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Niğde' de •• uç 
c ' 

Telefon: 2776 

r ' 
. ispanya 
ihtilalcileri Malaga şehrini 

· zaptetmişlerdir 

sular hastı 

'- m··ıakatı hakk nda b yana ta bul 
'8 

nacaktır 

Dr. Ar as, Istanbul' da par- Vilciy~:!~~ölcük r-T-u-.. r_k_i_y_e--1-ta_l_y_a--... 
lak bir surette karşılandı ::~;:;;~;~:çk!:Jı 

-------------Dışbakanımız Atatürk tarafından kabul edildi ve 
müteakiben Dahiliye Vekilile Ankaraya gitti 

------- İrıtanbul, 9 (A.A) - Gecikmiş· 
Be/grad tir: Hariciye Vekili Dr. 'l'evfik 

Rüşılü Aras refakatinde: Cumhur 

Jlll.••J "'k t başkaolı~ı uuıuıııi kı1tibi Hasan fu. 
ırıU a a l. • za olıluğu halde hu sabah 7,3s de 

Hariciye Vekilimiz Cenevre ,.e Sirkeci">e muvusalat eden ekspresle 
l\lilfiııo dönüşünde llclt;rad'da pek .._. şehrimize gelıni§tir. · 
tabii bir tevakkuf yaptı ve müttc· Sirkeci istasyonu bayraklarla 
f ikimiz y ugoelavya başvekili ile [donatılmış, bir bando ve Lir askeri 
bilhassa Cenevre faaliyetleri ve müfreze Hariciye Vekilini eclamla-
?ttiliino mülakatları etrafında gö· mak tizere:garın içinde yer almıştı. 

rüştü. 

1ki dost devlet adamının ol· 
dukça uzun süren hu görü~mele· 

rioden sonra gazetelere verilen res· 
mi tebliğ bilhassa dikkate şayandır 
ve dikkatle okunmalıdır. 

Siyaset adamlanoıo mutad mü· 
lakatlanndan sonra neşredilen mu· 
tacl resmi tebliğlerde kullanılan 

beğlik ve resmi cümlelerden bura· 
da eser hile yoktur. İki dost lıü· 
]dimetin harici @iyasetinden mes'ul 
iki dost devlet adamı cidden dos· 
tane bir hava içinde gör~uıüşler 
ve görüşWkleri şeylerin mahiyetini 
de samimf'Lir lisan ile madde mad-
de tesbit etmekte hiçbir mahzur 
giirrrı emişlerdir. 

Bu resmi tebliğin taWiline gi· 
rişmeden enel ufak, fakat mühim 
lıir noktaya işaret etmek isterim: 
Son zamanlarda Yuı;oslavlar'la Bul· 
garlar arasında bir yakınlık husule 
geldi ve bıı yakınlık geçenlerdt· 
imzalanan bir dostluk muahedcs.ilc 
ifade edildi. Anupa'nıo karanlığı 

seven ,.e her taraf tan karı~ıklık 

görmekte menfaat bulan bazı ı:ıiyasi 

mahfelleri zeminini bizzat Hariciye 
Vekilimizin hazırlamış olduğu bu 
yukmlığı Balkan itilllfıoın Bulgari&· 
tan lehine bir parı.;alanıuneı ~eklin

de tef: ire yeltendiler. Cenevre'dc 
::ınncıık mes'clcsiLin miizakeresi e · 
nıısımla Y ugo la\'yn nıuralı lıa•ıııın 

Türk dfivii ı l!'hiode sarfcttiği meş· 
k\ır faali}et bu eiy:ı"i mnb:ıfilin 

şiiphelcriııi faale etmiy~ kifoyc:t t'l· 

metlivsc üıııi<l erlerim ki lııı <lı•f.ı . 
Bt·lgrnd mülakatını ınüıenkilı nı~ş· 

rc<lilen resmi ıelıliğ t•n son ınrd· 
ıliidlrrini de izalı• l'lıııiş olacaktır. 

) ııgo lnv)a • Bıılı;:ırLııııı mukııre· 

IH'ti Balkan itillifıııı p.ırçalamnk 

~ö)lC dur un hilıi.ki B.ıJl,nrı ~ııllıii· 

nü ılnlıa ıığlnm Lir f'lllllİ)l't altına 

almak surctile tıırs:iu hile ı•tnıi~tir. 

Bunu anlamak için haşka hiç 
hiJ delil olma n bile Jlelgrad res· 
mi tclıliğiodcki samimi ifadeJe 
bakmak kifayet eder sanının. 

İtaka ile Balkan devletleri ara· , 
eıntlaki münasebetleri 1güçleştirt>n 
co çetin nokta Yugosla,·ya ile bu 
hükumet arasında eskidenberi nıev· 
cııcl olan itimaılsızlıktır. l\lillino ,.e 
Bclgratl müllikatlannı müteakib 
ne~ redilcn iki tebliği dikkatle oku· 
yanlar hilbas a bu nokta üzerinde 
Hariciye \'ekilimizin MilUno'da vak· 
tini boş geçirmemiş olduğunu ko
laylıkla anlıyacaklardır. Doktor 
Aras Milfino'da yalnız Türkiye • 
İtalya arasındaki münasebetlere es
ki samimiyetini iade etmekle kal· 
nıamı~ ayni zamanda 1talya ile Ya· 
goslavya ve binnctir.c ltalya ile 
Balkan itillifı devletleri arasında ela 

Romdi Nüzhet Çançar 

Dr. Tevfik Rüşdü Aros 

il'• İstikbale -.~ gelenler meyanıoda 
cumhur başkanlığı başyaveri Celal, 
lıu:.uei kalem direktörü ESürcyya, 
İstanbul kumandanı general Halis 
birçok ııaylular ve yurdlarının kur· 
tuhışuııdan dolayı Hariciye Vekili· 
ne teşekküre gelen llatay'lılar göze 
çarpıyordu. 

Trenin muvasalatı sırasında 

Romanya elçisi de istasyona gel· 
mişti. 

Doktor Aras kendi .. ini istikba· 
le gelenlerin ellerini birer birer 
sıktı. Hatay'lılann takdim ettikleri 
buketleri aldı ve a~ışlar arasında 
istasyondan ayrıldı. 

- Sonu 3üncü sahifede -

Arab alemi ve biz 

Hatay zaferi, bütün Ara
bistanı memnun etmiştir 

-------------
Irak mahafili, kard~ş Türkiye ile 
Arab'lar arasında daimi bir sa-

11!-imiyet vardır, di:yorlar. 

Irak başvekili Bekir Sıdkı 
Kuhire, 8 ( A.A ) - Anadolu 

ajansın.o hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Gazeteler Bağ<lat'tan alılıkları 

aşagıdaki haberi ne~retmektedirlcr. 
Sancak mes'elesiode Türk'ler 

ile Arab'lar nrasında ı;nünafcrct 
1 

çıkmış olmasından dolayı ye'se düş· 
müş olan Irak efkarı umumiyesi 
Cenevre 'de elde edilen sureti hal
den fevkalade memnun olmuştur. 

Siyasi mahaf ilde beyan olun· 
dugıına göre Türkiye cumhuriyeti 
ile Aralı milleılc>i arasında dosta· 
ne ,.e samimi olan münasebet ec· 
nebt propagandası ile aoğutulmut-

1 

! 
ziyacle sıkılaşmakta olan lıu b:ıgla

rın ge\'şeme.sindc men faa ı leri olan· 
]ar tarafından ynpılııu~tır. 

Ayni nıahafilıle yııkın şarkın 

en kudretli devleti olan Kcınulist 
Türkiyt' ile ılo•t "r. knrılr~lik nıii· 

nasdıt.•tlt'rİ idııme etııwktc olan 
AraL'lcır iı;ia lııı Sancak ıler~irıd.·n 

i;tifodc ctlil miş ol ına5ı temenni 
edilmektı·dir. 

