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r Milino üla a .. r i --ita ya arasın a ta 
.bir fikir ve görü mut bakalı hasıl oldu 

• 

Hariciye V ekilimizle Kont Ciyano, lngilte;;:hlb~;;~;ki büd-

verilen kararların tatbiki için bir- çesine çok mühim tah-
. . b k k. ) · ) d sisat ayırmıştır 

hırlertyle muta 1 a mIŞ ar Ir Deniz ve hava kuvvetlerinin arh· 
· · · • • • • k J l h rılması subay buhranı doğurdu 1928 senesınde Türkıye-ltalya arasında a ao unan mua ede, umu- ' _ _ 

mi sahada tetkik edildi ve bütün mes'elelerde tam bir itilaf hasıl oldu 
Milıino, 3 (Radyo) - Doktor 

Tevfik Rütdü Aras'la Kont Ciyano 
arasındaki ilk müzakere hükumet 
konağında ıııat 10,30 da ba~lamı~ 

tır. Dok.tor Tevfik Rütdö Aras, 
Türkiye'nin Ro•a ıefiri Hüaeyin 
Ragıb ve acfarethane başkatibi ile 
birlikte hükumet konağına gelirken 
halk tarafından tiddetle alkıştan· 
mııtu. Biltün tehir Türk ve halyan 
bayraklarile donablmııtı. 

Bu ilk mülikattan st.nra, Kont 
Ciyano t.rafından doLtor Tevfik 
R6tdü Anı teref ine bir ziyafet 
verilmittir. Bu ziyafette İtalyan ri· 
calindcn birçoğu da hazır bulun· 
muıtur. 

Berlin, 3 ( Radyo ) - Alman 
gazeteleri, Milaoo mülakatı e.tra· 
fında çok hararetli ve takdirkarane 
yazılar nf'şretmektr.dir ve: 

- Sona 6 ıncı sahifede -

r .. 
Ucüncü 

t 

sahifemizde 
1 - Bildçemizde 16 milyon 

lira fazlalık var. 
2 - Tetkiları esasiye kano· 

nunun mfizakeresi için bütün 
aaylavlar Ankara'ya ça~ınldı. 

3 - Mudanya · Bursa treni, 
'Bursa rivannda bir "ukura yu-Bugftn aktam itzeri~e hG· 

k6met koaagında müzakerelere de
vam edilmiftir. 

~ • • wr le varlandı. 
narıcıge re ilimiz Dr. Aras Belgnıtlıla ..,) /ngiliz maliye nazırı Sir Osten Çemberlagn 

Mi!Ano, 3 (Radyo) - İtıllya • 
Tdrkiye müzakerelerinin esaslan, 
birkaç haftadanberi hazırlanmış 
olduğundan, mösakereler aı.cak 

, Resmi Tebliğ ' Ru•ya'tla yeni vaziyet 

Milano, 3 ıa.dyoJ _ Ko•• Ci, ... o ıı. Türkiye u.ncı1e veı.ıli i M. Litvinof'un da tevkif 
Tevf~k R~td~ .Aras a~a~ındaki ikinci müzakereden sonra aıağıdaki ;~ ed•ıımesı• ı•htı•maıı• var 

Londn. 3 (Radyo) - İngilte
re hükOmeti, bu aeneki bildçeye 
silihlanma için çok mdhim mik· 
tarda taheiaat ayırmıttır. 

n e .. ıimden ibaret kalacaktır. Tür· 
kiye'nin Roma eefiri Hilleyin Ra· 
gıb, İngiliz • İtalyan müzakereleri 
eenaaında bu euelan hazırlamağa 

muvaffak olmuştur. 
Kont Ciyano, bugün daha ilk 

mülakatta İtalya'nın Türkiye aley· 
hine hiçbir fikir beslemediğini te
min etmittir. 

Müzalu rderin eaa81, iki devlet 
dostluk ve münasebetlerini yeni ve 
daha eağlam esaslara ietinad ettir· 
mektir. Yeni münasebetler aade llİ· 

'aei degil, içtimai ve iktıaadi esas
lara da ıamil olacaktır. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Yugos· 
lavya reemt mahafili, Milano'da 
Türkiye ve İtalya hariciye bakan· 
lan arasındaki müzakereleri büyük 
bir memnuniyetle takib etmektedir. 

Yugoslavya siyaei mahaf ili, 
Akdeniz muallak mes'eleleri gibi 
Tuna havzaeı mes'elelerinin halli 81• 

raeı geldiği kanaatindedir. 
Tevfik Rfitdü Aras'ıo, Belgrad· 

da hararetli bir ıurette kartılan· 
ması için hazırlıklar yapılmaktadn. 

Milino, 3 (Radyo) - Türkiye 
cumhuriyeti Hariciye bakanı dok· 
tor Tevfik Rilfdü Aras gazetecilere 

resmı teblıA' ınlitar etmııtır: 
0 ltalya hariciye DHJn Kont Ciyano ile Türkiye Hariciye Vekili 

Tnfik Rütdü Arae, bugün MilAno'da çok aamimi cereyan eden m6· 
ikatlannda, l 928 eeneeinde akdedilmit olan İtalya· Türkiye moahe· 
deıini umumi bir tekilde tetkik etmiıler Ye iki de•leti alAkadar eden 
bütün husuaatı gözden geçirdikten sonra Montrö muahedesini ve iki 
devletin, şarkt Akdenizneki 'taziyetlerini, tam bir itilif Ye fikir bir· 
liği içinde mütalea eylemiılerdir, İki deYlet hariciye nazın, bütün 
mes'eleleri ayni hie ve itimadla ve teıriki meaai ıietemi dahilinde 
doıtane halletmeğe karar vermiılerdir. 

İki de•leti alikadar eden ve Milino'da kararlaobnlan hueusatın 
4 tatbikini temin etmeği, iki devlet hariciye nezaretleri mütekabilen 

•l deruhte eylemişlerdir.,, 

~ ··-··..,··-··-··-··~·-··-·· ·- ·- .. .. ......... ~-~··-··~··-···" 
verdiği beyanatta Diiçe'nin t1iyase
tini ve meeaisini takdirle yadetmiş 

ve miizakerelerin çok g(Jzel netice· 
ler verec~ğioi söylemiştir. 

Fransız parlamentosunda münakaşalar 

Fransa dahili bir harp teş 
kilitı karşısındadır 

Parla, 3 ( A.A ) - .Meb'uelar· 
dan M. Gautherot tarafından Fran· 
eız • Sovyet muahedeıi hilatina ola· 
rak devletin emniyeti aleyhine ter· 
tib edilen komünist komplosu hak· 

ödemiş'te Bademye kö
yünde müthiş bir yangın 
Beş ev, yedi dükkan :>andı, 

rar 10,000 liradır. 
za-

iki gün evci Ôdemiş'te Adagide nahiyesine bağlı Bademye 
köyünde Şerif oğlu Ahmed'in çarşı içindeki fırınından yangın 
çıkmış ve rüzgarın fazlalığı yüzünden _genişlemiştir. Fırın civa· 
rında bulunan lbrahim oğlu Mustafa, Hasan oğlu Şevket, Meh· 
illet, Hasan oğlu Halil ve Mustafa Ali kızı Hüsniye'ye ait ev
lerle Hasan oğlu İsmail, İsmail oğlu lbrahim, Şerif oğlu Meh· 
illet, geçeci Mustafa kızı Fatma, Mustafa oğlu Mustafa, Mus-
tafa oğlu Şakir'e ve Evkafa ait yedi dükkan tamamen yan-

sllbfbr. Yanan evlerin kıymeti 2206 lira, dükkinlaran kıymeti 
210 liradır. 261 lira da kijıt para yanmııtır. Yangının 

.t • 

M. Leon Blum 
kında verditi bir Bual takriri do
layıaile yapılan müzakereleri mü· 
teakih Ayan mecliei el kaldırmak 
ıuretile ruznaineyi kabul etmiştir. 

M, Gautherot komüniet propa• 
gandaeınm yavaı yavaı milU plana 
nüfuz ettiğini ve beynelmilel plAn· 
da da memlekete muarrat inı ey· 

-S.-6 -

Bugün, Avrupadcı Rusyayı müdafaa eden
lerin yarın yakalanıp mahkum olmaları 

ihtimali heran mevcuddur 

Fioanı bakanı Oaten Çember. 
layn, harbiye, bahriye ve hava na• 
urlarile bu t11hsiaat hakkında mu. 
tabık kalmııtır. 

Londra, 3 ( A.A ) - Hava ve 
deniz kuv•etleri kadrolarının ge· 
niıletilm~i üzerine İngiliz deniz 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

M. Liwino/ 
Varıova, 3 [Radyo] - Son ha· 

berlere göre M. Litvinof, Avrupa· 
da birkaç gün daha kalmak kara· 
nnda oldugu halde hemen Rusya· 
ya dönmeğe mecbur kalmıştır. Bu· 
nun sebebi zevcesinin Ruı-ya'da ne
zaret albna alınmıı olmatııdır. 

Rivayete göre M. Litvinof aley· 
hinde de bir itham dosyau hazır· 
lanmııtır. 

Stalin • Voroıilof ihtilafı da 
bilsbOtün zahire çıkmııtır. Bu se· 
heple Rusya'da mühim hadiseler 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Di· 
ğer bir habere göre donanma Sta· 
line eadıktu. 

Paris, 3 [Radyo] - AlAkadar 
mahaf ilde aöylendiğine göre, Rue
ya hariciye nazın M. Lit•ioof'un 
da Moakova'ya varınca tevkif edil· -- .~ ....... 

Yeni dünyada olanlar 

Grevciler zabıta kuvveti
le fabrikalardan çıkarıldı 
Hükumet, muhtemel hadiselerin önüne 

geçmek için zabıta kuvvetlerini artırdı 
Nevyork, 3 

(Radyo) - · Cum 
huriyet Jutaları 

Şavrole fabrika· 
lannı cebren İŞ· 

gal etmiı ve 
ameleyi müesae. 
seden çıkarmıı· 

br. Bu milnaae· 
betle birçok tev
kifat yapılmıı· 

br. Tevkif edi· 
lenler grevin ge· 
nielemesine Ç•lı· 
şanlardan mil· 
rekkebdir. 

General mo
töre firketine 
aid fabrikalar, 
bili kapalıdır. 

Nevyork, 3 
(Radyo) - Grev· 
ciler, gittikçe 
çoğalmakta ve it 
tutmağa müte· 
mayii olanlara 
mani olmak için 
genio tertibat al· 
maktadırlar. 

H il IL11 met, 
bilyilk hidiacle· 
rin önüne geç· 
mek için zabıta 
kanetlerini d· 
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Orman kundakcıları 
' K. O 

Kamutayda 1ınrnretli bir milnakıışaya mevzu teşkil eden orman ka
cmounun hir)nc-i müuıkereı;i, mficıbf't neticeye bağlandı. Yani müzakere· 
ıeindc kat•iyyet kazanacak olan hu kanun uyeeinde, ı;a~lılı.. ve servet ha· 
kımındau cidden J>ir hazine olan ormıınlanm.z, her nevi tahrip unsur· 
]arından vikaye edilmiş olnı::ıktır. 

Bizde ormana musallat olan düşmanlar kimlerdir? Çok eski ve 
.doğru bir iddiaya nazaran aıeş ve bahayı ön safa almak lazımdır. 

Hakikat halde, şimdiye kadar ateşin yok edemediğini balta kemir· 
mi~. baltanın yok edemediğini de ateş yııkrnıştır. 

l<'akat Lu cinayeti işliyen snclece cahil köylü 'eya talı tacıdır?. 
Harb pllarında, kömürsüz kalan şimendiforleri i~lt>tınek için hükü

meıio harekete geçen baltası, tahtacının satırından daha az ke kiu ve 
'1ııhn ıız merhamet iz değildi. 

Şüpht!siz vatnııın müdafaasına ıa:ıllfık eden me,ru bir hedef üt.erinde 
ihtiyar edilmiyccek hiçbir fcdakudık yoktur. Arıc:ık, hu fedakilrlığın 
suii'limal lıuducllanna girmeıliğiııi kıınl'llc temin l'!debilir miyiz?. 

Hele eşkiya)ı tedip için ornıanlann kaymakam veya vali elite yakıl· 
dıgı zamanlan ve bu (Ko ıları ikUı harik) cürmünü bir (Hikmeti hül.:ı1· 
mP.t) tefahürü ile ıınlaton idare adamlarım unutabilir miviz? .. 

Devletin acze düşen o~oritcsirıi kurtarmak. içiu cşkiyaya yıııaklık 
eden ormıııılar:ı cayır eny:ır yııkmaktan La~ka ç ıre göremiyeııler, lıu lıa· 

rckctin, medeni bir lıüluiınetiıı şerefine atılmış satır olJuğunu dü· 
şıinnıemi~lerdi. 

Tahtacı, ormancı, korucu, e;kiya ve lıükümet bu talırip ameliyesinde 
D!ırlarca ittifak etmiş olunca. (Deve) ile (Keçi) nin bu gafletten i tifade 
ederek kendilerine mıiıevazi bir pay çıkarını~ olmalanna hayret edileme:1;. 

İşte cumhuriyet idaresi, şimdiye kadar denm eden bu facianın önü· 
ne geçmek için sert \C inkılahçı yumruğunu kaldırmıştır. Uükümete, 
me lise teşekkür ederız. hknt kırk lira nıaa~]a dört bin liralık ev ya· 
pan korucunun vaziyeti, hu kanunda dü~iiniilmü; müdür? .. 

ihtiyarlar mektebi 
Maruf Amerika'lı terbiye 

mütehassısı Gefreson Amerİ· 
ka' da bir .•. İhtiyarlar mektebi 
açmıştır. Profesörün kendisi 
şimdi 89 yaşındadır. 

Prof esore göre, hayatla ala
kasını kesmiş, hayattan birşey 
olmamağa başlamış bir insan 
ölmüş demektir ve bunun için 
de, herkes daima öğrenmeğe, 
bir emel ve gaye güdmeğe 
mecburdur. Ve ihtiyarlar mek
tebini bu maksadla kurmuştur. 

Mektebin talebesi halen 
900 zü bulmuştur ve en genç 
erkek talebe 111, en genç 
kadın talebe de 102 yaşın· 
dadır! 

Çocuklara birşeyler öğret· 
mek çok güçtür, acaba tekrar 
çocuk olmuş insanlara birşey· 
ler öğretmek ne kadar güç
tür? 
Fen adamımn keşfi ve ... 

Şakası 1 
İtalya'da, Milano'da maruf 

bir fen adamı olan profcsor 
Mançini, bugünlerde ekserisi 
fen ve ilim erbabından olan 
beş, on arkadaşını bir ziyafe· 
te davet etmiş, fakat davetli
ler ziyafet sofrasının etrafında 
yerlerini aldıktan sonra, bir· 
birlerini görmemeğe başla
mışlar ... 

saat sarfetmek üzere tam üç 
sene çalışmış ve lncilde 31175 
ayet, 773,692 kelime ve 3 
milyon 556,480 harf bulun
duğunu ve tam 46,227 defa 
Yehva lafzının tekrarlandığını 

tesbit etmiştir. 
Doğrusu .. Vaktin nakid ol· 

duğunu, israf edilmemesini 
gösteren en mükemmel bir ha
reket !.. Değil mi? 

Makarnamn tarihi 1 
Evet, ( Bamyanın fazileti ) 

gibi birşey. Fakat Makarnanın 
tarihini bilmek, bilmemekten 
iyi değil midir? 

