
Piirı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