Diğer tarııftan füıtdkl..ıücl 

malıafil de Ar:ılı filemi için takip 
olunacal,;: yeg.lnı! siyn ... l't yıılııı:r. cc· 
nebi siya:;ct hoyunrlunığund:ın ıle· 

ğil fııkat eenelıi prop:ıganrlasınrn 

tesiriuden de kurtulmak olduğunu 
çünkü bu propaganda perde arka· 
eında yapıldığı için daha muzır ol· 
duğunu söylemektedir. 

İrak efkarı umumiyesi şu ka· 
naattadır ki Türk 'ler ile Arab ·ıar 
arasında hiçbir vakit münaferct 
nıevcud olmamıştır. Ve hunu Arap· 
lara aid olmıyan menfaatlere hiz· 
met için birtakım politikacılar ya· 
ratmıctır. 

Sonu 3 ncü sahifede-
~~~~~~---~---~~ 

Lindberg 
Roma'dan ayrıldı 

Roma, 8 (Radyo) - Meşhur 

tayyareci Linclbcrg, bugün ze,·ceeile 
\'e tayyare ile buradan l\lısır'a ha· 
reket etmit ve İtalyan tayyarecileri 

lstanbul 8 (Hususi) -
Niğde' den gelen haberlere 
göre, orada çok şiddetli 
yağmurlar yağmıştır. Göl
cük nahiyesinde iki gün
denberi devam eden yağ
murlar neticesinde korkunç 
seytablar husule gelmiş ve 
üç köy sular altında kal
mıştır. Bu köylerde 54 ev 
yıkılmıştır. 

Hükumet seglabzedelere 
yardım için geniş tertibat 
almaktadır. 

Sular altında kalan köy
lerde insanca zayiat olup 
olmadığı henüz anlaşıla

mamıştır. 

Baldvin 
Mayıs sonunda 

çekiliyor. 
Londra- 8 

Ba ld vi o' in 
mayıs sonun· 
da istifa ede· 
ceği ve yeri· 
ne finans ha· 
kanı Nevi l 
Çemberi aynın 
geçeceği söy· 
leniy or. Bu 
haber hiçbir 

yerden yalan· 
lan m amakta· 
dn. A lakndar· 
lar, ayni za· M. Baldvin 
manda l\lakdonald'la harbiye na· 
:r.ın Dııf Kııper'in de çekileceğini 
Lilıliriyor)ar. 

Loodra 8 (A.A) - Daili Eks
pres gazetesinin öğrenıli~inc göre, 
kralın taç giyme merasiuıintlcn 

sonra kalıinecle dcğişildikler ola· 
rab.tır. Bıı~lıakıın B:ıld ,·in ile şiha· 
, ı de det rı·bi ,\Iııl..donalılıl'a çeki· 
leı·rktir. 

Bo~lıakanlığı ~imdiki maliye 
ıı:ızırı Ne\'il Çcnıbt'rlayn tlı•rnlıte 

ı•ık!'ektir. H:ırhİ)C nazırı Kııper de 
lıüki'ınıcııcn n) ıılacuktır . 

Beyrut Arabları bir oto
kara hücum ettiler 
Beyrat, 8 (Radyo) - Arab· 

lar, Yerni civarında içinde 
Yahudi bulunan bir otokara 
taarruz etmişler ve birçok kim· 
seleri yaralamışlardır. 
------------~~~ 

~b 
Londra, 9 ( Radyo ) -

Almanya'nın bura sefiri 
(Von Ribentrop) Lord Ha
Iifaks'la mühim mes'eleler 
etrafında konuşmakta de
vam ediyor. iki diplomat 
arasındaki mükaleme/er, 
Berlin'de dikkatle takibo
lunuyor. 

Alman' [ar, müstemleke 
mes' elesinin, artık had bir 
devreye girdiğini ileri sür· 
mekte ve bu müstemleke· 
leri kayıtsız w şartsız is· 
t.mektedir. 

Akdenizde sulhun mu haf az as 
için beş devlet el-ele veriyor. 

Londra, 8 (Radyo) - Türkiye ile İtalya ar:ıSJnda hasıl olan uz• 
!aşmadan bahisle uzun bir makale yazan Obscn·er gazetesi diyor ki: 

"Türkiye·İtal)a münasebatı, bundan eonra sün geçtikçe daha ge
niş bir mikyasta kuvvetlenecek v·e Akdcnizde sulhun muhafazası için 
büyük bir amil o1acak.tır.,, 

Ayni gazete; Türkiye, İtalya, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya 
arasında yeni bir teşriki mesai paktı akdolunmak üzere olduğunu ha
ber vermekte ve bu paktı sulh namına şimdiden alkışlamaktadır. 

Belgrad, 8 (Radyo) - Vreme gazetesinin Londra'dan aldığı ha· 
berlcre göre İngiltere·İtalya arasında me,·zuulıaheolan Akdeniz anlq
maaına Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya da girecektir. Akdeniz 
mes'elesinin 1100 şekli, geniş bir anlaşma şeklinde tefsir edilmektedir. 

15 Şubatta Atina'<la yapılacak Balkan antantı konseyi toplantına• 
da Türkiye Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüşdü Aras'ın Türkiye, 
Romanya, Yugosla\•ya "" Yunanistan namına Akdenizde statükonun 
muhafazası lüzumuna dair mühim beyanatta bulunacağı kuvvetle 
söyleniyor. 

İngiltere-İtalya arasında bir Akdeniz anla~ması mevzuubahistir. \'e 
bu anla~ma umumi bir şekil alacaktır. Bu projeye İngiliz siyasi ma· 
hafillerinde büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 

'----------------------------------' ispanya' da kanlı muharebeler 

lhtililcilerin (Malaga) ya 
girdikleri söyleniyor ·-

kanlı 
Ma-

Madrid'in cenubunda da 
muharebeler devam ediyor. 

laga mühim bir yerdir 

~ 

ihtilalciler çocnklarla konuşuyorlar 
Sen·Jao-Doloz, 8 ( Radyo ) -

Alınan haberlere göre l\lalaga'nın 

birçok yerlerinde yangın çıkmıştır. 
Malaga limanında hiçbir 1ogi· 

tiz harb gemisi yoktur. 
Elcezire, 8 ( Radyo ) - ,\si 

kuvvetler Malaga 'nııı iki kilometre 
yak.ıninde bulunmaktadırlar. 

Tornemolinos a kerl me\"kİini 
asiler almıştır. 

Madrid, 8 ( Hadyo ) - Müda· 
faa kuYVetleri kumandanlığı ~u teh· 
liği neşretmiştir: 

Avalo @aha!ıncla Sen-Bujuello· 
da asilerin hüyük ve ~iddetli taar· 
ruzlanna karşı drulmuştur. Görülen 
lüzum üzerine yeni müdafaa hattı· 
na çekildik. 

Madrid'in cenubunda Asiler 
hfiyük kuvvetler ve motörlü vası· 

talarla taarruz yapmıolardır. Milis· 
ler, asileri büyük zayiatla püekürt· 
aulılerdir. 

Bu s:ıLalı !isiler taarruzlarına 

tekrar başlamışlardır. 

Sen·Jan·Doloz, 8 ( Radyo ) -
Asi kuvvetlerin ileri hareketi bü· 
tün cephelerde devam etmektedir. 
Asi kuYvetler Madrid • Yalioıiya 
yolunu da kesmi~ler<lir. Bu müna• 
ııcbetle nıuhnik gaz fııbrikalannın 
kurulmu~ oldu~u Lamara-Niyozan da 
asilerin eline geçmiştir. 

Londrn, 8 (Radyo) - Royt.,r 
ajansı bildiriyor: 

Kepo·Dolyano kuvvetleri Mı· 
laga'ya girmiştir. Şehirde oiddetli 
harblar dc\llnı etmektedir. 

Ccbelüttank, 8 (RaJyo) - Ast 
kuvvetler, iki koldan Malaga'nın 

kenar eokaklann11 varmı~lardır. 

l\lalaga'nın askert ve siyasi 
ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkil 
İspanya komünizminin belli-baoJı 

- Sonıı 6 ın~ı mlaiJed• -



....................................... __ ANADOLU 

tDt: 
Memurlar ve halk 

Cumhuriyet ve demokrasi, halk yığmlannın rüyasında görünen, cen· 
net meyvalarını ve sularını ikram eden insanlan alıb cennetlere götüren, 
yedi kat arşte dolaıtıran, muhayyel ve nurani evliya değildir, yalan! 

Şehir rmeclisinde:münakaşalar., 

Cumhuriyet ancak kafalarda yaııyan ve hayata girmiyen bir başka 
çeıid fikir veya ideoloji de değildir, yalan!. 

Cumhuriyet bir vakıadır ki, müebetler ara81nda gözü kör, yaşar. 

Fabrikaların şehir.dışına 
nakli mes'elesi. 

Cumhuriyet ve demokrasi ıokakta da vardır, evde de, hükumette de, 
Jaerıeyde d~ .. Yani her yerde hazır ve nazır gibi hirşeydir cumhuriyet .. 

---------------

Cumhuriyet ve demokrasi, cildlerle kitabın, biribirinin ardı sua 
gelen fikir ıilsileleri, kaideleri, izahlan vesairesi de değildir. Yani cum · 
huriyet ve demokrasi rafta, kütüphanede, kafada, rüyada kalan bir neıı· 

D• olmaktan çok uzak, hayatın ve cemiyetin kendi düzeninde, kendi 
ahenk ve münaaehetlerinde bulunan ve bulunması lizım gelen bir key· 
fiyettir. Canlıdır, gözle görülür, idrak ve şuurla kavranır, yürekle 
ıetilir. Gumhuriyet ve demokrasi, hıılk: ne kadar terhestiye sahip oluna 
elıun, kendisini ancak memurla halk münnaebetlerinde gösterir .• 

İzmir şehrini bir harabe haline 
gelmekten kurtaran karar 

Yani memur, ayni zamanda, cumhuriyet ve demokrasinin varlığını 
bbatla muvazzaf bir unsurdur. Onda, demokraside ve cumhuriyetten bir 
eter, bir nişane bulunmak gerektir. Halk, her ikisini, bilhassa memurun 
pluiyetinde, harekatında, nezaketinde, iyi temiz j~ görüb halkı ıevme· 