Makarnayı, Palermo ve Na
poli 'de 1220 senelerinde hü-
küm süren ikinci Frederilc za
manında Ciko isminde bir 
kimyager bu keşfini bir müd
det bir sır gibi saklamış fa
kat bu sırrı nihayet İsvenella· 
di konziyo isminde bir kadın 
çalmış ve evvela krndi aile
si ne, sonra kcımşularına Ma· 
kamayı yedirmiştir. 

Makarnayı yiyenler okadar 
memnun kalmışlar ki nihayet 
kral ikinci F rederik de Ma· 
kamadan tatmış, o da çok 
memnun olmuştur. 

Salapuryalar 
Satın alınıyor -.... 
22 Salapuryaya 

Sekiz bin beş yüz 
lira kıymet verildi 

Körfezde vapurlara ve bazı 
yerlere eşya, sebze ve meyva 
taşıyan sahipli Sa1apuryaların 
liman işletme müdürlüğü tara
fından satın alınacağını ve bu
nım için Salapuryalara kıymet 
takdir edilmiye başlandığını 
evelce yazmıştık. Körfezde ça· 
lışan 22 Salapuryanm hepsine 
kıymet takdir olunmuştur. Sa
lapuryacılar, bugünlerde liman 
reisliğinde ferağ muamelelerini 
yaparak Salapuryaları Liman 
işletme müdürlüğüne verecek· 
]er ve paralarını alacaklardır. 
Satın alınacak Salapuryaların 
umumi kıymeti 8500 lira tut
maktadır. 

Su ve elektirik 
tarifeleri ___ .... , ..... __ _ 

Su tarifesinde 
tenzilat yapılacak 

Önümüzdeki altı aylık dev· 
re için su tarifesini yeniden 
tesbit edecek olan su tarife 
komisyonu önümüzdeki hafta 
Nafıa komiseri Sırrı Güngörün 
riyasetinde toplanacaktır. Ta
rifenin yeniden tesbiti ıçın 
Nafıa bakanlığından emir gel· 
miştir. 

İzmir su tarifesi yüksektir. 
Komüsyonun bu toplantısında 
halkın lehine bir miktar ten· 
zilat yapılması muhtemeldir. 

Elektirik tarife komisyonu 
da yakında toplanacak ve 
kilovat ücretini yeniden tesbit 
edecektir. 

Londra'da Yunan 
üzümleri 

Stok kalmadığmdan üzüm 
fiatleri yükseldi 

Atina Türkofis şubesinden 
şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len bir rapo:-da, son hafta 
içinde Londra piyasasında 
uzum fiatlerinin bir miktar 
yükseldiii bildirilmiştir. Lon
dra piyasasında üzüm stoku 
azalmış ve iyi Korent üzüm
leri hiç kalmamıştır. Piyasa 
sağlamdır. Yunan ihracatçı· 
)arı, Londra' dan mühim sipa
rişler bek!emektedirler. Yunan 
üzümlerinin fiatleri şudur: 

Kandiye ikinci kalite sulta
niye okka itibarile 20,5 drah
mi, ellemeler 15, tahta üzüm
leri 13 drahmidir. Sonradan, bunun profesör 

Mançini'nin fenni bir şakası 
olduğunu anlamışlar. 

Makarna bu suretle saray 
erkanınca, sonra bütün Na
poli, daha sonra bütüP İtalya 
halkınca kıymetli bir yemek 
olmuş en nihayet bütün Av
rupa'ya geçmiştir. 
----------, Son hafta içinde Kandiye 

( B J k limanından 295 ton sultaniye 
Evet, profesör Mançini in

sanları görünmez hale koymak 
yolunu bulmuştur. Şimdi; et 
kısmını (İko) şuaile görünmez 
hale koymak mümkündür. Pro· 
fesör Mançini kemikleri de 
görünmez hale koyacak çare
yi bulfnuştur. 

lncil üzerinde çalışma! 
Amerika'lıların çok çalışkan 

olduklarından ve bir Ameri· 
ka'lının boş vnkit geçirmedi
ğinden bahsederler. Okadar 
ki, Birlc.şik Amerika'da (Vak· 
tiniz çok kıymetlidir) levhaları 
hemen her müessesede asılı bu· 
lunur. 

Birleşik Amerika halkından 
hirj .otiırmu~ v ~iinrf~ -·--e 

ugün aoğaca üzümü, 40 ton tahta üzümü 

cocuklar.. ihrac olunmuştur. . 
Bugün, giin zuhal ve uranu· 

•UU tesirlerile baflıyacak ve U· 

hahtan itibaren bir of;ı.z tatrn~lı· 

ğile korşıla~mamıu mucib olacak· 
tır. Erkekler .romatizmadan ve 
kaılınlar ela oevresteniden ı hrab 
ı;ek.eceklr.rdir. Öğleden sonra, a~k 
işleri cihetinden tehlike çoktur. 

Birçok aile sııi teft'hbiimlcri 
fıkacak ve hunlarJn let1iri uzun 
bir zaman ıüreuktir. 

Bugiin doğatak ~onklar, dik· 
kat ve temyiz kudretine kafi de· 
recede malik olmıyaeaklar •e 
pratiL:: olamıyacnklar<lır. Bu gibi 
çocuklnnn tasarruf kabiliyeti ola. 
cak fakat yaşlan ilerledikçe Lu 
kabiliyet haııiıılik teklini alacaktır. 

\ J 

Londra piyasasının vaziyeti 
üzüm fiatlerinin daha yükse· 
leceğini göstermektedir. Bü
tün dünyaca makbul sayılan 
Türkiye üzümleri için de bu 
suretle iyi bir fırsat belirmek· 
tedir. 
Borsanın yeni yıl büd

çesi hazırlandı 
Şehrimizin yeni yıl büdçesi 

hazırlanmıştır. Bugün toplana· 
cak olan borc;a idare ht'yeti 
büdçe Üzerinde müzakerede 
bulunacak ve büdçeyi tasdik
ettiktcn sonra ticaret ve sa· 

meclisine göndere· 

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

ihracatçılar la mutavassıtlar toplantılar 
yaparak dileklerini tesbit edecekler 

On Martta Ankara'da top· 
!anacak olan üzüm kongresi 
için şehrimizde büyük bir fa
aliyet vardır. 

Kongreye iştirak etmek üze
re Ankara'ya gidemiyecek ih
racatçılar ve üzüm üzerine iş 

yapa.ı kimselerin de mütalea· 
lan alınmak üzere, yakında 
biri Ticaret ve Sanayi odasın· 
da, diğeri de ihracatçılar bir· 
liğinde olmak üzere iki top
lantı yapılacaktır. 

Bu içtimalarda, alakadarla
rın düşünceleri üzerinde srö
rüşmcler olacak ve kongreye 
sunulmak üzere raporlar ha
zırlanacaktır. Ayni şekilde Ma
nisa' da da bir iki toplantı 

yapılması muhtemeldir. 
Ticaret ve Sanayi /odası, 

İktısad Vekaletince istenmiş 
olan kuru üziim nümunelerini 
muhtelif tüccarlardan tedarik 
ederek, numaraları ve kalite· 
leri tesbit edilmiş vaziyette 
Ankara'ya göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre, üzü
mün standardize edilmesi üze
rinde kongrece verilecek ka
r ardan sonra, Vekaletçe ha
zırlanacak olan kanun ve ni· 
zamname derhal meriyete gire· 

Modern 
imalathane ---·····---500,000 Liraya 

inşa edilecek 
İnhisarlar umum müdürlüğü 

tarafından Kültürpark civarın· 
da inşa edilecek olan büyük 
ve modern depo ve imalatha· 
nenin hazırlanan planları, umum 
müdürlük fen heyetince tastik 
edilmiş ve Nafıa Vekaletine 
gönderilmiştir. Nafıa Vekale· 
lince de lastik edildikten son
ra derhal inşaata başlanacaktır. 
Depo ve imalathane, yarım 
milyon liraya çıkacak, işçilerin 
her türlü istirahatlarını temin 
temin edecek tesisatı havi bu
lunacak ve reviri, vestiyeri, 
sıhhate muzır olan tütün toz· 
}arını emm~ğe ve çekmeğe 

mahsus apiratör cihazları, iş

çiler için yemek salonu, banyo 
ve yıkanma yerleri de ola
caktır. 

Otobüs seferleri 
Belediyece 
yeniden değiştirildi 

Belediye reisliği kordonda 
otobüs seferlerinde değişiklik 
yapılmasını emretmiş ve dün 
den itibaren seferler yeni 
şekle göre tanzime başlan
mıştır. 

Buna göre, Kordon üzerin
de çalışan otobüslerden yalnız 
ikisi Kültürparka uğrıyacak ve 
diğerleri doğrudan doğruya 
Alsancak ile Konak_arasında 
sefer yapacaklardır. 

Bu suretle halkın yollarda 
otobüs beklemesine meydan 
vcrilmiyecek, ·ayni zamarda 
hergün de{!işecek olan iki 0td· 
bös tc, hiç durmadan gidip 
geleceği için Kültürpark sem· 
tinde oturanlar da vesait bu· 

cek ve bu sene çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatı da kont· 
ro1a tabi tutulacaktır. 

Kongrede, sergi yerleri me· 
selesi ve üzüm müstahsilinin 
vaziyeti de görüşülecektir. 

Ticaret ve Sanayi odasınca, 
kongreye gönderilmek üzere 
mühim bir rapor hazırlanmak
tadır. 

Bu raporda asma çubukla· 
rının bağlarda ilaçlanmasından 
başlanarak istihsal ve ihracına 
kadar yeni alınması lazım ge
len tedbirler izah edilecektir. 

Kongrede görüşülecek mev· 
zular arasında müstahsillere 
temin edilen göztaşt, kükürt 
v potasların iyi kaliteden ol
ması, bu suretle mahsulümü· 
zün nefasetinin temini. Orta 
Anadoludan ucuz tarifelerden 
istifade ettirilerek ihtiyaç za
manında ucuz işçi temini. ve 
bu suretle üzümlerimizin ma
liyetinin ucuzlatılması mes'ele· 
\eri de vardır. 

ihracatçılar, kontrolün şat
larda veya mağazalarda ya· 
pılmasmı mahzurlu görmekte 
ve bunun paçal dairesinde 
ytlpılmasını ıstemektedirler. Bu 
mes'ele de görüşülecektir. 

Nis<ı.nda göç
menler gelecek 

--· ... ····---Göçmen köylerinin 
yerleri tesbit ediliyor 

Çandarlı ve Ali ağa civa· 
rında iskan edilmiş olan }{Öç
men kardeşlerimiz ıçın inşa 
edilecek evlerin miktar ve yer
lerini tesbit edecek olan ko
mısyon, dün Bergama'ya git
miş ve tetkikle meşgul ol· 
muştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Cevdet Saraçoğlu 

ile Vilayet ziraat müdürü Nadir, 
Nafıa müdürü Turhan'dan mü-

teşekkil komisyon, iki gün 
sonra da Çe.şme ve Alaçatı'ya 

giderek, buralarda yapılacak 
evleri ve yerlerini tcsbit eyli
yecek ve bu suretle bu sene 
Vilayetimize yerleştirilmiş olan 
bütün göçmen kardeşlerimiz 
için inşa edilecek evler ve 
yerlerinin tesbiti işi bitirilmiş 

olacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Ni
sandan itibaren Romanya ve 
Bulgaristan' dan arıavatana ge

lecek göçmenlerden mühim bir 
kısmı da, vilayetimizde iskan 

edileceklerdir. Bu sene getiri· 
len ve ayrıldıkları mıntakalara 
yerleştirilmiş bulunan göçmen· 
ler, kendilerine verilen araziyi 
ekmişlerdir. Bu yıl, ilk olarak 
mahsul alacaklardır. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisinin bugün sa· 

at 16,30 da yapacağı toplan
tıda, geçen celsede encümen· 
lere havale olunan ve tetkikat 
neticesinde tekrar meclise ve· 
rilen riyaset teklifleri üzerinde 
görüşmeler olacaktır. 

Mütahassıs encümenler dün 
ele toplanmış, belediye reisinin 
iştirakilc geç vakte kadar ça-

Betonarme Ko
nak iskelesi: 

Birinci kordon' da liman jş· 

}etme müdürlüğü tarafından 
inşa ettirilmekte olan beton
arme vapur iskelesi inşaatı 

hızla ilerlemt>ktedir. Beton ka· 
zıkların çakılması ameliyesi, 
bir aya kadar bitecektir. in
şaat Mayıs'ta bitecek ve vapur 
iskelesi 35,000 liraya çıka-
caktır. 

Enternasyonal 
fuar 

Turizm köşeai çok 
zengin olacak 

•• 
937 Enternasyonal fuarı için 

Kültürparkta faaliyet devam 
etmektedir. 

Yeni hazırlanan fuar planı 
mucibince kaldırılması icabe
den parteller bozulmuş ve 
yollar açılınağa başlanmıştır. 

Bu sere, fuarın yol1arından 
mühim bir kısmı asfalt olarak 
yapılacak ve bu suretle fazla 
rüzgarlı havalarda tozun önü· 
ne geçilmiş olacaktır. 

Bu sene, şubat nihayetine 
kadar Kültürparka beş binden 
fazla çam ve diğer muhtelif 
cinslerde ağaç fidanı dikile
cektir. Bu ağaçlardan bir kıs
mı şimdiden dikilmiş bulun· 
makta ve bir kısmı için de 
çukurlar hazırlanmaktadır. 

937 fuarında İzmir ticaret 
odasının paviyonu, ayrı bir 
yerde ve çok büyük olacaktır. 
Bu paviyonda Ege mıntaka· 
sında yetişen bütün mahsulat 
ile, ihracatımıza aid istatistik· 
ler ve muhtelif resimler bu
lunacaktır. 

Yurdun her yerindeki tica· 
ret odalarının da paviyonları 
bulunacak, bunlarda kendi 
mıntakalarma aid mahsuUer 
teşhir edilecektir. 

Bu sene fuardaki oyun yer 
leri Kültürpak gazinosunun 
daha arkasına kaldırılacak ve 
daha fazla alaka görmesi için 
büyük kumpanyalar celbedile· 
cektir. 

Turizm köşesi için de ça· 
lışmalar devam etmektedir. 
Bergama, Ef~s harabelerile di· 
ğer kıymetli harabelerin ma· 
ketleri hazır· a ımaktadır. Tu· 
rizm paviyonunda ecnebi li
sanlara aşina ve kültürü yük· 
sek memurlar bulunacak, fuarı 
gezmeğe gelen seyyahlar bun· 
fardan istedikleri malUmatı 
alabileceklerdir. Fuar kapan· 
dıktan sonra da turizm köşesi 
muhafaza edilecek, kışın veya 
herhangi bir zamanda İzmir'e 
gelecek seyyahlar buraya mü· 
racaat edemiyeceklerdir. Tu· 
rizm köşesinde bu gibi sey
yahlarla ziyaretçilere verilmek 
iizcre ve lzmir tarihine aid 
muhtelif broşürler ve resimler 
bulunacaktır. 

Saylavın evinde
ki hırsızlık .. 