ainde ve halka hürmet etmesinde ıırar. 

Halka, burnunun ucuudan, yahud gözlüklerinin iistünden bakan me
mur, kendisini halktan daha büyük ve kıymetli görmiye kalkan memur, 
yalıııa kendi asıl vazifesinin muaşeret ve kanun hükümlerine değil, doğ· 
rudan do!J1ıya cumhuriyet ve demokraııiye ihanet ediyor demektir. 

Şehir meclisi, dün saat 16, 
30 da Belediye salonunda top
landı. Reis Dr. Behçet Uz 
celseyi açtı. Bu celsede lzmir 
için hakikaten hayati ve mü
him mes'eleler görüşüldü ve 
münakaşa edildi. Evvela geçen 
celseye aid müzakere zaptı 

okundu, kabul edildi. Belediye 
fen heyetinin, şehirde fabrika 
olamıyacağı ve fabrikaların 
Halkapınar' da inşası hakkında 
hazırladığı talimatname uzun 

Yani cumhuriyet ve demokxasiden halka giden yolda, sevimsiz, za· 
rarh bir engel, bir arıza vaziyetine geçiyor demektir. İyi memur, yani münakaşalara yol açtı. Heyeti 
cumhuriyet ve demokrasinin memuru, tem11il ettiği idare sistemini ve fenniye, 25 beygir kuvvetinde 
rejimini halka tanıtmıya, halka sevdirmiye mecburdur .. Cumhuriyetin ve makine kullanan müesseseleri 
demokrasinin varlığı, nezaket, vazife ve halka hürmet oek1inde memur· fabrika sc.yıyordu. Mustafa 
da gözük.ilr. Bunu her memur bilecektir .. Bilmiye mecburdur da.. Buldan'lı, fabrikalar tabiri ara· 

=ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!S~a!!!im:=:e~S=ti=d=i==~ f sına ta bak han el erin de kon

Gene öpme mes'elesi 
Bir vakitler Viyana' da bir 

öpöşme ve öpme aleyhine bir 
kulup kurulmuştu. 

SOOO Azalı bu kulüp şimdi 
feshedilmiştir. 

Bu kulüp, öpme ve öpüş

menin resmen men'i için şid
detli bir propaganda yapmıştı. 
Bunlara göre öpüşme hem 
ıayri ahlaki, hem de j gayri 
11hhidir. 

Fakat son günlerde Viya
na' da müdhiş bir grip istilası 
çıkmış, bu istiladan öpüşen
lerden fazla öpüşmiyenler, ya
aü bu kulüp erkanı, zarar gör~ 
müş ve neticede kulübün he
definin manasızlığına hiikme
dilmiştir. 

Viyana işıkları derin bir 
aefes aldılar, demektir! 

Kadınlar Mektebi 
Kaliforniya' da kadın kulüp

leri federasyonunda mühim 
\ir mes' ele görüşülmüş ve şu 
mar verilmiştir. 

Bir kadın kocasının aile 
ecatıoa merbutiyet ve sacla· 
lmi temin için kadınlar: 

l - Ôğle yemeğinde şık 
- en boş şekilde giyinmeli
clirler; 

2 - Kocalarile bahada iki 
...... gezmeğe çıkmalı, fakat 
~ akoamlar kocaları ser· 
\,c;st bırakmalıdırlar? 

3 - Ev masrafını, tuvalet 
masrafına tercih etmelidirler? 

4 - Pazarları validelerini 
yemeğe davet etmelidirler, 

5 - Eğer söz söylemek 
heveslisi ise kocalarını sabır 
ve memnuniyetle beklemeli· 
dirler. 

6 - Kocalar önünde kuv
vetli ve haklı bile olsalar da
ima zayıf fakat sevimli görün
melidirler. 

Doktor kadın 
Siyam 'lı madmazel Piyera 

Hoon Paris'te tıp fakültesin
den diplomasını almağa mu· 
vaffak olmuş, hem de birinci-

' Bu kadın, ilk Siyam'lı dok-1 
tor kadındır! 

Bu kadıncağız, gazetecilerin 
bir sualine şu suretle cevap 
vermiştir. 

- Hayır, Siyam'a gidecek 
değilim; orada bir kadının 
doktor olacağına inanmazlar, 
bunun için Cenubi Amerika' ya 
gideceğim ve orada doktor· 
luk yapacağım? 
Fare ile vergi tediyesi 

Arz üzerinde vergi borçla· 
rının fare ile ödendiği bir 
yer var mıdır? Diye sormayı
nız! Evet, vardır ve Bombay-
dır! Diye cevap vereceğiz. 

Bombay'da fareler o kadar 
çoğalmış ve o kadar fazla za
rar vermeğe başlamış ki niha
yet hükumet bu tehlikenin 
önüne geçilmek için halkın 
vergi borçlarına mukabil fare 
verebileceklerini ve her fare 
leşine bir kıymet konduğunu 
ilan etmiştir. 

Zavalh Şubat ... 
Eski Roma'lılar Şubat ayı

nın uğursuzluğuna inanmışlar-

dı. Bunun için eski Roma' da 
Şubat ayma tesadüf eden bir 
bayram yoktur. 

Arap'lar da bu fikirdedirler. 
Arap'lara göre Şubat ayında 
semavattan arza tam 380,000 
fenalık düşermiş .. 

Acaba, Şubatın bu zavallı
lığına bizim kendisine topal-
lık atfetmemizden doğmuş ol
masın? .. 

mas ını teklif etti. Reşad Leb· 
lebici, fabrikaların tarif edil
mesini istedi, Fen heyetinin 
teklifine üzüm fabrikalarının 
da girip girmiyeceğini sordu 
ve: 

- Üzüm boyama ve temiz
leme makinelerini şehir dışına 
nakletmek çok mühim ve iktı
sadi bir iştir. Ve öyle anlıyo
rum ki, ileride bütün fabrika
lar, şehir dahilinden çıkarıla
caktır. Bu nasıl yapılabilir? 
Diye sordu. 

Belediye başmühendisi Ca· 
hid izahat verdi, üzüm ima
lathanelerinde yüzlerce işçi 
çalıştırıldığını ve makinelerinin 
kuvveti 25 beygir olduğuna 
göre bu müesseselerin de 
fabrika sayılması lazımgeldiği
ni söyledi. Ve: 

- Zaten fabrika sahiple
rine bir-iki senelik müddet 
tayin edeceğiz. Yeni yapıla
cak fabrikalar da gösterilecek 
sahada yapılacaktır. 

Mustafa Buldanlı, Hüsnü 
Tonak ve Sadi üzüm fabrika
larının piyasadan ayrı bir 
yerde yapılamıyacaklarını, avu
kat Halid Tevfik, bir şehirin 
yeniden kurulması milyarlara 
mütevakkıf olduğunu söyle· 
diler. 

Reis Behçet Uz izahat ver
di, herşeyden evvel halkın 
sıhhatini düşünmek lazımgel
diğini, sermayedarların iste
dikleri yerlerde fabrika kura
mıyacaklarını, fabrika duman
larının sıhhati ihlal ettiğini 
söyledi ve dedi ki: 

- Mesela, Alsancak'ta bir 
arpa temizleme makinesi var. 
Civarındaki ev sahipleri her· 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

"'\ gün şikayet ediyorlar. imar 
planına göre fabrikaları, ev
lerin arasından çıkarmak la
zımdır. Bunda zaruret vardır. 

Güne~ bugün merih ile an 
üzerine fena bir tesir yapacaktır. 
Birçok feci hadise ve hatta cina· 
yeller hu tesirden doğacaktır. 

Maamafih bu tesirler, en ziyade 
idaresi ve dimağı zayıf olanlar 
üzerinde müessir olacaktır. Nor· 
mal olanlar için Taziyet daha 
müsaiddir. 

Bugün doğacak çocuklar, çok 
faal olacaklar ve hayatta muvaf
fak olmak için en fazla maddi 
mesaiye ihtiyaç gösteren meslek· 
leri seçeceklerdir. Kız çocuklar 

Suad Yurdkoru: 
- Üzüm fabrikaları kükürt 

gazı neşir ve halkı rahatsız 

ediyorlar, hatta fabrikalarda 
gaz maskelerile çalışan işçiler 
bile vardır. Ne diye halkın 
zehirlenmesine müsaade edi
yoruz? 

Reşad Leblebici, üzüm fab
rikalarının, şehir dışına nak
linin milyonluk iş olduğunu 
söyledi. Subhi Emin, üzüm 

ha ·oldu, neticede madde ar 
nen ve 12 reyle kabul edildi. 

Yeni yapı kanununun 6,5 
metreden dar, eğri-büğrü so
kaklarla çıkma~larda yeni in
şaat ve esaslı tamirata müsa
ade edilmemesi hakkındaki 
maddesinin tatbik ciheti hak
kında belediye fen heyetinin 
hazırladığı talimatname mad
desi de gene birçok münaka· 
şalara meydan verdi. Avukat 
Cemil, bu maddenin tasarruf 
haklarını tahdid edeceğini bil
dirdi ve: 

- Herkes binasının sahi
bidir, onu tamir ettiremezse 
ona tasarruf edememiş sayılır 
ve o bina yıklır. Böyle bir 
kararı meclis nasıl verir? 

Mühendis Aziz, 
- Burada istenen şeyin 6,5 

metrelik cadde ile eğri büğrü 
yolların tarifidir. Dedi. Bazı 
azalar daha söz söylediler. 
Eczacı Faik söz aldı ve: 

- İzmir sokaklarının han· 
gisi dört veya altı buçuk met
reden geniştir. Burada . karar 
verirken ve tamiratı esasiye, 
en küçük tamirat ·r olduğuna 
göre İzmir'i bu nalile bir ha
rabe olmak üzere bırakacağız 
Jemektir. Çünkü hiç bir ev 
tamir edilemiyecektir. Buna 
müsaade edemeyiz. Bir komis
yon teşkil edilsin ve bu mad
deyi, komisyon tefsir etsin. 
Dedi, teklif kabul olundu, ni
zam ve daimi encümeni aza· 
lan ile mühendis Aziz' den 
mürekkep bir komisyon seçildi. 
Belediye un fabrikası muhasibi 
lzzet'in zatazaman ve fabrika
nın 933 • senesi kat'i hesap 
cedvelleri bir araya konularak 
aynen kabul edildi, ihtiyaç ve 
yeni icablar nazarı dikkate 
alınarak belediye makine ve 
elektrik mühendisliği tarafın· 
dan hazırlanmış olan taksi ve 
kamyon talimatnameleri tetkik 
için nizam encümenine havale 
edildi. 

Vezir ve Osmanağa suları
nın kapanıb açılması için 50 
kuruş ücret alınması, Karşıya
kada oturub da Yamanlar su
yu alanların evelemirde muka· 
vele akdetmeleri, her abone
den üç ayda 15 metre mikabı 
su sarfetmeğe mecbur olduğu 
ve su parasının muayyen tak
sitlerde alınması, lzmir' den 
Karşıyaka'ya ve Karşıyaka'dan 
İzmir' e nakledilecek cenazeler 
için İzmir' den asri kabristan' a 
nakilde alınan ücret derece
sinde ücret alınması, şehirden 
diğer bir şehire nakledi
lecek cenazenin tabutlanma· 
sında bulunacak doktor için 
beş lira ücret tahsili, müşte
reken gaz ve benzin satanlar
dan hafta tatili kanunu muci
bince yılda 15 lira ruhsat har
cı alınması tcıklifleri de kabul 
olundu, eczanelerden de hafta 
tatili kanununa göre bir harç 
alınması hakkında Dahiliye 
Vekaletinin emrinde hukuki 

-Vilayet bütcesi 
. ' --······· Y'üksek tasdikten 

gelmiştir .• 
Vilayet bütçesi yüksek tas

dike iktiran etmiş olarak Da
hiliye Vekaletinden vilayete 
gelmiştir. Büdçe, son defa da
imi encümenin verdiği karara 
göre fosıllar üzerinde hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır. Ma
liye Vekaletinin istediği 108 
bin liralık hisse bu suretle 
temin edilmiştir. 

Bütçe geldiğine göre m~hte
lif inşaat ve bilhassa Nafıa 

işleri üzerinde hızla faaliyete 
geçilecektir. 

Tütün deposu 
Vekalet Fen heyeti 
projeyi tasdik etti 

inhisarlar idaresinin Kültür
park civannda inşa ettireceği 
büyük tütün depo ve imalata
nesinin hazırlanan projesi, Na
fıa vekaleti Fen heyetince tas· 
dik edilmiş ve proje vekalete 
sunulmuştur. 

Bu projeye göre, büyük de
po binası 500 bin liraya mal 
olacak ve deponun iş, istira
hat ve yimek salonları; banyo 
ve yıkanma yerleri bulunacak
tır. Vekilin tasdikinden sonra, 
inşaata derhal başlanacaktır. 

Hakkı Nezihi 
Palamut hakkında ted

kikatta bulunuyor 
Evelki gün şehrimize gelmiş 

olan lktısad vekaleti Standar· 
dizasyon bürosu şefi Hakkı 
Nezihi; "dün, palamutçularla 
temaslarına başlamıştır. Hakkı 
Nezihi, bundan evel Çanakka
le' de de bu hususta tedki
katta bulunmuştur. Ankara'ya 
dönüşte, bu hususta bir rapor 
hazırlıyacak ve lktısad vekale
tine verecektir. 

Antikiteciler toplantısı 

İzmir "Antikite Severler,, 
sosyetesi idare heyeti dün 
toplanarak, turizm hareketle
rini arttırmak ve ~İzmire fazla 
seyyah celbetmek üzere bazı 
kararlar alınmıştır. 

Yukarıdakilere yazık 
Karantina Eskikuyu soka

ğında ·Osman oğlu Hakkı otur
duğu evin alt kısmında acı ve 
ve öksürtücü ve boğazı yakıcı 
şeyler yakıp üst katta oturan 
Ali oğlu Sabri'nin efradı aile
sinin sıhhatlarını bozduğundan 
yakalanmış ve hakkında zabıt 
tutulmuştur. 

Beş yıllık imar planının, ha
zırlamakla meşgul olduğu ko
misyondan alınarak meclis he
yeti umumiyesinde müzakere 

edilmesi kabul edildi. Azadan 
Sadi, bütçe darlığı sebebile 

geceleyin yakılamıyan elektrik 
lambalarının sabahleyin erken
den işe gitmek mecburiyetinde 

olan işçilere bir kolaylık ol
mak üzere saat 5,30-6,30 ara
sında yaktırılması hakkındaki 
teklifi okundu, reis, izahat 
verdi, bu teklifin, parti dilek
leri arasında da mevcud oldu
ğunu ve bunu önümüzdeki kış 
mevsiminde yapmak üzere be
lediyenin elektrik saatlan sipa
riş ettiğini söyledi. 

il be 
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Belgrad 
Mülakatı .. 
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- Başı 1 inci sayfada -

bir mukarenet zemini hazırlamıştır. 
Bu nokta dünya sulbü itibarile bil· 
ha88a büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Türkiye'yi ve hatta bütün Bal· 
kan itilafı devletlerini Avrupa'da 
teşekkül etmekte olan şu veya bu 
zümreye meylediyor, şu veya hu 
zümreyi diğerine tercih ediyor zan
nedenler çok aldamyorlar. Balkan 
devletleri şu veya Lu zümreye te· 
mayiilün yann şu veya hu zümre 
lehine fisebilillah barba girmek 
demek olduğunu çok iyi anlamış
lardır. Onlar için zümre değil sa· 
clece sulh vardır. Balkan devletleri 
kalkınmak için, milletlerini huzur 
ve 'refaha kavuşturmak iı;in uzun 
bir sulh devresine muhtaç olduk· 
lannı dudaklannın ucu ile değil 

kalplerile, ~uurlarile anlamışlardır. 

Binaenale) h hangi devlet veya han· 
gi zümr<.! sulha taraftar ise, sulbü 
istediğini maddi delillerle ortaya 
koymuşsa Balk.an devletleri onlarla 
ancak dost olabilirler. Düne kadar 
İngiltere'nin siyasetindeki ieabeti 
takdir ettikse ve hatta Belgrad resmi 
tebliğinde bilhassa tebarüz ettiril· 
diği gibi İngiltere ile olan müna· 
ııebetlerimizdeki inkişafın almış ol· 
duğu çok müsaid safhadan bahti· 
yar hulunuywsak bunun yegane ee· 
bebi İngiltere'nin sulh davıtsma ve 
Akdeniz banşına samimiyetle çalış· 
makta olduğunu bildiğimizden ve 
gördüğümüzdendir. Fransa ile dost 
bulunuyorsak ve bu dostluğu mu· 
hafazada bir kıymet bulduğumuzu 

gene ayni resmi tebliğin bir cüm· 
lesile ifade ediyorsak hu da gene 
ayni veçbile bu hükumetin sulha 
bağlılığına olan itimadımızdan mü· 
tevellittir. Ve bu gün gene İtaJya 
ile olan münasebetimizi ıslAlıa ve 
bunu bütün Balkan devletlerile 
İtalya'nın bir dostluğu şekline if· 
rağa çalıtıyorsak bunu da sırf bu 
hükWııetin Ak.denizde hanoı mu· 
hafaza azminde olduğu hakkında 

verdiği teminata inandığımızdan 
dolayı yapıyoruz. 

Türkiye ve onunla birlikte 
Balkan antantı eski ve tecrübeden 
geçmiş dostl:ınm ihuıal etmeyi de· 
ğil bilakis onlara ve onlarla bir· 
lik.te sulh dıivasına ye• dostluklar 
temin etmeyi Biyasetlerinin hedefi 
olarak almışlardır. 

Biz muhafaza ettiğimiz Rus, 
İngiliz ve Fransız dostluğuna hu 
gün İtalyan dostluğunu da zamme· 
debilirsek ve bu suretle yann bil· 
fan: İtalya ile mıer dostlarımız ara· 
aında bir tredünyon hiaıneti göre· 
rek yalnız Balkan sulbünü değil 

dünya sulbünü de tareine muvaf. 
faır; olabilirsek kendimizi bahtiyar 
addedeceğiz. 

İşte Belgrad'da ne~redilen samimi 
resmi tebliğde münderiç drek.tif 

mahiyetindeki ana-fikirlerden bizim 
çıkardığımız manalar bunlardıt ve 
öyle zannediyoruz ki her hüanüni· 
yet sahibi de o samimi sözlerden 
ancak bu manayı çıkarabilir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Papa 
Bolşevizm aleyhine 

işaret verdi. 
Vaşington, 8 (Radyo) 

Papa, hususi apartmanından 
dün Vatikan radyosu ile Ma· 
tila katolik kongresine bir hi-
tabede bulunmuş ve gene ko· 
münizm tehlikesine işaret ede· 
rek katolik aleminin birleşmesi 
lüzumunu bildirmiştir. 

Antonesko 
Ansızın hastalandı 

Bükreş 7 (A.A) - Anado
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Romanya dış işleri bakanı 
Antonesko soğuk algınlığından 
mustarib olduğu için doktor· 
ların tavsiyesi üzerine dört 
beş gün yatağından çıkmı
yacaktır. 

Bakan Ankara seyahatinin 
Atina'dan dönüşe talikini rica 
et mi tir. Bundan dolayı Anto-



- 9121931 ........................................... ANADOLu ........................................... sa~a3 