Meğer hizmetçi tara.
( ından yapılmış 
Bundan bir müddet evvel 

İzmir saylavı Benal Nevzad'ın 
evinden bir miktar eşya çs· 
lınmıştı. Zabıtaca yapılan sık• 
araştırmada hırsızın ayni evde 
hizmetçilik eden Hadiye ol· 
duğu anlaşılmış ve çaldığı eş· 

ya meydana çıkarılarak ken· 



~~~ ~~~ 

--~-----------------------~. l~ : l ı~-8-~·--·~--------ı Dr. N. Kemal söylüyor 
~ ~~ ' ence.. K h t .. 
Teskilatı esasiyede yapılacak tadilat il T v. .. h e ane e matuf soz 

Me~un bulunan saylavlar 
1d:: ;~;:~!:a~- min söz'! değildir. 

Ankara'ya çagv ırıldılar 1 - Tasvir: 2039 da herkesin delireceği id-
------ Döşemesi kerpiç gibi ça· diası sac, madır. İnsan, aklından 

Teşkilatı esasiye encümeni, 156 say/avın ' murlu tahta, tavanı ıslak çi-
mento, havası is, dıvarları pis kor 11. b • •b h d 

Vermiş oldukları tadil tahririni tetkik etti mi pis ... Kiralık bir hanın dör- Ran ır acaı ayvan ır. 
İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Teşkilatı esasiye düncü katı. / Dünyada delilik gittikçe ar· çıkan bir acaip hayvandır. 

kanunumuzda yapılması düşünülen mühim değişiklikler hakkında Kımıldayor onlar ve, bula- tıyormuş ve hatta Doktor Har- Ondokuzuncu ve yirminci asır, 
Kamutay başkanlığa 156 saylavın imzalarını taşıyan bir takrir nık bir ışık d;,Jgalanıyor üstle- ding'e göre, 2039 yılında bü- bize korku devrinden kurtulup 
verildiğini bildirmiştim. Takrir, teşkilatı esasiye encümeninde rinde. tün dünya sekenesi artık baş- hakikatlere vusul devrini de-
tetkik edilmiştir. Cuma günü toplanacak olan Kamutayda bu 

1 
Buğu halinde bir nefes dal- tan başa delirmiş bulunacak- ğilse bile hakikatlere vusul 

takrir üzerinde görüşülecektir. gası ve ıslak konuşmalar. mış, şeklindeki neşriyat üzerine için lazım olan metodları bu-

Kamutay riyaseti, bütün saylavların, cuma günkü toplantıda 2 - Müşahade:~ dün doktor Cevad Zekai'le lan ve gösteren bir devirdir. 
hazır bulunmalarını bildirmiş ve mezun bulunanları Ankara'ya Bir koridorun sonunda, bir konuşmuştum. Bugün de dok- Teknik şiddetle, sür'atle iler-
davet etmiştir. odanın ta derinliğinde bir ışık tor Necati Kemal'in söyledik- !emektedir. Telakkiler, kıymet-

M uda nya 
•BU rSa trenı· bı·r var. !erini kaydediyorum. Doktor ler, şiddetle, sür1atle y.kılma k-

Bir mağaranın dibinden met- diyor ki: tadır. Halbuki diğer t ıraf tan 

k 
haline bakar gibi orası ümitli - Her hangi bir kehanete cemiyet nizamını tutan ı..aiJe-

ÇU ura yuvarlandı.. ve yol gösteren bir ışık. Işığın matuf söz, bir ilim sözü olma- ler, kanunlar ve destekler çok 
• içinde, yüksekte üç baş var: dığı gibf bµnu söyliyen ada- eskı ve köhne kalıplarını mu-

/ki ağır ya1·af l Vardır, kazanın Se- Aşağıda karanlık bir yığın mm alimliğinden veya profe- hafaza ediyor. Yeni insanın 
kafa... sörlüğünden değil, ilme inti- bu eski kalıba uymaktaki ve-

beb i henüz anlaşılamamıştır.. Ortadaki baş sordu: sabından bile şüphe edilir. yahud uyamamaktaki çektiği 

1 t b l 3 (H 
A h b" . d ) - Yüz yirmi kuruş kıyme- Emrazı akliye azalıyor mu, azim müşkülat tabii, dı·magWAı 

s an u , ususı mu a ırımiz en - Mudanya ile Bursa 
aras da b

. t k I M d B tinde, bir adet müstamel pan- çoğalıyor mu mes'elesi, zaman, birçok buhranlara ve dala~let-
. ın ır ren aza~ı o muş ve u anya- ursa treni, Bursa · cwa d b. k 

1 
K d talon çalmışsın doğru mu bu? zaman gazete sütunlarında mü- lere saik olmaktadır. Bütün 

rın a ır çu. ura yuvar anmıştır. aza a yalnız iki kişi ya-
l Ol k 

Karanlık bir kafa dikildi na kaşa edilmektedir. ilmi sa- bunlar inkar edı.lmem ... kle' be-
ra anmıştır. en yo turı- Yaralıların vaziyeti ağırdır, yaralılar, '· h t k ld 

1 1 
d K aşağıdan: Üç sabıkalı, zabıta hada bunların cevabı her za- raber insanın ruhan ve bede-

as aneye a ırı mış ar ır. azanın sebebi henüz anlaşılama· mıştır. Tahkikata adliyece el konmuştur. nezaretinde bir kafa. man hazır, ölçülü ve hesap- nen tedenni ettiğine dair eli-
- Yalan, yalan! -Dedi- ha- lıdır. Halkın merak ve alaka- mizde hiçbir sened yoktur. 

Büyük dere' deki kibrit pisten yeni çıktım. Karım öl- sını tatmin etmek için kısaca Bilakis insan muvakkat buh-
müş. Çocuğum hasta. Aldım söyliyelim: ranlar geçirmekle beraber da-

f a b ri kasında yangın ~çıktı oğlumu ~ucağıma, kasabaya Akıl hastalıklarının tarihi, ima tekamüle doğru gitmek-
ı gittim. bütün hastalıklar gibi çok es- tedir: 

y • lf • • • Şahid - Gördüm. kidir. Yalnız bunların ilmi ve - Yani, dimağ tehlikeye 
angın 1 aıyeDID gayreti S8• Şahid - Görmedim. seriri olarak tanınması tarihi maruz değil midir, iddialar 

yesİnde çabuk SÖndÜrÜJdu••. Şahid - Duydum. yeni olduğu için ilk nazarda asılsız mıdır doktor? 
Şahid - Bilmem. insana yeni yeni bir takım - İzah edeyim. Orta çağda 

lstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - Büyükdere'deki kib- Karar: Beraet ... Haydi ser- hastalıklar çıkmış gibi görün- t ·h l b. k l k d · f b ·• d arı nası ır aran ı evre 
rıt a rırrnsın a yangın çıkmıştır. Yangın genı"şlemek ı'stı"dadı b t · .. ··ı kt d" H lb k. k k. es sın, yuru .. me e ır. a u ı pe es ı geçirmişse, insan da bu arada 

göstermişse de belediye itfaiyesinin aldığı yerinde tedbirlerle 3 - Mülahaza: zamandanberi, yani bizim oku- karanlık devreler geçirmekte-
derhal söndürülmüştür. Ahl~k k. b d b.ld"" · · k. M H" d ---------'---- • ıta ı zanne er ki; ya ı ıgımız es ı ısır, ın , dir. Mesela ilk çağdan sonra 
General ,. , tnsanıar, çataı bir yoı ağzında ıran ve Çin medeniyetleri ku· orıa zaman dediğimiz zamanın 

V • b d dururlar. Biri doğru yol, öbürü rulduğu devirlerden itibaren başlaması beşeriyet tarihı· ı·çı·n 
ı enı u" cemı·z b ·· k d kı ı Jnsİnger • . eğri yol. Eğri yola gidenlerin ugune a ar a i hasta ara karanlık bir devredir. 0 tarih, 

önüne aksakallı, eli asalı, nu- her devirde tesadüf edilmek- dini bir cinnet devri sayılabi-

/ stanbu/ 'a gelmiş 248 milyon liradır. rani yüzlü bir adam dikilir: tedir. lir. Bittabi bu, 0 devirdeki 
İstanbul, 3 (Hususi muha· - Dön!.., Der, bu yol eğri Sonra akıl hastalığının telak· dimağların mahsulüdür. Zaman 

ve Suriye, ye birimizden) 936 büdçemizde yoldur. kisi noktai nazarından da eski dimağlara müessir olmuş ve 

hareket etmiştir tahminlerden 16 milyon lira- Ve insan geri döner, doğru zamanla bugünkü zaman ara· o dimağlarda bu devrin vasıf-
lstanbul, 3 (Hususi muha· lık fazla bir varidat elde yola sapar. sında çok faık vardır. Bugün !arını vücuda getirmiştir. Her 

b edilmiştir. 937 de yılı, sayılı Ahlak kitabı, gel! Gel bu- akli tababet kadrosuna aldı· devirde insan san'atına sahip-
irimizden) - Fransa Şark bir bolluk yılı olacağından raya ahlak kitabı... işte senin ğımız birçok hastalıkları, hatta tir. Mesela Kurunuuladaki her 

orduları Başkomutanı general 937 bu""dçesı· genı·ş tutulmuş- d d" w · . 1 pek yakın bı· a k d h İ - e ıgın eğrı yo a giden bir r z mana a ar angi bir heykeltraşlığının res-
nginger buraya gelmiş ve tur. Yenı· yıl bu'·dçesı· 36 mı·ı- d b eskı"ler b" h t l k .b. d w ·ı 

S 
- a am var urada. Dört defa ır as a 1 gı 1 egı ' samlıg" mı ele alalım. Bunların 

uriye'ye hareket etmiştir. yon f 1 ·ı 1 w h A b • az ası e yapı acagı an- oraya sapmış ve her defasında atta ir nevi ruhani mevhibe dini, tabii din idi. San'atleri de 

J s ta nbul 'da spor ıaşılıyor. 937 büdçesi yekunu karşısına bir muhterem ınsan gibi teıakki ederlerdi. öylece normaldi. öıçüleri, dil· 
B 248 milyon lira olacaktır. dikilmiş: Şu bizim Anadolu' da bile şünüşleri çıplak tabiata istinad 
. u haf ta F enerbahce \.. -------./ - Dön!. Demiş. mezarlar, türbeler, mesçitler, ediyordu. Halbuki Kurunuvüsta-

Beşiktaş karşılaşıy~r Irak ordusu Bu hakimdir. işte son defa tekkeler dolusu ermişlerin da ayni san'at hissi ölmemekle 
l ona tekrar: erenlerin çoğu, basitçe bir beraber şeklini tarihe uydura-

. 
s.t~nbul, 3 (Hususi muhabi- Tu .. rk subayları t . D .. ! akıl hastas .d. k b. k l k 

d 

ara - on ... ı 1 ı. ra ıze apa ı, misti ' dini 
rımız en) - Bu hafta lik mü- - D d. d d U" ·· ·· ·· k 1 h 1 k 

f d 
. e ı, o a öndü, gitti. çuncusu a ı asta ı ları bir mahiyet arzetti. Bütün san-

sabakaları mu··h·ım bı·r safhada ın an organıze F k t . hlAk k b ! ı"çı"n m a b b. k~ 1 a a , sevınme a a ita ı u yyen, maz ut ır tt:- at ar ar, enerjilerini, iç hamle-

bulunuyor. edilecek.. Doğru yola değil. Döndü, fa· davi usulü ve müesseseler bu- !erini san'at, aşk ve vecdini 

Pazar günü Fenerbahçe-Ga- İstanbul, 3 {Hususi muhabi- kat gene eğri yola gitmek lunmadığı için evlerde kapalı İsa, Meryem ve ruhulkudüs 
l':ltasaray takımlarile Güneş·Be- rimizden) - Belgrad'dan bil- uzere.. kalan, yahut ani bir sefalet çerçevesi içinde teksıf etmiş-
şiktaş takımları karşılaşacak- diriliyor: Belgrad gazeteleri, 4 - Netice: içinde ölüp giden deliler de ferdir. Rönesanstan sonra, yani 
lardır. Efkarı umumiye, bu Irak ordusunun Türk zabitleri Dört sabıkalı, karısı ölmüş, göze çarpmazdı. Halbuki bu- tetkik ve taharri devrinden 
rnüsabakalara büyük ehemmi- tarafından organize edileceğini çocuğu hasta adam çıktı, gitti. gün en ufak bir dimaği ra- sonra insanlar yeniden açıklığa, 
Yet atfetmektedir. yazıyorlar. Bir türlü anlamadığı serbest hatsızlığın da bir mide bozuk- tabiata ve güzelliğe rücu et-

cemiyetin, namuskarane haya- luğu, bir karaciğer hastalığı mişlerdir. 
tın içinde bir başka dünya gibi maddi, uzvi bir rahatsız- Büyük muharebeler, iktısadi 
adamı gibi şaşkın şaşkın, aç lık olduğu anlaşılmış ve her- sıkıntılar, muhaceretler, bil· 
aç, birkaç saat dolaşacak ve kes, her aile kendini ve kendi hassa tarihi karanlık devirler-
sorra. hiç istemeden ve anla- hastasını istiyerek, severek den sonra gelen nesil içinde 
madan fena yola gidecek. akıl hatanelerine yatırmakta - Sonu 7 inci sahifede -

Dönen bir tekerlek üstünde bulunmuştur. Akıl hasteılıkla· 

"111çgw Mektebler dw•ı ** 
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-----
- Günlük siyasal gazete 

İhtisas ve muharrirı 
Şüphe yok ki, ihtisas mu 

ayyen bir ilim şubesi üzerin 
deki devamlı çalışmanın, tec• 
rübenin ve ona liyakat kazan· 
manın bir neticesidir ve gen 
şüphesizdir ki, bu asırda ihti 
sasın rolü büyüktür. Fakat he 
ihtisas, mutlak ve mutlak, bit 
kültürü ifade edemez. O, bi 
mesleğin muayyen anahtarla 
rına, cıhaz ve sermayesine sa 
hip olmak demektir. Bunlara 
malik olmıyanın, o mesle 
üzerinde çalışmasına ne imka 
vardır, ne de akıl erer. Bi 
hekimden, musiki konferan 
istenemez. Keza, bir mimarı 
teşhis yapmasına kediler bil 
gülmekten kendini alamaz ilh. 

Fakat bizim meslekte, ihti 
sas meselesi, daha başka türl 
bir mahiyet arzeder. Evet, bi 
gazetecilik ihtisası ve garpta 
birçok gazeteci mektepleri var: 
dır. Fakat gazetecilik mesl 
ğinin hususi bünyesi, yalnı 
teknik ve mesleki malumat! 
teşekkül edemiyor. Gazetecili 
diploması, bir ihtisas ifad 
etmekle beraber ayni z:ımand 
onu taşıyanda bir hususi liya 
kat, kudret, görüş farkı, oriii 
nalite ve kültür arıyor. M 
harriri, gazeteciden ayıran d 
işte budur. Muharririn mekto 
bi, kendi kafası, kendi şahsi 
yet ve hüviyetidir. O, bütü• 
fikri gıdasını aldıktan sonr 
onlardan istifadede deva 
ederek, kendi kendini yaratı~ 
Hatta ve hatta, bir tiyatr 
mektebi, bir konservatuar aç 
labildiği ve bir yığın gazete 
mektebi bulunduğu halde •mu 
harrirlik mektebi" diye bi 
şey yoktur ve olamıyacaktır d 

Muharririn artist cepheJe 
çoktur. O, varlığının güzelli 
ğini ve kudretini, kendi ay 
yaradılışında taşır. O, ken 
yolunu tayin etmiş bir mesle 
ve fikrin, daima çalışan, da 
ma düşünen ve yaratan kı)I 

metidir. Mesela her avuka 
her hekim yazı yazamıyo 

Yazsa bile, kendi mesleği çe 
çevesi içinde kalıyor ve di~ 
kat. ediniz, göreceksiniz 
yazıp ta muvaffak olanla 
kendi mesleklerinin haricind 
artist tarafları bulunanlarla fe 
sefe kültürü taşıyan ve cem 
yet adamı olmuş insanlardır 

Mesleklerinde kıymetleri o 
1 

duğu iddiasile hiç kimse · 
beğenmiyen ne şah~iyetler t 
nıyoruz: 

Kalemi ellerine alınca ü 
satır yazı yazamıyorlar. Çün 

onların kafaları, muayyen b 
ihtisas çerçevesi içinde işi 
miye alışmıştır. Hatta bunlaı 
dan bazılarının, meslek bari 

herhangi içtimai, edebi, fik 
bir Y,azıları da insana hakik 
ten gülünç geliyor! 

- Kos-koca dağ bir fa 
doğurmuş. Hem de ne far 

Bir haf ta bayram 
tatili yapacak .. 
İstanbul, 3 (Hususi muha

birimizdrn) - Bayram müna
sebetile mcktebler bir hafta 
tatil edilecektir. Kültür Bakan
lığı, buna dair vilayetlere bir 
tamim göndermiştir. 
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Bir defa kaetı. Gene kacarsa ar-
, '· 

tık gözümde bir Dinarlı Mehmed 
pehlivan kalmıyacaktır, diyor. 

Türkiye scrhe t ve yağlı gıire~ 
4ampiyoou Hüseyin pehlivan, iki 
gündenberi ıchrimizde bulunmak· 
tadır. Bu geliş, bayramda yapılması 
düşünülen bazı karşılaşmalar içindir. 

Dinıır'lı Mehmeı..I , geçPıılerde 

fstanb\ıl 'a uğramış ve bu arada fs. 
tanbul'!u bir refikimizin idarehıı· 

nesine uğrayarak Hüseyin pehli· 
vanla her z.:ınıan için güreşmiye 

hazır huluııduğunu söylemiş Ye Di· 
nar'h kendisi ile karşılnşmnılığı 

müddetçe Hfisc1in pch\ivaw ser· 
best giire~ Türk'iytt şampiyonu la• 
nımıyacağını ilan etmişti. Ilalbul.i 
hu iddialı güreş\ aldııı kalınışhr. 

Hü&e}in Jlf'hlino, bunun sebebini 
dün bize töyle anlattı: 

- Dinar'Jı palana sıkıyor. 

Gerçi profesyonellikte Lö} le palav· 
ra sıkılması her uman görülen şey
leı dcndir. }'ak:at kendini Lilen bir 
güreşçi, m .. ydao okudu~u bir gü· 
reşçinin kıır~ı ııına çıknııya hazır

landığını görünce Lırakıh kaçmaz. 
Dinar'lı İstanbul'da ı..la hunu yaptı. 
Ben de derhal, güreşmi) e hazır ol
duğumu bildirdim. Tam ırür~şin 

günü tesbit edilirken, kaçtı ve 1.ar· 
şılaşmayı geriye bıraktı. Bu bir! ••• 
Fakaı mademki kaçmıfbr, hen İz. 
mir"e, daba yakınına \ 'e ayağına 

geldim işte! .• Bu defa ne cevab ve· 
rccek lmknlım!. Ben de kendisine 
bilmukabele, bütün Türkiye buzu· 
runda me~·dan okuyorum, bunu 

bilmelidir. E~er bu defa da güreş· 
ten çekinirse korkuyor ve kaçıyor 

de01cktir ki, artık bundan sonra 
benimle güreşmek ve bana meydan 

okumak hakkını ıla k:ayLetmiş ola· 
cuktır. Gazetelerde söz söylemekle 

güreş meydanına çık'DJak ayrı ayn 
ŞC) ılir. lJayrauıı da burada geçirib 
Diııar'lıyı Lckliycccğim. Gelmezse, 
benim güzümde artık bir Dioar"lı 

me\ z uıılıahsolamaz!,, 

Haber aldığın11za göre, Hüse· 
yio pelı1ivnn, maruf }'ranına güreş-

çisi Degli ile bir maç yapmak üze· 
re, 1 lanbol'daki bir zat va!lltaeile 
muhabere halindedir. 'fekarrür 
ederse, hu BC)ahaı~ Hüse)in pehli
vanın Türkiye haricine yaptığı ilk 
seyahat olacaktır. 

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

R-0manya'da ---·--------
M.ü ahi ş soğuklar 
hüküm sürüyor 
Bükreş, 3 (Radyo) - Ro

manya' da tekrar soğuklar baş 
göstermiştir. Besarabya'da ha
raret derecesi sıfırm altında 
otuz altidır. 

Kişner, civarmda birkaç 
kişi soğuktan ölmüştür. Boku
vina'.da fazla kardan şimen

difer münakalatı fevkalade 
güçlükle temin edilebilmek
tedir. 

Mısır' da 
Kapitülasyonların 
lağvından sonra 

yapılacak teşkilat 
Kahire, 2 (A.A)-lyi haber 

alan mahfiller Mısır hükume
tinin kapitülasyon sahibi dev· 
Jetlere yalanda ikinci bir nota 
göndererek kapitülasyonların 
ilgasından sonra kabul edile
cek teşkilat hakkında bazı 
teklifler dermiyan edeceğini 

haber vermektedirler. 

Yunan 
Tay yare Bakanlığı 
müsteşarı çekildi 
Atina, 3 (Radyo)- Tayyare 

Bakanlığı müsteşarı M. Pasaris 
istifa etmiştir. Yerine muvak· 
kat olarak M. Papazima tayin . 
edilecektir. 

M. Lebrun 
•• 

ltalya sefirini 
kabul etti. 

Paris 3 (Radyo) - M. Leb
run bugün Eliza sarayında 
ltalyanın Paris sefirini kabul 
etmiştir. 

Fr:ansız - Alman 
Kültiır münasebati 

Berlin, 2 (A.A) - Beynel
milel Paris sergisi münasbetile 
Berlin' de Fransız büyük elçisi 
M. Francois Poncot'nun hima-
yesinde bir şeref komitesi teş· 
kil edilmiştir. Komitenin ga
yesi Fransız ve Alman profes-
yoneller grupları arasında kül
tür münasebetlerini teşvik et-
mektir. 

Zelzele· 
Belgrad, 3 (Radyo) - Yu

gos1avya'nm Damolika şeh· 

rinde gece yarısından sonra 
dört saniye süren şiddetli bir 
zelzele olmuştur. 

Silahları 

Azaltma 
Komitesi 6 Mayısta 

rop/anıyor. 
Cenevre, 3 ( Radyo ) 

Uluslar sosyetesi genel sekıe
teri M. AvenoJ, Fransa'nm 
talebi ile tahdidi teslihat ko
mitesinin 6 Mayısta toplana
cağım alakadarlara bildirmiştir. 

Kız kaçırma vak'ası 
Burnava nahiyesinin Kııra· 

çam köyünde bir kız kaçırma 
vak'ası olmuştur. Mehmed 
oğlu Süleyman, Çarniçi köyün
den Kerim kızı 17 yaşında 
Ayşe'yi kaçırmışsa da yakala· 
narak adliyeye verilmiştir. 

Emniyeti suiistimal 
lkiceşmelik'te ikinci Süley

man sokağında bir emniyeti 
suiistimal vak'ası olmuştur. 
Ahmed oğlu Yakub, beraber 
karısı gibi yaşadığı Ali kızı 
Hatice Zekiye'nin mağazaya 

gitmesinden istifade ederek 
caketinin astarı içine dikmiş 
olduğu bir beşibirlik ile iki 
gümüş lirasını aldığı şikayet 
edildiğinden tuLulmu~lur. 

Hırs•zhk 
Karşıyaka'.da Zafer ;okağm-ı 

da Hüseyin oğlu Hamid, Ha ... 
san oğlu Şaban'ın 15 kilo ar
pasını çaldığmdan yakalan· 
mıştır. 

Bir kaza 
~arşıyak.a' da Alaybey istas

yon caddesinde Yahya oğlu 
lsmail, bindiği velespiti Ahmet 
kızı Müzeyyen'e çarptırarak 
sol ayağının topuğundan yara
lanmasına sebebiyet verdiğin
den yakalanmıştır~ 

Hakaret 
Kemer caddesinde Dönerli 

sokağında oturan lsmail oğlu 
Mustafa ve ŞP.vki kızı Ferika; 
Hüseyin kızı Zehra'yı lisanen 
tahkir ve hakaret ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

Kızı kaçırmış 

Kemer'de Zeytinlik sokağın
da Mustafa oğlu Şükrü ayni 
sokakta oturan Aliş kı.zı Şük
rüye' yi evlenmek vadile ve 
kendi rizasile kaçırdığından 

yakalanmıştır. 

Araba kazası 
Kemeraltı caddesinde Mah· 

mut oğlu Hüseyin idaresindeki 
97 sayılı binek arabasını yol
dan geçen A'ptulJah oğlu Emi
ne çarptırarak yaralanmasına 
sebebiyet verdiğinden yakalan
mıştır. 

J<ıpon kabinesi 
Kral tarafından tas. 
viP. edildikten sonr.a 
ilik içt-imaını yaptı 

Tokyo 2 (A.A) - Hayo· 
sinin teklifi üzerine lmpara· 
tor yeni kabineyi tasvib et
miştir. Kabine şöyle teşekkül 
eylemiştir: 

Başbakan ve hariciye na11r 
vekili Hayosi, Dahiliye nazırı 
Kavahardo, Harbiye nazırı 
Makamura, Bahriye nazırı Y o
nai , Maliye ve müstemleke na· 
zırı Ya-Ki, Adliye ııazırı Si
ono, Ziraat ve münakalat na
zırı Ad Godo. 

Kabinede bulunan yegane 
parti mr.nsubu Yaınazaki de 
Sovaki partisinden i.;tifa ede· 
cektir. Siyasi partilerden hiç· 
biri kabineye iştirak etmek 
istememişlerdir. Japonya'nın 
Paris büyük elçisi Sato veya 
Vaşington büyük elçisi Saito 
Hariciye nazırlığına davet olu
nacaktır. 

Yeni kabine derhal ilk top-
lantısını yapmışhr. 1 

Tokyo, 3 (A,A) - Gazc:te
ler yeni kabineyt gayet soğuk 
karşılamakta ve bu kabinenin 
bir intizar kabinesi olduğunu 
bildirmektedirler . 

Seyikey partisi genel sek· 
releri gazetelere V-t!rdiği beya
natta ezcümle demiştir ki: 

- M. Hayosi mutlak su
rette zayıf bir. kabine kur· 
mı :ştur. Kabinenin ne insicamlı 
bir programı vardır, ne de 
otoritesi mevcuttur. 

Seferden 
• 

v;azge911ış 

Marsilya 3 (Radyo) İn-
gjltere-Kap sefe.rine çıkmış 
olan meşhur tayyareci Loylan 
havaların fevkalade fenalığı 
yüzünden seferden vazgeçmiş 
ve Londraya dönmüştür. 

Avusturya 
PJaHili istikraz 

alltedecek 

İngiliz kadınları 
Belgr.a'da geliyorlar 

Viyana, 3 (Radyo) - Avus
tury1t hükumeti büyük ve da· 

hili bir istkraz aktetmeğe ka· 
rar vermiştir. Bu istikraz yeni 
yollar ve nafıa işlerine hasre
dilecektiı. Be1grad, 3 (Radyo) - İn

giliz kadınlar birliği teşkilatı 
mensuplarından bir heyet, Yu· 
2'0slavya'daki kadınlık teşkila
tını tedkik etmek üzere ya
kında Belgrad'a gelecektir. Bu 
heyette Kızıl salip teşkilatı 
reisi Rise ile saylav Lonson 
da bulunmaktadır. 

Heyetin tedkikatı iki gün 
sürecektir. 

Memnun olmuşlar 
Paris, 3 (Radyo) - Resmi 

mahafi1, Sir Erik F.ips'in, Ber
lin sefaretinden Raris sefare
tine naklinden dolayı büyük 
bir memnuniyet göstermek· 
tedir. 

lngiltere'nin Paris sefiri Sir 
Corç Klark tekaüd edilecektir. 

~~~~----........................................................ .. 
~------- l hareketle ellerini Lük'ün elle· - Eh ... Yiyecek ve içecek 

ı~!i!~~!_ n Defi nesi ~:~e~.;~,~~,~:~:.:;~~,~~~ ~:;i~i:~~im~:b~~;:,.;~~.z c::;: 
hareketle kapıdan çıktı, kapıyı duğuna göre korkacak birşey 

Tarihe müstenid zabıta romam kapattı. yok.. Şimdi bekliyebiliriz, 

8 
Bu g eceye kadar bu kulü· 

beden dı şarı çıkmıyacağımızı 
size vadediyorum. Fakat sizi 
korkutan, böyle endişelere 
düşüren sebebi anlamadan 
evvel bu şato civarından, bu 
ormandan uzaklaşmıyacağıma 
da yemin ederim. Ölüm mani 
olmadıkça siT.in için çalışacağı
mı da yeminle temin ederim. 

Lük bu sözleri kuvvetli bir 
şekilde ve çok ciddi olarak 
söyledi; sonr.a derin bir nefes 
aldı, gülümsedi ve tatlı bir 
sesle şunları da ilave etti: 

- Madmazel Gisel.. Bu 

Nakleden: F~ Ş. Benlioğlu 

sözlerime karşı bu akşam veya 
yarın söyliyecek bir sözünüz 
var mıdır? 

- Lük'ün bu hareketi, bu 
sözleri genç kız, korkularım 
unuttu; ruhunda tatlı ve derin 
bir haz duydu; irkilir gibi bir 
hareketle Lük' e: 

- Bu akşam buraya gele
ceğim.. Bildiklerimi -Belki de 
pekaz olan bildiklerimi- size 
anlatacağım. Evet, güneş bat· 
mazdan evvel geleceğim.. Fa· 
kat şimdi gitmeliyim. Bana 
müsaade verir · ıl 

Dedi. Genç kız, seri bir 

Kulübede kalan iki genç artık! 
erkek şimdi genç ve esraren· Dedi. 
giz kızın: Evet, müsyil! 

- Nadin, Sultan! - 3 -
Diye köpeklerini idare etti- Küçük kitap 

ğini duyuyorlardı. Lük ve Piyer'in birer kol 
Lük kendisini toplayıp ta saatleri vardı; bu saatler, en 

kulübenin kapısını açtığı ve iyi markalardandı; heriki de-
ormana baktığı zaman ne likanlı saatlerini dikkatle kur-
kızı ve ne de köpeklerini gö- dular. 
re bildi. Lük: 

Omuzlarını silkerek: - Biz şimdi temmuz aym· 
- Peka la ... Bu akşamı bek- da bulunuyoruz. Gisel lv1 ... : 

leriz. "Güneş batmazdan cvvd., 
Dedi. demiştı. Şu halde saat 19 a 

1 

Lük kulübenin kapısını ka· doğru . nihayet 20 ye doğru 
pattı, arkasına da ağır masayı gelecek dem··ktir. 
çekti ve Pi yer' e dönerek: Dedi. 

Paris'ten ---···----lspanya'ya fgiden 
gônüllüler. 

Pariı, 2 (A.A) -- Eko Dö 
Pariı ispanya işlerine ademi 
müdahale prensibinin ihlaline 
ve Paris'te gönüllü toplantı· 

sına devam edildiğini yaz· 
maktadır. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30-
14 Türk musikisi. havadisler, 
hafif musiki, 

Mezkfü gazeteye göre 24 
son kanunda 80 gönüllü oto
büslerle İspanya'ya gitmiştir. 

Gene bu gazete lspanya'ya 
gönderilen birçok harb leva
zımı hakkında da tafsilat ver
mektedir. 

Paris Jour gazetesi 28 son 
kanunda Barselon'a 28 Fransız 
meb'usunun vardığını haber 
vermektedir. Bunların 18 i Ra· 
dikal sosyalist ve 15 i Sosya
listir. 