~~~.~ 
Mısır ordusu 

Kumlarda tank işletmek 
mümkün değilmiş 

/ngiliz askeri he'Yeti tanzim ettiği 
raporu Nahas Paşaya verdi 

Kahire, 8 (Radyo) - lngiliz askeri heyeti, Mısır ordusunun 
teçhizi ve motörize edilmesi hakkında hazırladığı raporu Na· 
has Paşa ile Harbiye Nazırına vermiştir. Raporda Mısır ordu· 
sunun üç yıl içinde takviye ve motörize edilmesi için nasıl 
çalışılması lazımgeldiği izah edilmektedir. Garp sahasında ya· 
pılan tecrübelerde kumlar arasında lngiliz tanklarının işleme· 
dikleri görülmüş ve tank kullanılmaması tavsiye edilmiştir. Fa
kat kumların içinde işliyecek bir nevi tank icadı için çalışı· 
lacaktır. lngiliz askeri heyeti, Mısır askeri ku1JVetlerinin motö
rize edilmesi için çalışacaktır. 

Sir Tomas'ın nutku 

• ll ~ 

Yap • yalnız ~ §ia~· 
kalmış insan Kapıyı kırar da gireriz, diyen 
1 - Muhitinde yalnız kal

mış insan; bir timsah yatağına 
düşmüş Sazan balığı gibi titrer. 

2 - Katilin sakalı okşanır 
ve hırsız arkadaş1arına akşam 
ziyafeti çekerken... Muhitinde 
yalnız kalmış insanı, her göz 
sokar, her ağız çiğner. 

3 - Muhitinde yalnız kalan 
insan; ancak geceleri tenha 
sokaklarda ve karanlık oda• 
sın da sulh ve sükuna kavuşur. 
Ağaçlar, ona cenaze marşı 

çalar ve ay kefenini biçer .. 
4 - Herkesin güldüğü şeye 

sen ağlarsın ve içtiğin zehiri 
şarap diye kıskanırlar. 

5 - Gece uykuların, yarın 
doğacak günün ıstırabını yük
lenmiş.. Kısa ömrünün piş· 

manlığını ebediyete kadar sü· 
rükleyip gideceksin. 