Deniz tayyaresi 
Ateş alarak yandı 

Londra, 3 (Radyo) - Eolk· 
land )imanında bulunan büyük 
bir deniz tayyaresi ateş ala
rak yanmağa başlamış ve tay
falar, denize atılmak suretile 
kendilerini güçlükle kurtarmış
lardır. 

Yangının sebebi meçhuldur. 
Bir suikasd olduğu tahmin 
ediliyor. 

Flanden 
Üçlü uzlaşma 

taraftarı .. 
Paris, 3 (Radyo) - M. 

Fianden Figaro gazetesinde 
neşrettiği bir makalede: 

"Akdeniz' deki vaziyeti kay
betmemek için ltalya-lngiltere· 
Fransa arasında bir uzlaşma 

yapılması ve ilk iş olarak is
panya feci dahili harbına 

nihayet verilmelidir. Çünkü 
İspanya' daki hadiselerin İspan· 
ya hudutları haricine çıkması, 
AkJeniz'de italyan menafiini 
de Fransız menafii kadar bo
zacaktır. Çünkü bu suretle Ak
deniz'e Rusya ve Almanya'nın 
karışması mecburi olacaktır." 
Demektedir. 

İngiltere' de 
Niy,abet kanunu 
Londra, 3 (A.A)- Niyabet 

kanunu Avam kamarasında 

ikinci okunmasını müteaki~ 1 
reye karşı 305 reyle ) kabul 
edilmiştir. 

M. Saymen bu kanun hak
kındr yapılan müzakereler es
nasında bu kanunun istikbalde 
bir hükümdarın herhangi ma
hiyette bir ehliyetsizliği yü· 
zünden ortaya çıkacak bütün 
meselelerin halline medar ola
cağını söylemiştir. 

- Bu zamana kadar ne 
yapacağız, müsyü? 

- Nazariye kurmağa lüzum 
yok. Çünkü elimizde, istinad 
edecek esaslar yok. Biz şimdi 
bizi ihata eden şeyleri ve ha
diseleri inceden inceye tetkik 
etmeliyiz, sonra eldekileri yi
yip içelim ve uykuya, rüya 
görmeğe dalalım .. 

Lük ve Piyer ayakta birbi
rine yakın duruyorlardı; alçak 
penceremsi bir aralıktan gelen 
zıya, içerisini kafi derecede 
aydınlatıyordu. Etrafı daha 
derin bir dikkatle tetkik etti
ler. Kulübedeki eşya arasında 
bulunan dolap, nazarı dikkati 
celbedecek mahiyette idi . Bu 
b ir metre yükseklikte geniş 

bir dolaptı. Liik ve Piyer ayni 
zamanda dolaba atıldılar ve 
herbirh dolabın bir kanadını 

Akşam neşriyatı: 
18,30 hafif musiki ve dans 

musikisi, 19,30 Tayyare cemi
yeti namına konser. . 

20 Rifat ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikis~ 20,30 
Ömer Rıza ta· tından arapca 
havadi~, 21,45 Safiye ve arka
daşları tarafından Türk musi
kisi, 21,45 stüdyo orkestrası; 
22, 10 ajans, borsa haberleri 
ve sololar. 
Ankara radyosunun bu

günkü programı 
Gündüz neşriyatı: Saat 12,30--

13,30 Halk musikisi, dahili ve· 
harici havadisler, plakla hafif 
musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 19 

Türk musikisi, (Cevdet ve ar
kadaşları tttrafından), 19,'.ıO 
arapca neşriyat, 19,45 Halk 
şarkıları, 20, 15 konferans 
(Kazım Nami tarafından ter
biye mevzulu), 20,30 plakla 
dans musikisi, 20,45 ajans ve 
gazete havadisleri, 21,15 stüd
yo orkestrası. _____________ ......_ ........... __ _.__...~ 
Bayan Afet 

Cenevre'de mühim 
bir konferans verdi 

lstanbul, 3 (Hususi muha
birimizden ) - Cenevre' den 
bildiriliyor: Türk Tarihi Ted-

kik Cemiyeti ikinci reisi Ba
yan Afet, Cenevre'de mühim 
ve alakalı bir konferans ver· 

miştir. 

Konferansın mevzuu Hitit· 
ler, Etiler idi. Konferansıdin -
liyen binlerce münevver, Ba
yan Afet'i alkışlamıştır. 

T:roçlti 
Meksika'dan da mı 

çıkarılıyor .. 
Moskova, 3 (Radyo) - Sov· 

yet Rusya hükumeti, Meksi
ka' da bulunan Troçki'nin, 
Meksika'dan çıkarılmasını ve· 
yahud şimdiki Sovyet hüku
meti aleyhine olan faaliyetine 
nihayet verilmesini istemiştir. 
Bunun için siyasi teşebbüs
lerde bulunulmuştur. 

İvon Delbos Paris 
elçimizle konuştu 

Paris 3 (A.A) - M. Del· 
bos bu sabah Türkiye büyük 
elçi Suad Davaz'ı ·kabul et-

miştir. 

açtı . 

İlk hamlede . boş gurunen 
dolapta ta dipte, sağ köşede 
tomar halinde birşey gördü
ler, ve bunu eline alan Lük: 

- Bak, dedi, eski kitaplar .. 
- Ne? .. Eski kitaplar mı? 
- Evet!. 
Evet, bu tomar halindeki 

pahtte 12 kadar kitap vardı. 
Gene Lük: 

- Bunları masa üzerine 
koyalım. Belki vakit geçirecek 
birşey buluru . 

Dedi. Bunlar hep eski ki
taplardı. 

- Bütün bunlar eski bir 
avcının avcılığa dair kitapları 
olsa gerek! Belki de şatonun 
kütüphanesinden atılmış bir 
kır bekçisi taraf mdan topla· 
narak buraya getirilmiştir. 

-.s.. 



Al 

Evlenmek icin kız 
" bulamıyanlar .• 

Bir hakikatten ziyade, gaze· 

Mandalar komitesi bıı günlerde toplana. tecmk zarafetini andınyorı 
Yeni Foça'lı bazı gençler, 

cak ve eaaalı tetkikat yapacaktır bizim meslektaşlardan birini 

Londra, 3 (Radyo) - Lon
dra siyasi mahafiline göre, 
Almanya'nın müstemlekeleri
nin iadesi eb'afmtfa deveran 
eden birçok şayialar vardır. 
Bunlar arasında lngiltere-'nin 
Nicer, Fransa'nm Kameron ve 
Belçika'nın da eskiden Alman
Ya'ya aid Kongo ve Portekiz'in 
de Angolo müstemlekesini Al
rnanya'ya verecekleri hakkın
daki haberlerin sıhhatı meş
kuktur. Çünkü lngiltere ve 
Cenubi Afrika ittihadı hüku
meti Almanya' dan aldıkları 

rnüstemlekeleri iade etmek ta· 
taftan değildirler. 

Morning Post: 
11Almanya ne istediğini açık· 

Ça bildirmelidir ki, İngiltere 
hükumeti bu açık taleb kar· 
§ısında alakadar devletlerle 
müzakere ihtimalini bulsun!,, 
Demektedir. 
Mandaların mu haf aza karlar 

dan mürekkeb komitesi bu
günlerde toplanarak müstem· 
lekeler mes 'elesi üzerinde 
esaslı tetkikat yapacaktır. 

Alakadarlar, Almanya'mn 
tatmin edilmesi lehine gizli 
bir temayül mevcud olduğun· 
dan bahsediyorlar. 

Londra, 3 (A.A) - Evelce 
alınan malumat hilafına olarak 
diplomasi mahafili M. Hitle· 
tin nutkunun bazı noktalarının 
hakiki manasını tayin etmek 
İçin lngiltere'nin Berlin nez· 
dinde bir teşebbüste bulun
masını ihtimal haricinde ad
detmektedir. 

Umumiyetle zannolunduğu· 
na göre İngiltere hiçolmazsa 
A.lrnanya'nın Avrupa ile olan 
münasebetleri bahsında dip-
10rnatik bir hareketsizlik dev
resine dahil olaeaktar. 

Müstemlekeler bahsına ge
lince bugünkü içtimaında ka
binenin çok geniş bir itilafın 
l'llütemmim eczasından olmı
Yan her türlü müstemleke ve
}'a sair arazi terkine aleyhtar 
olduğunu teyid edecektir. 

b"·Şimdiki halde kabinenin 
Utün mesaisini lspanyol mes

tlesinin halli noktasında te
l'llerküz ettireceği tahmin olun· 
tnaktad ır. 
E londra, 2 (A. A) - Daili 
~spres gazetesi Almanya'nın 

~Ustemleke talebi meselesin-
tn bahsederek diyor ki: 

~ Hitler ister Danzig'i, ister 
t ernel'i ve hatla Moskova'yı 
d~lep etsin. BU lngiltere'yi en
t •~eye düşüremez. Fakaf müs-

lernleke taltblnde bulunursa 
l\ •ıt l gı ere buna şiddetle muha-
dette bulunacaktır. 
Ilı F>aris, 2 ( A.A) - Fransız 
t. •tb~~tı Alman müstemleke 
k ltbını muhtelif şekillerde 
''şılamaktadır. 

d Victorie gazetesi AlmAnya
Yi~" rnüstemleke idaresine la4 

d olm.adığı bahanesile elin
i,~ aldığımız yerleri pekala 

e edebiliriz, demel<tedir. 
Journal ise şöyle yazıyor: 

k - Hitler nasıl olar da nut
,:;a Almanya ile Fransa 
t>lıııı:. n_da bir ihtilaf mevzuu 
"lllladığtnı söyler? Ayni nu-

Fı · altın-

da bulunan toprakları istemi
yor mu? Ayni tezatlar Fransa 
nutuklarında da göze çarpı
yor. Bir taraftan sulhun ancak 
Milletler Cemiyeti kadrosu için 
de tasavvur edilebileceğini söy
lerken bu cemiyete dahil bu
lunmıyan Amerika'yı sulh şam· 
piyonu olarak gösteriyor. Ar· 
tık herkesle beraber konuş• 
mak işine bir nihayet vererek 
en mübrem işleri doğrudan 
doğruya alakadarlar arasında 
müzakere etmek lazımdır. 

Ordre gazetesi Almanya ile 
Fransa arasında doğrudan doğ· 
ruya bir konuşma programının 
tanzimine şimdilik imkan ol· 
madığı mütaleasım ileri sürü
yor. Humme Liberte de şöyle 
yazıyor: 

- Hitler'in nutku göster
miştir ki Almanya Fransa ile 
ancak Fransız Sovyet paktı 
feshedildiği takdirde müzake
rede bulunacaktır. 

Berlin, 3 (A.A) - iyi ha
ber alan mahafilde söylendi
ğine göre silahsızlanma kon· 
feransının yakında toplanması 
münasebetile Almanya'nın bu 
müstakbel mesaiye iştiraki 
veyahud ademi iştiraki hak
kında ileri sürülen tahminler 
şimdilik tamamen manasızdır. 
Zira bu me&e1e herhangi bir 
suretle şimdiye kadar Alman
ya muvacehesinde vazedilme
miştir. 

Ayni mahafil şurasını da 
kaydetmektedir ki Almanya 
herkesin emniyetini eazarı dik· 
kate alan ve hulusla icra edi
lecek bulunan bir tahdidi da
ima alaka ile karşılamıştır. 

Fakat diğer taraftan silahsız
lanma konferansı da Avrupa 
sulhunu takviye edebilecek 
bir tahdidine yardım edebile
ceği hakkında şimdiye kadar 
herhangi bir ümid vermiş de· 
ğildir. 

Maraton 
Yarışları neticelendi 

Belgrad, 3 (Radyo) - Ya
pılan Maraton yarışları netice-
sinde Mısır adlı Çekoslo·ıak 
atlet birinci, Brağ adlı Yu· 
goslav ikinci gelmişlerdir. 4 
ve 9 unculuğu da Yugoslav 
atletleri almışlardır. 

Muğla'da 
Koy kalkınma işleri 

Muğla, 3 ( A.A ) .- Köy 
kalkınma işleri ilimizde büyük 
bir ehemmiyetle takip edil
mektedir. Bütün il köylerinin 
hususiyetlerine ve ekonomik 
miinasebetlerine gör-e ayrıl· 
ması işi bitirilmiş ve 1937 
yılına aid köy Halkevleri pro
gramlan yapılmıştır. 

8ayındır'da 
bir cinayet alda 

Bayındır' da Hacı lbrahim 
mahallesinde Sinan oğlu Ah· 
dullah ile kardeşi lsmail ara· 
sında kavga çıkmış, Abdullah 
bıçakla lsmail'i yaralamıştır. 
lsmail, yaralandıktan ~üç gün 
sonra ölmüştür. 

Kardeş katili Abdullah ya
k.ı-.rak adliyeye verilmiıtir • 

görmüşler; 

...... Amman -demişler· vazi. 
yetimiz fena!. 

Arkadaşımız; 

- Olur ya -diye düşünmüş. 
belki yol, belki mektep, belki 
su, belki kredi derdleri vardır. 
Belki de tohumluk istiyecekler. 
Kim bilir, belki de Derebey 
varsa Derebey' den veya faiz
ciden derd yanacaklardır. 

- Hayrola, demiş, ne var? 
- Ne olacak, kız bulamı-

yoruz, kız!. Evlenmek istiyo
ruz amma, bizim köyde kız 
yok, tarladan yorgun argın 
eve dönünce, alnımızın terini 
silecek, yumuşak kollarını bize 
yasdık yapac:ak kız bulamı-
yoruz. 

- Sonra? 
- Sonrası mı var ya, buna 

bir çare ıJ ulunuz lütfeni. 
Meslektaşımız, düşünmüş, 

taşınmış, teklif garip, fakat 
haklı da. Bu, hem içtimai bir 
hadisedir, hem de muhterem 
kariimizin bir dileği.. Maama
fih, adamakıllı bir çare bula
mamış .. 

Bu yazıyı okuyunca gayri 
ihtiyari gülümsedim: 

Zavallılar, bu kadın ve kız 
bolluğunda, hasret içinde pu
yan imişler. Herkesin karısı 
var, onların yok. Herkes da
vul, zurna ile düğünler yapar, 
o köy delikanlıları ise, boynu 
bükük, hayal ile avunmakta .. 
Bunlara acımamak imkansızdır. 

Ben bu satırları karalarken, 
bir arkadaş geldi.. Ne yazdı
ğımı sordu, aynen söyledim: 

- Arıyan mevlasını da bu
lur · dedi - belasını .. da.. Bu 
gençler, kendi ' rahatlarım ken • 
dileri bozmak istiyorlar gali
ba!.. Aciem öaba Serendip 
adasına inôiği gün eye kemi· 
ğinden Havva anayı yumurt
lamasaydı fena mı yapardı 
sanki!... 

Arkadaşım, Kart, evliliğin 

şiddetli aleyhtarı idi. 
Daha fazla dinlemeğe gel· 

mezdi. işi ciddi olarak telakki 
etmek lazımdı.. Bence, şöyle 
bir çare vardı: 

Bu köyü, "Bekar gençler 
köyü,, olarak ilan etmek, hat
ta filme çekmek .. 

Gazetelerde reklamını ya· 
parken; 

- Gençler, gayet çalışkan, 
sıhhath, güzel, ayparçası gibi 
delikanlılardır. Yarı çıplak do
laşırlar.. Gayet güzel şarkılar 

söylerler ilh .. 
Demek suretile, Amerika ve 

Avrupa' daki maceraperest ve 
zengin kızların ruhunu gıcık· 
lamak da çok faydalı olur. 
Bakmışsınız ki, bir seyyali va
puru limana gelmiş ve içinden 
uzun, kısa, güzel, çirkin, sarı· 

şın, kumral, esmer bir yığın 
kız çıkmış; 

- Bekar gençler köyü ne· 
rede!. 