Dr. Necati Kemal 

belediye memurları! .• 
Dün Karşıyaka' dan, bir mektup aldık. lmz~sı ve adresi biz· 

de mahfuzdur. Bu mektupta bizde, belediye memurlarına ait 
vazifelerin ne şekilde telakk.i edildiği, selahiyetin nereden alı· 
nıp nereye götürüldüğü hakkında güzel bir misal teşkil etmek· 
tedir. işte mektup: 

"Gazetenizde, belediye riyasetine hitaben yazılan açık mek
tubu okudum. Yapılan yolsuz muamelelerden biri de benim 
başımdan geçti. Kısaca anlatayım: 

"Bundan bir hafta kadar evel ·benim evimde bulunmadığım 
bir sırada üç memur gelip kapıyı çalmışlar. Ben evde müstecir 
vaziyetteyim. Gelen memurlar, evde bulunan ve sahip bulun· 
duğum köpeğin kendilerine verilmesini, ev sahibemden iste· 
mişler .. Ev sahibesi, benim hazır bulunmamaklığım dolayısile 
bittabi bu isteklerini reddetmiş. Onlar ısrar göstermişler, fakat 
ev sahibesi, aldırış etmemiştir. Çünkü bir bel~diye memuru
nun vazifesini müdrik bir kadındır. İki gün sonra tekrar ka
pım çalınıyor ve ben gene evde yokum. Kapıda iki belediye 
memuru: 

- Buradaki köpeği görmek istiyoruz. 
Diyorlar. Ev sahibesi ayni cevabı veriyor; 
- Köpeğin sahibi burada değili Kendisinden çok bahse

dilen ha'rb patlamıyacak iktısad · 
İngiltere'nin ist;diği silahlanma Vekilimiz 

• Onlar ısrar ediyorlar: 
- Biz zorla da girer köpeği görür ve alabiliriz. 
Ev sahibesi cevap veriyor: 
- Onu yapamazsınız, hele bir tecrübe edin ... 
Sonradan anlıyorum ki, benim köpeğim, bir zatın köpeğine 

benziyormuş. Bu müşabehet do1ayısiJe belediye memurları ala· 
kadar olmuşlar .. Bu memurlara ne buyurulur.,, işinde mütemadi bir faaliyettir İstanl :ıl'dan sonra 

J zmir 'e gelecekler L9ndra, 7 (A.A) - Milli müdafaanın tanzimi ile mükellef 
olan Nazır Sir Tomas Farchom Hampshire ismindeki muha· 
fazakarlar cemiyetinde bir nutuk söyliyerek silahlanmanın ani 
bir panik neticesinde doğan geçici bir ihtiyaç mahiyetinde 
olmaması lazımgeldiğini tebarüz ettirmiştir. 

Nazır ezcümle demiştir ki: 
Ümit ederim ki, kendisinden bu kadar bahsedilen harb pat

lamıyacaktır. Öyle zannediyorum ki, şimdiki vaziyet eskisinden 
daha iyidir. Fakat istikbali gözönürıe getirerek düşünüyorum 
ki, istediğimiz şey müdafaaya müteallik üç hizmeti tamamile 
hazırlamaktır. Ayni zamanda mütemadi faaliyette bulunmaktır. 
Çünkü bu panik herhalde geçici birşeydir. 

Siyasi müsteşarlıklar kanunu 

Propaganda, Münakalat 
ve Hava bakanlıklarının 

ihdası mukarrerdir 
~~~---------~~~ Propaganda Vekaletine Recep Peker'in, 

Münakalat Vekaletine Aziz Samim'in 
ve Hava Vekaletine de Fuad Bulca'nın 

getirilecekleri söylenmektedir. 
İstanbul, 8 ( Hususi muha- him iki kanun layihasını mü· 

birimizden ) - Ankara' dan zakere ederek kabul etmiştir. 
buraya gelen haberlere göre Kanunun birisi, devlet daire-
yeni teşkil edilecek olan pro· ferinin vekaletlere tefrik ve 
paganda vekaletine parti eski siyasi müsteşarlıklar ihdası 
genel sekreteri ve Kütahya suretile bu müsteşarlıklarla 
saylavı Receb Peker'in, hava idaresi hakkındadır. Diğeri 
vekaletine Çoruh saylavı ve meb'uslaıa ve her sene tev· 
Türk hava kurumu umumi kifatsız biner lira harcirah ve· 

rnerkez reisi Fuad Bulca'nın 

ve münakalat Vekaletine de 
Aziz Samih'in getirileceği 
söyleniyor. 

fstanbul, 8 (Hususi muha
birimizden) - Bugün topla
nan Büyük Millet Meclisi, mü-
tr llilJ 
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ABONE ŞERAİTİ 
\'ıUıaı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

aylı~ı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketfor için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 

Beı yerde 5 kuru~tur 
(; -liııü geçmİ§ 11üshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

rilmesi hakkındaki kanundur. 

İstanbul limanı 
Mütehassıs/ardan 
mürekkep bir /ngi. 
liz heyeti geliyor .. 

lsta;1bul, 8 (Hususi muhabi· 
rimizden) - İstanbul limanı· 
nın ıslahı için tetkikat yapmak 
üzere iktısad vekaletince bir 
İngiliz mütehassıs heyeti ge· 
tirtilmiştir. Heyet, derhal tet· 
kiklere başlıyacaktır. 

Meteoroloji 
Umum müdürlüğü 

ihdas olunuyor 
lstanbul, 8 ( Hususi muha

birimizden ) - Devlet Mete· 
oroloji umum müdürlüğü ih
dası hakkında hazırlanmış olan 
kanun layihası Büyük Millet 
Meclisi riyasetine verilmiştir. 

Türkiye'nin havası, suları 

ve iklimi işlerile meşgul ola
br. 

İstanbul, 8 (Hususi) - lk
tısad Vekilimiz Celal Bayar'ın 
yakında Ankara' dan İstanbul' a 
geleceği ve bazı tetkiklerde 
bulunduktan sonra müstakbel 
İzmir limanı için tetkikat yap· 
mak üzere lzmir' e gideceği 
Ankara'ddn bildiriliyor. 

G. Blumberg 
Mühim bir söylev 

verecek .• 
Berlin, · 8 (Radyo) - General 

Fon Blumherg, 21 Şubatta harb 
kahramanlan şenliğinde bir nutuk 
iradedecek ve bu hususla başka 

hiçbir kimse söz söylenıiyecektir. 
Bazı ecnebi gazetelerin bu mü· 

nasebetlc büyük ve siyasi tezahürat 
yapılacağı hakkındaki haberleri 
doğru değildir. 

Kral Corc'un 
' 

sıhhatı .. 
Londra, 8 (Radyo) - Deyli 

eksprese göre kral Corç'un 
sıhhatı hakkında büyük ihti
mamlar gösterilmektedir. Kra
lın yorulmaması için Dük dö 
Gloçester bazı işleri üzerine 
almıştır. 

Şerir Nazım 
lstanbul'da bir po

lisimizi öldürdü. 
İstanbul, 8 (Hususi muhabi

rimizden ) - Nazım adında 
bir şerir, Sultanahmed' de bir 
polis memurunu öldürmüş ve 
üç bekçiyi ağır surette yara· 
lamıştır. Nazım, geceleyin hır
sızlık maksadile Sultanahmed· 
de polis Hasan Basri'nin evine 
girmişti. Polis Hasan Basri ile 
karşılaşan şerir, bıçağını çeke· 
rek hücum etmiş, polis me· 
murunu öldürmüştür. Bundan 
sonra eve gelen üç bekçiyi de 
ağır surette yaralamış ve ken· 
disi de yaralı olarak yakalan· 
mıştır. 

Peşaver'de 
Yedi /ngiliz neferi 

öldürüldü 
Pcşaver, 8 (Radyo) - Hin· 

distan'ın şimalinde lngiliz as
keri kuvvetlerinden iki müla· 
zim ve yedi piyade askeri, 
pusuya düşürülerek öldürül
müştür. 3 asker de yakalan· 
mı tar. Pusu da 10 kiıi vardı. 

işte Belediye reisi vatandaşımızın alakadar olacağı bir mes
ele daha: 

Farzedelim ki, herhangi bir vatandaşın köpeği, bu zatın kö
peğine benzemiş ve birincisi kaybolduğu için diğeri üzerinde 
tetkikat lazımgelmiş. Bundan bclt:diye memurlarına ne düşer? 
Bu iş olsa olsa, polisin işidir. O da bir usul dahilinde .. 

Belediye memuru, bunu yaptığı yetişmiyormuş gibi, nasıl olur 
da "Kapıyı kırarız da gireriz.,, Diyebiliyor?. Ne hakla, ne ce· 
saretle? .. 

Bizden yazmak, Belediye reisi vatandaşımızdan da icabına 
bakmak!.. SAP AN 

Milano 
Mülakatından sonra 

Ankara, 8 (A.A) - Milano 
ziyaretinden dönüşünde ftal
ya'yı terkederken Hariciye 
Vekilimiz doktor Aras tara· 
fından İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciyano'ya atideki tel· 
graf çekilmiştir: 

İtalya'nın nihamannuvaz top· 
rağından ayrılırken Milano'da· 
ki ikametim esnasında gördü
ğüm sempati ve candan ka· 
bulden dolayı teşekkürlerimi 
ve kendilerini tanımakla duy· 
duğum derin memnuniyeti ek· 
selanslarına arzetmek isterim. 

Görüşmelerimizin temelleri 
gene bu Milano şehrinde Fa
şist hükumetinin yüksek şefi 

ile müştereken atılmış olan 
Türk - İtalyan dostluğunun 
takviyesine hadim olacağını 
kani im. 

Kont Ciyano'nun cevabı: 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Triyeste' den bana gönder· 

mek lütfünda bulunduğunuz 
telgraf tan dolayı candan te
şekkür ederim. Ben de sizi 
şahsen tanımakla mütehassis 
olduğum gibi mülakatımızın 
1928 de sizinle Düçe arasında 
Milano' da vuku bulan mülakat 
esnasında temelleri atılmış 
o1an iki memleketimiz arasında 
ki rnünasebatı dostaneyi tar· 
sine hadim olduğu hususun· 
daki fikrinize tamamen iştirak 
ederim. 

Cibutilimanında 
Yirmi yedi milyon 
franklık inşaat 

Paris 7 (A.A) - Müstem· 
leke nezaretinin bildirdiğine 
göre Fransız somalisi makam
ları Cibuti limanının ıslahı 

için yapılacak 27 milyon frank· 
lık inşaatı münakasaya koy· 
muştur. 

-

Polonya' da 
Bir bahkçı köyU az za. 

manda büyüdü 
Varşov~, 7 ( A.A ) - Ga· 

zeteler Vistule nehrinin mülte-
kasında ihdas edilecek olan 
yeni sanayi merkezi hakkın
daki haberleri çok müsaid bir 
surette karşılamaktadır. 

Malum olduğu veçhile bu 
merkezin ihdası büyük nafıa 
işlerine aid beş senelilc pro· 
jeye dahildir. Bu mıntaka em· 
niyet müsellesi içinde bulun· 
maktadır. Ve bu mıntakada 
esasen milli müdafaayı alaka· 
dar eden bir takım müessese
ler vardır. Bu mıntakaya mer· 
kezi sanayi mıntakası ismi 
verilecektir. 

1937 senesi bu mıntakada 
yapılacak tertibata ve hazırlık· 
lara tahsis olunacaktır. Bu 
tertibat ve hazırlıklar şunlardır: 

Su mecralarının tanzimi, 
gaz ile işliyen fabrikalara gi· 
den yollar üzerinde elektirikle 
müteharrik bir tramvay vü· 
cude getirilmesi. 

Hükumet gazeteleri şimdi 
projenin başbakan muavini M. 
Eugene Kvlatkovski'nin idare
si altında tahakkuk ettirilece· 
hatırlatmaktadır. Bu zat Gdy· 
nia limanını meydana getiren 
adamdır. Gdynia on sene için· 
de ufak bir balıkçı kasabası 
olmaktan çıkarak 100,000 nü
fuslu bir şehir olmuştur. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi - 1355 
2ci kanun 27 Zilkade 27 

-

1 
9 
3 
7 

ŞUBAT 

9 
SALI 

1 
9 
3 
7 

Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Vasat 
Güne~ J,30 'i:Q3;r;aml2,00 17,33 
öğle 6,51 12,28 yatsı l ,33 l 9,06 
"kinci 9,41 15,16imaak 11,04 5,23 

Dr. Aras; 
lstanbul'da parlah 
surette karşılandı ___ ,...._, __ 

- Başı 1 inci sahi/ede --:: 
İstanbul, 8 ( Hususi ıpuha: 

birimizden ) - Dahiliye Ve~ 
kili ve parti genel sekretetj 
Şükrü Kaya ile Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüşdü Aras1 
bugün Ankara'ya gitmişler, 
Haydarp;ışa istasyonunda me~ 
rasimle te~·ıi edilmişlerdir. Ha~ 
riciye Vekilimiz, yarın topla~ 
nacak olan parti grubund~ 
Cenevre, Milano ve Belgrad 
mülakatları hakkında izah ' 
verecektir, 

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