Diye sormağa başlamışlar .. 
OH oh oh, bolluğuna bereket! 
Birkaç ay sonra da, dinle sen 
bizim delikanlıların Jeryadınıl.. 

Çüııdik 

-----~-----------ı------.....~..._...;.._ 

Milis tayyareleri, bir İngiliz zırh. 
/ısına iki bomba atmışlar 

CebeJüttarık, 3 (Radyo) -
Havas ajansı muhabiri bildi
riyor: Köin ve Admiral Spe 
admdaki iki Alman harb ge· 
misi dün Alceziras limanına 
gelmişlerdir. 

Asilere aid Kanarya, Bale
ar, Dato ve Kastilya kruva· 
zörlerile 3 ve 19 numaralı 
torpido muhribleri Alceziras' a 
gelerek demirlemişlerdir. Ami
ral gemisi olan Severa harb 
gemisi de bekleniyor. İspanya 
harb gemilerinin Alcezirasta 
toplanmaları, bu hafta sonun· 
da Malaga'ya karşı yeni bir 
hücum hazırlandığına delil 
olarak gösterilmektedir. Gc· 
neral ~epo Dölyano, Sevil· 
den Alceziras'a gelmiştir. Al· 
ceziras civarında 40,000 asi· 
nin içtima ettiği haber verili
yor. Bu kuvvetler, Malaga'ya 
altı mil uzakta bulunmaktadır. 

Paris, 3 (Radyo) - Ôvr 
gazetesine.le Madam Tabui 
yazdığı bir makalede General 
Franko'nun Sevil' de büyük bir 
tayyare limanı tesisine başla· 
dığını bildirmiştir. 

Madrid, 3 (Rhdyo)- Mad· 
rid' de kalan ve metropoliten· 
lerde yaşıyan binlerce halk 
yüzünden iaşe sıkıntısı başgös

termiştir. Halk, Madrid'den 
çık~ıya davet edilmiştir. 

Londra, 3 Radyo) - Roy· 
ter ajansı muhabirine göre is
panya hükumetine ait iki tay
yare, lngiliz bandıralı Railbev 
zırhlısına, üç küçük bomba 
atmışlardır. Bombalar isabet 
etmemiştir. Asilerin, bu İngi
liz zırhlısını, ispanya asilerinin 
ellerinde bulunan Kanarya zırh· 
lısına benzeterek bombaladık· 
lan anlaşılm1ştır. lngiltere hü
kumeti, V alansiya hükumetine 
bir nota vererek bu gibi yan· 
lışlıklara meydan verilmemesi 
için ne gibi teclbirler alındı· 

ğmı sormuş ve hadiseyi pro
testo etmiştir. 

Barselon, 2 (A.A) - Ana
vatan filosu kumandam amiral 
Sir Rogers Backl:iouse'nin bay
rağını taşıyan Nelson zırhlısı 

ile diğer üc harb gemisinden 
mürekkeb bir İngiliz filosu 
yarın Barselon'a gelecektir. 

Ultima Hora gazetesi bu 
susta şunları yazıyor: 

Anavatan filosu amiralinin 
bu ziyareti İngiltere'nin yalnız 
ispanya cumhuriyetinin meşru 
hükumetini tanıdığını değil 
ayni zamanda Katalonya ma· 
lamatının neşriyatını tasdik 
ettiğini de isbat etmektedir. 

Paris, 3 (A.A) - Fransız -
İspanyol hududunda Purtoon 
ile Cerberc arasında bir Fran
sız tahsil memuru lspanyol 
hükumeti hudud muhafızları 

tarafından tevkif edilmiş ve 
Barselon 'a götürülmüştür. 

Tahsil memuru hudud bo
yunca gezmekte ve bazı re5İm
ler almakta idi. Hudud mu· 
hafızları bu Fransız memurunu 
casuslukla ittiham etmekte-
dirler. 

Madrid, 2 (A.A) - Müda
faa komitesi tarafından tebliğ 
edilmiştir: 

Aranjuez bölgesindeki taar
ruzumuzun muvaffakıyetle ne
ticelenmesi Basti'da ile Siıar· 

• t e 

ral silah fabrikaları arasında 
yeni hatlar işgaline imkan ver· 
miştir. Cumhuriyetçiler kazan
dıkları topraklar üzerinde tah
kimatta bulunmalarına mani 
olmak maksadile asiler tara
fından yapılan birkaç hücumu 
defetmişlerdir. 

Madrid cephesinin diğer 

bölgelerinde kayde değer bir 
şey yoktur. 

Bayon, 3 (Radyo) - İs· 
panya' dan alman son haber· 
lere göre Madrid hükumetine 
mensup Mariya Amelya va· 
puru, Gihon limanında üç asi 
tayyarenin taarruzuna uğramış 
üç bomba isabetile hasara 
uğramış fakat vapur mürette· 
batından hiçbir kimse yara· 
!anmamış · ve ölmemiştir. 

Salamank, 3 (Radyo)-Ha
vaların fenalığı devam etmekte 
olduğundan, general Franko 
bu fırsattan istifade ederek 
Madrid cephesini teftiş et· 
miştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Valan
siya hükumeti 1,660,000 dolar 
kıymetinde esliha satın al· 
mıştır. Yakında on milyon 
fişek 100,000 tüfek teslim 
edilecektir. 

Kutiyepof 
Moskova'ya götürü

lerek kurşana 
dizilmiş 

Paris, 3 (Radyo) - Jur 
gazetesi, bundan beş sene ka
dar evel esraren~iz surette 
Paris'ten kaybolan General 
Kutiyepof'un Bolşevik'ler tara
fından Rusya'ya kaçırılarak 
orada kurşuna dizildiğini yaz· 
maktadır.~ 

Bu gazeteye göre, Kutiye· 
pof'un Rusya dahilindeki gizli 
cemiyetlerle hiçbir alakası 

yoktu. 

Londra'da 
Komünist 
propagandası 

Londra, 3 (Radyo) - Mu
""hafa;;kar-:- f;rkasın'iT rmns~i>
generaı Pege, komünist pro
pagandasından bahseder{!k: 

- Komünistler, İngiltere' de 
Rusya' dan direktif alarak ha
reket etmektedirler. Bunlara 
meydan vermemek mecburidir. 

Demiştir. 

Kara ticaret 
Kanununu kabul 

etmişler 
Belgrad, 3 (Radyo) ·- Me

busan meclisi, bugünkü· top· 
lantısıncia (Kara ticaret kanu
nu) layihasını müzakere ve ka· 
bul etmiştir. 

Lindber~ 
Roma 3 (Radyo) - Tay· 

yareci ve zevcesi bugün Ro· 
maya gelmişlerdir. Bu sabah, 
Littoriyo tayyare karargahını 
gezmiş ve bundan sonra Sen
piyer kilisesini ziyaret etmiştir. 

Lindberg bundan sonra, 
tayyare kumandanlarından ge· 
ntral Vole tarafından kabul 
edilmiş ve müteakiben Mısır' a 
hareket etmiştir. 

Sayfa S 

1\deseme çarpanlar 

Kadın devril 
Bir f ran!5ıı gaıeteşindc ıo~

dum: 
"Devrimiz kadın devridir; 

kadının saltanatı herşey ve 
heryerde caridir!,, DiyeJ 

Ben de, kadın ne zaman ve 
nerede saltanat sürmekten uza\ç 
kaldı; diye düşündüm .. 

Eski Mısır, eski Yunan, eski 
Roma'da •e bunlardan eski 
zamanlarda Türk'ün herşeye 

hakim olduğu devirlerdi! kadın 
saltanatı yok muydu? Bu za. 
mantarda "Havva K1z" !arın· 
hakimiyet, nüfuz ve kudreti 
bugünkü kadın kudret ve nü· 
fuzundan aşağı değiltfil 

Eski zamanla devrimiz ka· 
dm saltanatı arasındaki fark, 
"Cinsi latif,, in en güç, en sert 
işlere de karışmasından iba· 
rettir. Geçenlerde bir tayyare 
rekorunu kıran Mariz Bastiye· 
nin cesaret ve muvaffakıyeti 
az birşey midir? 

Tayyareciliğin çok yeni ol
masına rağmen kadın kahra
manları pekçoktur; fakat şim
diye kadar, denizcilikte, bil
hassa katpan sıfatile kadın 
görülmemişti! 

Himmeti varolsun, Bayan 
Çetinina isminde 35 lik bir 
Rus kadını bu eitsikliği de 
tamamlamıştır. 

Bayan Çetinina isminde uzak 
şarkta, buz denizlerine çok 
yakın olan Kalçatka ile Vili
divostok arasında işliyen bir 
vapurun birinci kaptanıdır! 

Bu deniz çok tehlıkcliöir; 
hersene Japon, lngiliz ve Rus 
birkaç vapura mezar olur; 
fakat Bayan kaptan bu tehli
kelere metelik bile vermemekte 
ve çok güç olan vazifesine de· 
vam etmektedir. 

Eh ... "Kadının fendine" bi
raz da dalgalar ve korkunç 
kayalıklı sahiller göğüs gersin 
de, "Adem oğlunun,, "Havva 
Kızı,, elinden neler çektiğini 
kainat da anlasıri! F. B. 

Fransa 
Harbiye büdceıi için 

ondokuz milyar 
frank ayırdı 

Paris, 3 (Radyo) - Büd· 
cenin milli müdafaa tahsisatı· 
nın kabulü üıerine M. Dala4 

die 19,000,000,000 frangı sarf 
salahiyetini almıştır. 

Hırsız Salamon 
Çaldığı eşyayı kaça satmış 

Kahramanlar mahallesinde 
Gaziler caddesinde tuhafiyeci 
Adil'in dükkanından eşya ça
lan Salamon adında ' 20 ya
şında bir şahıs, zabıtaca tu
tulmuştur. 

Salamon'un çaldığı eşyanın 
kıymeti 200 liradır. Geceleyin 
dükkanın kilidine anahtar uy· 
durarak çaldığı eşyaları 20 
lira mukabilinde Yavançeşme 
mevkiinde tuhafiyeci Süley
mana sattığından; hırsızlık ma· 
lını bilerek satm almak su
çundan Süleyman hakkında 
da takibata başlanmıştır. 
Burnava mezbahasında 

Burnava Belediye mezbaha
sında lkincikanun ayı ıarfında 
729 baş hayvan kesilmic:tir. 
Bunlardan 33 ü Karaman, 4 Ü 

kıvırcık koyun, 50 si keçi, 
7 si kıvırcık keçi, 252 si ku· 
zu, 212 si oğlak, 9 u manda, 
24 ü öküı, 21 inek, 70 i da
na, 5 i malak, 2 ıi domuzdur. .............................. ________________________ ......_ ____ ~ 
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- Başı 7 inci sayfada -
lediğini iler, sürerek demiştir ki: 

- Fran ız kanı şimdilik yal· 
nız 1 p:rnya'da akıyor. Ve eğer he· 
nüz Fransa'da da akmıyorsa bunda 
komünistlerin hiçbir kabahati yok· 
tur. 

M. Gnutherot Paris mıntakası· 

nın komilnist teşkilatı tarafından 

müdafaasına aid komünist partisi 
terafından neşredilmiş olan malı· 
rem bir tamimi eline geçirmiş ol· 
duğuou söylemiştir. Bu tamimıle 
komünistlerin biyni hacette Paris 
civarında toplanacakları noktalar 
teebit edilmiştir. 

l\I. Dernoy bu vesikadan ha· 
berdar olduğunu beyan etmiştir. 

M. Gnutherot bunun üzerine 
bu mes'elc hakkında yeni tafsilat 
vermiş ve demi~ tir ki: 

Komünist planı telefon ve 
posta merkezlerile sair men
banın işgalini derpiş eylemek
tedir. Biz şimdi kanunen ce
zayı müstelzem olan bir dahili 
harb teşkilatı karşısında bu
lunmaktayız. 

Bundan sonra M. Gautherot 
Fransız·Sovyet paktından hah· 
sederek 27 Teşrinisani 1932 
senesinde M. Heryo tarafın
dan imza edilmiş olan ademi 
tecavüz paktı ahkamına Sov· 
yet'lerin riayet etmedikleri ka
naatinde olduğunu beyan et
miştir. 

Bu pakt tarafeynin birbirle
rinin işlerine karışmıyacakla
rını tasrih etmektedir. 

ispanya meselesi hakkında 
hatip demiştir ki: 

Hükumet bir ademi müda
hale siyaseti takibetmekte ol
masına rağmen komünist par
tisi müdahale için çalışmak· 
tadır. Sovyetler birliği fspan· 
ya' da bir ihtilal ocağı tesis 
etmiye haztrdır. Bundan mak
sat ta Almanlar'ın bize Ren' de 
hücum etmelerine yol açmak
tadır. 

Takrir sahibine verdiği ce· 
vabda M. Blum mevzuu bah· 
solan vesikadan haberdar ol
duğunu söyliyerek şimdi bu 
vesikanın sıhhat ve aktüalite
sinden şüphe edilmediğini ila
ve etmiştir. 

Başbakan demiştir ki: 
- Hükumet reıst ayan 

meclisine ancak nizam ve asa
yişten .. mes'ul bir nazır sıfatile 
izahat verilebilir. Halbuki şim· 
di ortada asayişsizlik yoktur. 
Ve komünist komplosu da 
hürriyet ve cumhuriyet mües
seselerini tehlikeye düşürme
miştir. Memlekette sükun ve 
intizam hüküm sürmektedir. 
Ve müzakerelerimize sulh ve 
sükunet içinde devam etmek
teyiz. Sokaklarda barikadlar 
yoktur. Fransa'nın vaziyeti 
hakkında bazı ecnebi gazete
lerinin yazdıkları yaztlar ma
lumumuzdur. Öyle ise komplo 
nerededir. Belki onun karan
lıkta çalıştığını düşünerek kor
kuyorsunuz. Fakat karanlıkta 
tertip edilen her türlü hare
ketleri meydana çıkarıb bun
ların hakkından gelmek bizim 
vazifemizdir. Biz bu vazifeyi 
yapmaktan hali kalmadık. Bu 
gibi tahrikatçılar bizi gafil 
avlıyamazlar. Bu bütün dün· 
yanın öğrenmesi lazımgelen 

bir ihtardır. Ve bundan sonra 
M. Gautherot'nun dostları da 
haberdar olmalıdırlar. Riyaset 

ettiğim hükumet bir halk cep· 
hesi hükumetidir. Bu hükumet 
müdafaa etmek mecburiyetin· 
de bulunduğumuz programın 
tanzimine bizimle beraber ça
lışan komünist partisinin de 
dahil bulunduğu bir ekseriye· 
te dayanmaktadır. 

Reisi bulunduğum hükumet 
M. Gautherot'nun istediği şe· 
kilde bir hükumet değil, reyi· 
am usulü ile yapılmış intiha
bat neticesinde iktidar mev· 
kiine gelmiş bir hükumettir. 

M. Blum 6 şubattaki fesad 
hareketinin halk cephesinin 
doğum ilmuhaberi mahiyetinde 
olduğunu ve bu cephenin 
Fransa cumhuriyetini muhafa
za ıçın oldugunu söyliyerek 
sözlerini bitirmiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Blum 
kabinesine mecliste verilen iti
mad reyi hakkında sağcenah 
gazeteleri "Bu itimadın Blum 
kabinesine olduğu belli değil
dir. Çünkü M. Daladiye'nin 
sukutunu istiyenler itimad reyi 
verenlerin ekseriyetini teşkil 
etmektedir.,, Demektedirler. 

Maten gazetesi: 
"Komünist partisi, halk cep

hesinin kabinesi olan Blum 
kabinesine itimad reyi verme
miştir. Bu nasıl halk cephesi?,, 
Demektedir. 

Silahlanma 
yarışı 

- Başı 1 inci sahifede -
ve hava kuvvetlerinde ıubay buh· 
ranı başgöstermiştir. Amirallik C!• 

ki İngiliz ticareti bahriye ıubayJa. 
nna hitaben neşrettiği bir beyan• 

• namede kendilerinin derhal a l<'ğ· 

men ve teğmen olarak orduya alı· 

nacaklanoı ilan etmiştir. 

Londra, 2 (A.A) - M. İn ki· 
pin beyanatına göre ıilıiblaııma 

programı mucibince 1 Nisandan 
31 Kıinunuevvcl 936 tarihine ka· 
dar yapılan 11iparişlerin kıymeti 

137,509,900 İngiliz lira ıoa hnliğ 
olmaktadır. Bu eipari'ilcrin takri· 
hen dörtte Liri sefalet mıutııkııJa. 

nna \'erilmi~tir. llnrb gemileri İn· 

şası iı;iıı bahri müeııııeı;clcrc ayrılan 
tııh i at zikredilen bu rakama da· 
hil de~ildir. ........................ 

OORSA 
ÜzUm satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
421 İnhisar 6 
287 A. R. üzüm. 13 25 
l 10 S. Gomel 11 35 
80 Ü. Kurumu 13 75 

105 A. İnkişaf 14 25 
50 Vitel ş. 12 75 
42 M. J. Taran. 13 
20 Kazım Taner 15 
19 Ş. Riza ha. 17 75 
18 Beşikçi o. 11 50 
17 Y. i. Talat 14 
13 Şınlak o. 12 
3 Kadri Akyi. 10 
1185 

402228 
403413 

Zahire sat.şiarı 

Çu. Ginsi K. S. 
1221 BtJğday 6125 
2J0 Nohut 6 25 
79 Fasulya 8 50 

460 B. pamuk 47 50 
55 Ton p. çekir. 3 25 

K. S. 
11 50 
19 
14 
17 50 
15 25 
12 75 
19 50 
17 25 
17 75 
11 50 
14 
15 
10 

K. S. 
7 25 
6 25 
8 50 

49 
3 25 

Ciya o, 
için bi -

a mış ardır 
• 

1928 senesinde Türkiye-ltalya arasında akdolunan muahede, umu-
mi sahada tetkik edildi ve bütün mes 'elelerde tam bir itilaf hasıl oldu 

-ıJaşı ı inci sahifede -
•• Almanya'nın, İtalya ile ayni 

siyaReti ıakih ettiğine göre yakın 
~arkta, ,arki Akdeniz'de muallak 
ve endişe verecek vaziyet kalmıya. 
caktır. ,. Demektedirler. 

Milano 3 (Radyo) - Kont 
Ciyano ile Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüşdü Aras, sa
bahki müzakerelerden sonra 
harbte ölenlerin mezarlığını 

ziyaret etmişlerdir. 
Tevfik Rüşdü Aras'ın refa

katinde Türkiye'nin Roma se· 
firi Hüseyin Ragıp, Milano 
konsolos ve sefareti başkatibi 
bulunuyordu. Tevfik Rüşdü 
Aras, mezarlıktaki heykele bir 

çelenk koymuş ve birkaç daki
ka sükut içinde kaldıktan sonra 
Kont Ciyano ve refakatindeki 
zevatla dönmüştür. Tevfik 
Rüşdü Aras, yollarda hAlk tara
fından hararetle alkışlanmış 
ve hükumet dairesinde İtalyan 
askeri kendisini selamlamıştır. 

Tevfik Rüştü Aras, İtalya 
ve ecnebi matbuat mümessil
lerini kabul etmiş, Türkiye, 
İtalya arasındaki münasebatın 
yeni safhaya girdiğini ve Mi· 
lano mülakatından çok mem-. 
nun olduğunu söylemiştir. 

Tevfik Rüştü Aras, kont 
Ciyano ile birlikte (Martiya 
palas)a giderek orada şere· 
fine tertip olunan çay ziyafe· 
tinde hazır bulunmuştur. (Mar· 
tiya palas)ta bir bando muzi
ka, istiklal marşını çalmıştır. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Bu 
gün intişar eden Yugoslav ga
zeteleri, Türkiye Dış Bakanı 
Dr. Rüştü Aras'la İtalya Dış 
Bakanı Kont Ciyano arasında 
Milano' da vuku bulan mühim 
mülakattan ehemmiyetle bah
setmektedirler. 

Milano garında toplanmış 
olan kalabalık halk, Rüştü 
Aras'ı ve Ciyano'yu sürekli 
alkışlarla karşılamışlardır. İtal
ya Dış Bakanı, Milano'da 
Kont Dorino dö Deniço'nun 
köşkünde bir ziyafet vermiştir. 

Öğleden evel ve sonra iki 
hükumet ricali arasında iki 
mühim mülakat olmuştur. Si· 
yasi mahfellerde bu mülakat
lara fevkalade büyük ehemmi· 
yet atfolunmaktadır. Gece Ka
la operasında Doktor Rüşdü 
Aras şerefine mühim bir tem
sil verilmiştir. 

Doktor Rüşdü Aras, Mila
no 'dan Ankara'ya dönerken 
Belgrad yolunu tercih ederek 
Yugoslavya baş ve dış bakanı 
doktor Milan Stoyadinoviç'le 
mühim görüşmelerde buluna
caktır. 

Belgrad gazeteleri, Doktor 
Rüşdü Aras'ın Milano ve Belg
rad ziyaretinin fevkalade mü
him olduğunu tebarüz ettir
mektedirler. Ve bu ziyaretler, 
tamamen hususi mahiyettedir. 
Milano görüşmel~ri münasebe
tile Montrö · boğazlar muahe· 
desinin İtalya tarafından tas
diki meselesi halledilecektir. 

İtalya siyasi mahafilleri, 
Montrö muahedesinin İtalya 
tarafından evelce tasdik edil
memesinin sebebi o sırada 

ltalya'ya karşı zecri tedbirlerin 
tatbik edilmesi olduğunu ve 
şimdi ahval ve şerait tama
men değişmiş olduğu için ltal
ya 'nın, kayıtsız ve şartsız mua
hedeyi tasdik edeceğini söy
lüyorlar. İtalya, bunun için 
hiçbir kayd ve şart dermeyan 
ctıniyecektir. Maahaza İtalya· 
nın, müstakil müzakere sure
tile Montrô muahedesini tas
dik etmesi de varidihatır 
oluyor. 

Müzakere için zaten Tür
kiye - italya arasında hiçbir 
mani yoktur. 1928 tarihinde 
Türkiye ·· İtalya arasında ak· 
dedilmiş olan dostluk ademi 
tecavüz misakı 1932 tarihin
de de tecdid edilmişti. 

Bugünlerde Türkiye · ltalya 
arasında mühim anlaşma için 
müzakereler cereyan etmesi 
İngiltere - ltalya arasında akd 
ve imza edilmiş olan Akdeniz 
centilmen -- Agrement muka· 
vele si sebebiledir. 

Çünkü genç ve müterekki 
Türkiye devletinin elinde bu
lunan Boğazlar da bu muka· 
vele çerçevesine dahil bulu
nıyor. Onun için Boğazlar 
mukavelesinin Milano mülaka
tında tesvib edileceği anla
şılıyor. 

Rüşdü Aras'm, Milano' dan 
sonra Belgrad'a gelerek Yu· 
goslavya Başbakanı M. Sto· 
yadinoviç'le mülaki olması ve 
15 Şubatta Alina'da Balkan 
devletleri konseyinin toplan· 
ması fevkalade mühim görül
mektedir. 

Rüşdü Aras - Ciysno müla
katı müsbet bir şekilde neti· 
celendiği takdirde Ciyano'nun 
Mart ayında Türkiye'yi ziyaret 
edeceğini, Roma gazetelerinin 
neşriyatına atfen Belgrad ga
zeteleri yazmaktadırlar. 

İtalya hükumeti, Türkiye
deki eski iyi mevkiini elde 
etmek için çalışıyor. 

Doktor Rüşdü Aras'ın, Mi
lano'ya hareketinden evel Fran· 
sa dışbakanı M. Delbos'la gö
rüşmesi sebebile Türkiye-İtalya 
arasında yapılacak bir Akdeniz 
anlaşma müzakeresinden son"a 
bu anlaşmaya f ngiltere ve 
Fransa'nın da iştirak etmesi 
ve geniş bir anlaşma yapıl
ması mevzuubahs olduğu kuv· 
vetle söyleniyor. 

İstanbul, 3 (Hususi muha
birim:zden) - Roma' dan bil
dirildiğine göre Milano müla
katı, İtalyan gazeteleri tara· 
fından çok müsaid karşılan· 
maktadır. Gazeteler, Türk İtal-
.. am .. ıamı~EEZllll .... mz:_. 
Rusya' da 
yeni flaziyet 

- Başı 1 irıci sahi/ ede -
mesi ihtimali kuvvetliJir. 

Berlin, 3 [Radyo] - Volkiş<'r 

Beobahter gazetesi, Rusya'da Laş· 

gösteren ihtilfiftan bahisle yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

.. Bugün, uluı1lar sosyetesinde 
Rusya'yı müdafaa eden ve~f. Eden 
l\I. lvon Delbos ve )1. Blum'la ko· 
nuşan Rus diplomatlarının, yarın 

hain diye tevkif edilerek nıalık6m 
olmıılıırı lıeroo nriddir. ,. 

yan dostluğunun kuvvetlen
mesi lazımgeldiğini yazıyorlar. 

Milano, 3 ( Radyo ) - Bu 
gece Skala tiyatrosunda gös
terilen temsilde bulunan Tür-

kiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüşdü Aras, Tiyatroya girer· 

ken halk tarafından ~iddetle 
alkışlanmıştır. Tevfik Rüşdü 
• nas'ın oturduğu loca, çiçek-

lerle süslenmişti. Orkestra, is· 
tiktal marşını çalmış ve marş, 
halk tarafından ayakta dinlen
miştir. 

İtalya hariciye Nazırı Kont 
Ciyano, saat 22 de Tevfik 

Rüşdü Aras' a veda ederek 
Roma'ya hareket etmiştir. Tev-

fik Rüşdü Aras'ta yarın sabah 
Belgrad'a hareket edecektir . 

• 

Çünkü ASPiRİN sene!.:·-
denberi her türlü soğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar-
kasına dikkat ediniz. 

- Ucuz Satılık Fidanlar -
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. isti yenlerin İzmir' de Başdu
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

fine müracaatları. . ...... ft. ı ' . , ~ 

KA-IE 

iNA 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

at Ş yerleri• Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. .. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRl KANDEMIROGLU 
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Dr. ~'ecatı· Ke- numaralı kanunun mer'iyete lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş 

Bize kalırsa buna zaruret vardır 
ve bu iş başarılmalıdır! 

Milli küme maçlarınm neti· nin de bize örnek olması İcab 
tcleri yaklaşmak üzere iken eder. lzmir' de federe takımlar 
Ankara' dan şöyle bir haber 
aksetti: 

Ankara kulübleri, iki çatı 
altında birleşecekler .. 

Bu haberin, dikkate şayan 
olduğunu :?izlememek lazımdır. 
Ankara gençleri, zengin bir 
muhitte, en müsaid şartlarla 
Çalışmaktadırlar. Vilayet mer
kezinin nüfusu lzmir kadardır. 
Devlet merkezi olması itiba
rile de muhtelif sebeplerle 
buraya gelen ve Ankara' da 
Yerleşmiş sporcu adedi çok
tur, daha çoğalmaiı da bek
lenmektedir. Yani, bizim İz
hlir' de hakim olan mantıkı 
esas tutacak olursak. vasıtası, 
elemanı bol, himayeye maz· 
hariyette daha yakan, daha 
elverişli olan böyle bir şehirde 
kulübleri tahdid değil, tezyid 
'lınek lazımdır. Halbuki An· 
kara, hem de milli küme maç· 
!arının devam ettiği şu gün· 
lerde birdenbire kulüb adedi
ni iki)e indirmek yolunu tut· 
llluştur. Bunda hiç. şüphesiz 
bir aklıselimin hak;imiyeti var· 
dır. Gençliği mühtelif teşek
küller içinde ayrı ayrı düşü· 
nüp ayrı ayrı tauzim etmek, 
eleınanları başka başka çatı· 
lara dağıtmak ve bunda reka· 
bet yolu ile bir fayda aramak 
Zarnanı geçmiştir. Bilakis, mev· 
tud müesseseleri, çalışma kud· 
retlerini, imkan, vasata ve ge· 
lirlerini bir araya toplıyarak, 
daha esaslı bir şekille rand
hlanı artırmak istenmektedir. 
liariçle olan temaslarımızda 
da ayni hareketin büyük fay· 
dasını inkara mahal ve mecal 
Yoktur :Ankara da lzmir ka· 
dar k~IÜb bulundurabilir ve 
~nlcara'nın da lzmir'dekiler 
kadar, hatta aded itibarile 
daha fazla elemanı vardır. 
keza, Ankara İzmir' e nisbetle 
daha zengindir. Kulüblerine 
Yardımda lzmir' deki biçare· 
likte nasibedar değildir. Sa· 
hası da vardır, antrenörü de .. 

Buna rağmen tahdid kararı, 
Yukarıda söylediğimiz gibi, 
dağınık değil, toplu çalışmağa 
matuftur. Hem de, gençliği 
hirnaye ve kontrol etmek isti
Yen Partimizin menfaatlerine 
en uygun bir şekildir. Ankara 
lu hareketile, bilhassa lzmir' e 
Örnek olmak vaziyetindedir. 
b" Nazarı dikkate çarpan diğer 
ır nokta da şudur: 
'I'ahdid kararı derhal ve 

~rn bir tasvible verilmiştir. 
•ni forma, firma ve saire 

Ilıca• eleleri asıl maksadın ya· 
~~~da üçüncü, beşinci derecede 
qınuıbr. Dava, firma, forma 
divisı, yani hissiyatı tat~in 
b~llıelcten başka işe• yaramıyan 

1 
ır dava değildir. Ondan belc

k:en fayda ve netice baş· 
dır. 

Anlcara'nın bu şuurlu ve 
~ Yerinde hareketi karşısın· 
ti': lzmir'in de hususi vaziye
~1 düıünmekliğimiz çok iyi 

'>tar lannediyoruz. Ankara'nın, 
~r seviyesi, lculüb, nüfus ve 
'-ire itibarile bizimle olan mü· 

nlı:mlajı 

şunlardır: 

[Altay, Altınordu, Göztepe, 
K. S. K. lzmirspor, Demir· 
spor, Egespor, Buca, Burnava.] 

Bunlardan K. S. K. la Bur
nava ve Buca'nın, merkez ku· 
lübleri etrafında toplanması 
imkanı ya azdır, ya hiç yok· 
tur. Bu cihet ayrıca bir for· 
müle bağlanabilir.. Geriye, 
şehir merkezine 6 kulüb kal
maktadır. işte bu altı kulübü, 
ne yapıp yapıp ikiye, azami 
üçe indirmek lazımdır. 

Kulüblerin def terlerinde mu· 
kayyid aza yekunu ne kadar ka
barık rakam gösterirse gös
tersin, hepimizin de bildiği 

cihet şudur: 

Bu azanın ismi vardır, cismi 
yoktur. Senede iki defa, bir 
defa sahada görünürler. Ne 
aidat verir, ne de kulüblerinin 
maddi ve manevi vaziyetlerile 
alakadar olurlar. Bunun için
dir ki, en büyük kulübümüz),. 
en küçük kulübümüzün büdçesi 
arasında göze batacak bir fark 
görme2-e imkan bulunamaz, 
hepsi de, saha, vasıta, antre
nör temininde acizdirler. Hep· 
si de idari tezebzüb, müşkü
lat ve mahrumiyet içindedirler. 

Keza, kulüplerin bolluğu, 
esasen başka şehı rlere ve bil
hassa eleman yetiştirmek za
ruretinde bulunan lzmir' d~ 
muayyen ve kuvvetli biriki ta· 
kımın mevcudiyetine de mani 
olmaktadır. Bu yüzden şehrin 
spor haysiyeti ikide bir sar· 
sJlmaktadır. Bilhassa milli kü
me usulünün kabulünden son· 
ra, küme harici kalacak ta
kımların ve buradaki kıymetli 
unsurların da düşünülecek~ bir 
vaziyete düşecekleri gayet ta· 
biidir. 

Ayni zamanda kulüplerin 
arzettiği dağınıklık, onlara 
yardım, onları ıslah ve tanzim 
hususundaki l:Sütün hüsnüniyet 
ve faaliyetlere engel olmakta 
berdevamdır .. 

Fikrimizce, İzmir' de kulüp
lerin tavsiyesinden doğacak 
netice, herhalde ve bugünkün· 
den çok iyi neticeler alınacak-: 
tır. Milli kümede, esasen iz· 
mir' e iki takım hakkı:. vermek-
tedir. 

Karşımıza çıkacak en bü
yük ve hissi engelin ne ola· 
bileceğini şimdiden pekala tah
min edebiliriz: 

Kulüb firma ve forması! 
Ankara'yı bir örnek olarak 

göstermekle kalmıyacağız. Ak
lı selim, bu husustaki hissi 
iddiaları cerh etmeğe kafidir. 
Devletler, büyük partiler bile 
bayrak, isim ve renk değiş

tirirler. Hem de hiçbir istiha
le geçirmedikleri halde. Hal· 
buki başka teşekküllerle bir· 
leşmek hepsinin arasında yep 
yeni bir müessese kurmak de· 
mektir ve binaenaleyh bu hu
susta ısrann yeri olmıyacağı, 

bilakis hissi bir feragatin ib· 
razı lazımgeleceği kanaatinde· 
yiz. Partimiz de bu mevzuu ted
kik eder ve önayak olursa, 
herhalde lzmir gençliği üze
rindeki yüksek himayesinin 
güzel bir eserini daha vermek 
saadetine erer. 

l ~ ı girdiği tarihten sonraya mü-

ma l sövlüvor.. sadif olması hasebile kıyme· tabibliğinden; 
J J tine bakılmıyarak en çok artı· Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan üç parça mareken 

ranın üzerine ihalesi yapıla· b d ---·•+-·••--
- Başı 3 ncü sahi/ede -

bazen böyle salgını andıran 
ruhi dalaletler, bilhassa isteri, 
intihar, nöresteni gibi, yahud 
p!sikasteni gibi telkinle şun· 
dan buna geçebilen ruh bo
zukluklan salgınları vücuda 
gelmiştir. Fakat bu, dünyanın 
her devrir le böyle olmuştur. 

Bir nisbet dahilinde mütalea 
edilecek olursa eski dünya 
nüfusu ile bugünkü nüfus ara
sında tabiatile, kemiyet itiba
rile çok büyük farklar vardır. 
Bugünkü ıstıtlaat vasıtaları
mız da çok mükemmeldir. 
Çin' de intihar eden bir ada· 
mın hikayesini 24 saat sonra, 
mesela Kap'ta okuyabiliyoruz. 

Bu itibarla "Akıl hastalık
ları çok artmıştır. Yahud filan 
senesinde bütün insanlar de
lirecektir.,, gibi sözler isabet
siz ve gayri ilmi sayılmalıdır. 

- Hastaların hezeyanı hak
kında biraz malumat verir mi-
siniz doktor? 

- Hastaların haleti husu· 
siyeleri; içtimai mevkileri, mu· 
hit ve meşguliyetleri ile mü
nasebetleri çoktur. Mesela bir 
harb malulü, mütemadiyen 
muharebeden, hücumdan bah· 
seder. Bir dindar, bir softa, 
mütemadiyen Peygamberi gör
düğünden, yahud vahiyden 
dem vurur. Ve bunlarda ek
seriya tenasüli dalaletler, te· 
nasüli hezeyanlar çok bulunur. 
f ç alem dediğimiz bir depo 
vardır ki içimizde; bu depo, 
bütün gayrikabili temessül 
ruhi heyecan ve ihtiraslarımızı 
gizler, kendi kendine yaşar, 

havasızdır. 
Üzerinde fren denilen kos

koca kalın bir kapak vardır .. 
Bu kapağın tazyiki altında ve 
daima şuur aleminden tardedi
lerek, itilerek, kakılarak bu 
mahzene dolan ta.şuur çöplüğü 
kendi kendine tahammür eder. 
irade ve fren kapağını zayif 
bulduğu zaman bu tahammür 
etmiş ruhi müzadı temessüller 
infilak ederler. işte kaba tas· 
lak aklın ve cinnetin makaniz
ması budur. 

Bu laşuur alemine atılmış 
kompleksler ne ise, yani hasta 
şahıs normal zamanında ne 
gibi şuura sığmaz şeyler, emel· 
)er, ihtiraslar peşinde koşmuş· 
sa ve bunları şuur aleminden 
gizlemek için oraya atmışsa 

iradesi ve freni bozulduktan 
sonra bu matrut heyecanlar 
• kompleksler· meydana çıkar. 

İzmir birh1ci icra M. den: 
Hasan kızı Zehra'nın Em· 

lak ve Eytam Bankasından 

ödünç aldığı :paraya mukabil 
Bankaya ipotek eylediği iz
mir' de Karşıyaka' da Alaybey 
mahallesinin Celalbey sokağın· 
da 51 eski 33 yeni No. lı 
haneye kapıdan girilince bir 
taşlık, solda ve karşıda iki 
oda ve bir mutbak ve üstte 
bir ayrı oda ve alt katta bod· 
rum ve uf ak bir avlu ve av· 
luda fela ve tulumbası mev· 
cut 75(J lira kıymetli işbu 

gayri menkulün mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 numa· 
rah Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artır· 

ması 17 /3/1937 Çarşamba gü· 
nü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satı~ 
bedeli her olursa olsun 

koltuk takımı, bir adet camlı dolap, ir a et yazı masası on 
caktır. Satış 844 numaralı adet mermerli küçük komedin on yatak on yorgan on yastık 
Emlak ve Eytam Bankası ka- 15 düzüne yemek tabağı on düzüne çorba kasesi altı düzüne 
nunu hükümlerine göre yapı· çatal kaşık ve bıçak 3-2-937 çarşamba gününden itibaren on 
lacağından ikinci artırma yok· beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin nü· 
tur. Satış peşin para ile olup muneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastaha~.e 
müşteriden yalnız yüzde iki heyeti idaresine ve eksiltme günü olan 18-2-937 perşembe gu· 
buçuk dellaliye masrafı alınır. nü saat doki.lzdan on ikiye kadar vilayet encümenine müra· 

ipotek sahibı alacaklılarla 9 12 16 349 
caatları ilan olunur. 4 diğer alakadarların ve ittifak 

hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 
51311937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi bu
çuk tc!minat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /4541 dosya numarasile iz. 
mir 1 nci İcra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 1101 , ........................... . 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 ............... , ...... 
lzmir birinci icra M. den: 
Hasa:1 Hayati'nin emlak ve 

eytam bankasından ödünç al-
dığı paraya mukabil bankay~ 
ipotek eylediği İzmir' de Mes· 
udiye mahallesinin mukaddes 
mezar sokağında 38 No. lı 
sağı ve solu ve arkası emvali 
metruke haneleri, önü yol ile 
çevrili haneye girilince bir 
koridor üzerinde solda iki oda, 
karşıda bir taşlık, mutbak, 
hela ve ufak bahçe ile tulum
bası mevcud 1800 lira kıy· 
metli işbu gayrimenkulün mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 17 /3/937 çarşamba 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapıl .. ak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun öeenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasabile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır. Satış 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. ipotek 

[sahibi alacaklılarla diğer ala· 
kadarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayri menkul üze
riıı deki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. Aksi halde hakları ta· 
pu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
5/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta· 
lip olanların yüzde yedibuçuk _ 

fte~inat-akçesi~eya -milli- bir • 
banka itibar mektubu ve 
37 /3579 dosya numarasile iz. 

1 inci memurluğuna 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 347 
1. Sıra 

No. 
142 

143 
144 
145 
147 

149 

Buca aşağı mahalle özdemir s. 14 eski 11 taj 
No. lı dükkan. 
Birinci kordon balıkhane altında 5 No. lı dükkan 
Karşıyaka alaybey piliç s. 14 No. lı ev 
Darağaç şehitler altın s. 29 eski 23 taj ev 
İkinci kordon tuzhane s. 22,24,26,28 taj numa 
raların üstünde bulunan 28 taj No. ya ait 5 
ada enkazı indirilerek balkon demirleri sabit 
kalmak ve korkulukları ve bu dükkanın üzeri 
örtülerek geriye kalan enkaz teslim edilmek 
üzere ve bu tamirat masrafı müşterisine ait 
olarak 22 No. lı dükkan için seneliği 24 ve 24 
No. lı dükkan için seneliği 36 lira. 
1 ci kordon balıkhane altında 4 eski 21 taj 
No. lı dükkan. 

Lira 

6 

250 
25 
77 
80 

130 

Yukarıda yazılı emvaiin enelik icarları onbeş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-2-937 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 4-12 

(& 

AEVUE .. atını isteyiniz. 
Cine, mcıdel v11 fiyat hueueunda diler yUkaek 

marka fiUltlar1e mukayese edlnc2. 
1<uııananıarttan bir fikir Gdlninla. 

Satıf Depoau ı DERNAR A. ZAHAROF0 lzmlr HUkUmet caddosl 80 

rPamuk ;_;~~sucatı 
Türk Anonim Şirketi 

·Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

Telgraf adresi Bayrak lzmir 

Satılık Ev 
Karantina'da Eski kapı so· 

kağında 7 numaralı ev satı· 
lıktır. Üç kat üzerine on odası 
vardır. Her katın teçhizatı 
eyrı olup icabında ayrı ayrı 
kiraya verilebilir. Ev otuz lira 
kira getirmektedır. Su ve elek· 
tirik tesisab mevcuttur. Almak 
istiyenler ihracat gümrüğü tah· 

•• 
Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 34 

.. S'r.!?""l) ................ ... 
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1 - Mst. Mv. ihtiyacı için terbiyeli deriden yapılmış 400 
adet yular başlığı açık eksiltme ile ihalesi 11-şubat· 
937 perşembe günu saat 14 te Mst. Mv. satın atma 
komisyonunda yapılacaktır. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LİNİE. HAMBURG 
"MANİSSA,, vapuru 3 şu· 

batta bekleniyor. ROTTER· 
ıJAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükleye
cektir. 

"MlLOS,, vapuru 17 şu
batta beklenmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
leyecektir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedir. HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
getirip boşaltacaktır. 

AMERİCAN EXPORT LİNES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATİON 
"EKSMİNSTER" va;:ıuru 4 

şubatta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA .. vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK içın yükleyecektir. 

REEDER8 H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 12 şu
batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

"MARITZA,, vapura 28 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN Lf-
NES Ltd. 

"JESSMORE,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. Ll
VERPUL ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. BURGAS, 
V ARNA ve KÔSTENE liman
ları için yük kabul eder. 

D. T. R. T. 
"DUNA,, vapuru 15 şu· 

batta beklenilmekte olup BEL
GRAD, NOVİZAD, BUDA· 
PEŞTE, BRA TİSLA VA, Vİ
y ANA ve LİNZ limanları için 
yük kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 12 
şubatta beklenilmektedir. Pİ
RE İSKENDERİYE, DIYEP 
ve NORVEÇ limanları için 
yükleyecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 

lemez.ff elefon 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 LlVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara

caktır. 
DEUTSCHE-LEVANTE 

LINiE 
"GALILEA., vapuru 2 şu· 

b~~ HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

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

Metali um 
'' D ,, 

Lam balannı heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik. radyo 

.. 

~~...,-r•N~.& ., 

Kuruf ~ 611 ıuu-· 
1 ·-

- .# 

------------.---------------------! .......... "UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"BELGION., vapuru 14 şu
batta beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

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

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO I:'\C. 

NEV-YORK 
"İDEF JORD,, vapuru 18 

ş~ıLb,ıtln 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 onbeşindt n sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

lem ez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMI DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru lacentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Fratelli Spercoı 
Vapur Acentası 

batta beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra ROT -
TERDAM, HAMBURG NOR
VEÇ ve iSKANA VY A liman
larına yük kabul edecektir. ROYAL NERLANDA.S 

KUMPANYASI 
SiS " HERMES .. 712/37 

de beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINiEN 
KUMPANYASINA 

S/S "GUNBORG,. 8 şu
buata doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, GD· 
YNİA ve" İSKANDİNAVYA 
limanları için yj,ik alacaktır. 

S/S "NORRUNA,, 18 şu· 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN(KUMPANYASI 

SiS "PELEŞ,, 12 şubatta 
beklenmekte olup PİRE, MAL· 
TA ve MARSİL YA limanları 
için yük alacaktır. 

sıs "LABA JULIA,, 28/'2 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PİRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları için yük ala
caktır. 

ikinci kordonda FRATEL
Ll SPERKO vapuru acenta· 
lığına müracaat edilmesi rica 

[olunur. 
1 Telefon: 4142/4221/2663 

lzmir vilayeti defterdarlığın
dan: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için pasbant çarşı· 
sında 18 sayılı dükkan tahsili emval kanununa tevfikan haciz 
edilmiş ve tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede şartlarını 
öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat idaresine müraca· 
atları. 21 28 4 201 

lzmir vilayeti Defterdarlığın
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Dolaplıkuyu 
mahallesinde Bayburtlu sokağında kain 23 sayılı ev tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itiba· 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan al
mak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenl~rin Defterdar-

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

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

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 

saatından bir saat evel komisyona vermeleri. 27-31-4-~ 
İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 6 kalem muytabiyenin açık ek 

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

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

3 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

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

27 31 4 10 272 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddl'sİ No. 20 
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~ = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ = ~ = (Verem ve saire) ~ = ~ = Baı;nıabauc i~ta~yonu kaqı~ımlali Dibı·k eokak ba,ında 30 ~:ıyı lı ~ 

;; ev ve muayt•nebancllinılc sabah ııaat ı:ı ıll'n ak~am ~aat 6 ya ~ 

i 11111111111111111 ili ili ili ili l~ıii;iJ111:ıiı'ı'ıi:iılllıi1 ~iı~iı: ;:e;e/o n : 4115 111~ 
SIHHAT BALIKYAGI ,, 

Norveçya balıkyağlarının en hnlisidir. Şerbet gibi iı;ilir, 2 defa ı;üzüluıii:ıı 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 lık tahsilat idaresine müracaatları, 28 4 11 283 Ba9durak Bü)iik Salepçiol.!,hı bıım karşmnıla 

____ .......... 11111111[1~---... ~~l!IJ!llll[!llll!!!l~~~~-l------------m:JI ......... _ .. _ ................... - ........... ~ 
Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müahildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bob' 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