Ernuvel gazetesi; Milano, 
Belgrad mülakatlarını tahlil 
ederek Belgrad tebliğinin San
cağa aid cümlesini kaydediyor. 
Türk ve Yugoslav politikalı\• 
rının sulh statüko dostlukları 
muhafaza ve tevsiden ibaret 
olan temelinde bir değişiklik 
yoktur, diyor. 

Deha gazetesi; Aras'ın Tri· 
büna gazetesine verdiği beya· 
nat gibi müzakeratın ancak 
Akdeniz' de statükoya müste· 
nid ;mlaşmaya varabileceğini 

yazarak böyle bir siyasi inki
şaftan korkmak için şimdilik 
hiçbir sebeb görmiyoruz, de~ 
mektedir. 

Ôvr diyor ki: 
- Milano ve Btlgrad mü

lakatları dün Londra' da ilk 
defa olarak mühim tefsirata 
yol açtı. Konuşmalar Akdeniz· 
de yeni teşebbüsler tevlid ey· 
liyecek mahiyette sayılıyor. 
Mesela Aras'ın Balkan konse· 
yine ltalya ile bir Centilmen 
Agremen imkanı veya hiç ol· 
mazsa şarki Akdeniz shildar· 
lan için bir statüko beyanna· 
mesinin önce kendi aralarında 
kabule sonra büyük devletlere 
teşmili fikrinde bulunacağı öğ· 
renilmiştir. 

Bulgar mahreci davasından 
korkmakta olan Yunanistan'in 
böyle bir tedbire hararetle 
müdafi kesilmesi muhtemeldir. 
------
ihtilalcilerin Mala-

ga'ya girdikleri 
söyleniyor •. 

bir merkezi Ye tersanelerin bulun· 
du~u bir yerdir. 

Lomlra, 7 (A.A) - Valladolid 
radyo istasyonunun haber verdiği· 
ne göre Akdeniz 'de fısi İspanyol 
harb gemileri bir Sovyet gemisini 
torpillemiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Cebe
lüttarık'tan bildirildiğine göre 
Franko kıtaatı dün gece Ma· 
laga'ya varmışlar ve piştar 

kuvvetleri de Malaga'nın dış 
mahallelerine girmişlerdir. Bu· 
rada harp eden asilerin mev
cudu 25 ila 30 bin kişidir. 
Hükumet kuvvetlerinin mev· 
cudu gene takriben bu ka· 
dardır. 

Toledv, 8 ( A.A ) - Asi 
kuvvetleri kumandanlarından 
general Valera Cumartesi günü 
Madrid cephesinin sağ cena· 
hından başladığı ileri hareke
tine dün de devam etmiştir. 
Bu m ·lıarebeler Maranosa ile 
Valdemora arasında ve Jara· 
ma ırmağı yakınlarında cere· 
yan etmiştir. Yeni cephe şimdi 
bu ırmak boyunca uzanmak
tadır. Ve Madrid • Vala.ı .. '\ 
yoluna hakim bulunmaktadır. 
Bu yol asi topçusunun ateşi 
altındadır. 

Cpbelüttarık, 8 ( A.A ) -
Royter, asi umumi karargahın· 
- Sona 6 ıncı ıalıif•de -
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Ye i a unlar hazırlan rken •• 

Sivil ha
va korun· 
masz 
Gelecek 

har b1erde 
1 tayyar eler , 

şehirlere, kasabalara, fab· 
rikalara, büyük İstasyonlara, 

hatta ekinlere, hasılı orduya 
ve memlekete lazım olan her 
kaynağa bomba atacaklardır. 

Buna karşı başka milletler 
gibi biz de tedbirlerimizi alı· 

yoruz. 
Bu tedbirlerin bir kısmı 

askere aiddir. Bir kısmı da 
halka ve belediyelere iıiddir. 
Bunlann hc.psine birden "Ha
va saldırmalarına karşı korun
ma tedbirlerin diyoruz. f dare 
ve belediye makamlarının ve 
halkın yapacakları tedbirlere 
"Passif korunma tedbirlerin ne 
dair çok yakında bir kanun 
çıkacaktır. Bu kanuna dayanan 
talimatnameler, devletin, be· 
lediyelerin ve halkın yapacak
ları işleri ve alacakları ted
birleri göstereceklerdir. Hava 
korunma tedbirlerini almakta 
ileri gitmiş olan milletlere 
göre bizim geri kaldığımıza 
şüphe yoktur. Fakat buna 
mukabil, biz daha evvel ha
zırlanmış olan milletlerin bil
gilerinden ve tecrübelerinden 
ko~ayca istifade edebiliriz ve 
etmeliyiz. 

Kendi kanun ve talimatna· 
melerimiz çıkmcaya kadar •ec· 
nebi memleketlerde hava ko· 
runma işlerine dair halka ne
ler öğretildiği ve ne tedbirler 
alındığı hakkındaki faydalı 
bilgilerden istifade ederek hal
kımızı ve .alakalı müesseseleri 
bu sayfalarda tenvire çalışa· 
cağız. Herkes için çok faydalı 
olan bu yazıları okumak ve 
öğrendiğini başkalarına da Öğ· 
retmek borç sayılmalıdır. 

1 - Avusturga,da neler 
öğretiliyor? 

Sivil hava korunması ne de· 
mektir? 

Hava saldmmlarma karşı 
halkın can ve malını ve mem
leketin servet ve varlık kay
naklarım tehlikeden korumak 
"Sivil korunma., demektir. 
Bombardıman tayyareleri 

mevcud oldukça hava tehlike
si de durmadan artacaktır. 
Hiç harb etmeyi veya bir sa· 
vaşa karışmayı düşünmiyen bir 
millet bile birdenbire taarruza 
uğrayabilir. Bu sebeble hava 
korunması lazımdır ve fena 
kurulmaya asla taha. mülü ol· 
mıyan bir iştir. 

Bazıları diyebilirler ki, "hü
kumet ve ordu, halkı koru
makla mükelleftir." Fakat ya
pılan bütün hava manevraları 
gösteriyor ki saldıran tayyare· 
leıi karşılamıya ve kovmıya 
mahsus müdafaa tayyareleri 
ile loplar mevcud olduğu ve 
işe giriştiği halde dahi taarruz 
eden tayyareler gene hedefle· 
rinin üzerine geliyorlar ve as
keri müdafaaya rağmen bir 
şehri bombalryabiliyorlar. işte 
o takdirde vuku bulacak hasar 
ve zararı asgari hadde indir
mek işi sivil korunmanın ken· 
,ı;~;A; .. 

Tahrib bombalan 1-100 Kg. 
!!-200 Kg., 3-1000 Kg., 4-25 
Kg., 5- 50 Kg., 6- 1,5 Kg., 7-
0,5 Kg. yangın Lomb:ısı eıı tehli
keli yangın homba_ı 20 snı, dır. 

işin dikkate layik ciheti şu
rasıdır ki en çok hava kuvvet.: 
lerine malik olan devletler bu 
sivil korunmıya en fazla"ehem· 
miyeti veriyorlar. Hava kuv· 
vetleri zayif olanların ise, sivil 
korunmıya ne kadar fazıa ehe
miyet vermeleri lazım geldiği 
Artık kendiliğinden anlaşılır. 

Halkın havadan uğrıyacağı 
tehlikeyi ve derecesini anla
mak için tayyarenin taşıdığı 
bombaları bilmek lazımdır. 

Tayyare bombaları 
Bunlar, tahrib, yangın ve gaz 

bombaları dır. 
Tahrib bombaları hafif, orta, 

ağır olur. 
1 -Hafif tahrib bombaları: 

Bu da ikiye ayrılır. Birincisi 
1 - 2 kilo ağırlığında "tayyare 
faresi" adı verilen bomoalardır. 
Bunların delme kuvvetleri pek 
azdır. Ancak canlı hedeflere 
karşı parçalanarak tesir ya· 
parlar. 

ikinci nevi hafif bombalar 
"50" kilogram ağırlığına kadar 
olanlardır. Bunlar normal bir 
beton evin çatısını ve birkaç 
katını delerler. Tayyarelerin 
çoğu bu çeşit bombaları taşı· 
ya bilirler. 

2- Orta tahrib bombaları: 
50-100 kilogram ağırlığın

daki bombalar olup 3-4 katlı 
evleri yıkarlar. 

3 - Ağır tahrip bombaları 
100 kilodan fazla ağır bom

balardır ki çok katlı evleri ta 
bodrumlarına kadar tahrip 
eder. 1000 kiloluk bir bomba 
ise bütün bir ev blokunu ta
mamen yıkar. Büyük bomba· 
ların en çok tesirleri, patlama 
esnasında yaptıkları çok şid· 
detli hava ta1..:riki iledir; bun· 
dan daha fazla da toprağı 
yarma ve itme şeklindeki tah
rip kuvvetidir. 

2000 kiloluk bir bomba 
150 metre cevresindeki bütün 
evleri çökertmek şeklinde te· 
sirini gösterir. . 

Bir taygare ne kadar 
bomba taşır? 

Bu tayyarenin cinsine ve 
yapıldığı maksada göre de· 
ğişir. Çok çevik ve hafif ol· 
maları lfızım gelen (av tayya· 
releri) pekaz bomba alabilir. 
Keşif veya gündüz bombardı· 
man tayyareleri 500 kiloya 
kadar bomba t~şırlar. En çok 
bomba taş1yan tayyareler ağır 
ve büyük ve sür' atleri de az 
olduğundan ancak geceleri 
uçabilirler. Bunlara gece bom· 
h.ıa ~. 

Sarkmbhk 
lkiçeşmelik'te Hacı mcvlut 

sokağında Abdullah oğlu Musa 
Mf'hmed kızı Mediha'ya sar
kıntılıkta bulunduğundan yaka
lanmıştır. 

Hırsızhk 

üzüm ko • 

Teknik ci et eri te b • 
olan komisy n o 1 
İktısad Vekaleti bir tamim gönderdi 

Pazaryeri'nde Ahmed oğlu !il 
Nuri, Nuri oğlu Ali'nin fırı· 

nından beş çuval çaldığından 
yakalanmıştır. 

Kız kaçırma 
Kahramanlar' da Tıp fakül· 

tesi talebesinden Ömer oğlu 
Hamdi Onay, vadi izdivaçla 
mektep talebesinden Yaşar 
kızı Kıymet'i kaçırdığı şikayet 
edilmiş her ikisi yakalanmış 
ve Klymet'in muayenesinde 
bakire olduğu anlaşılmış ve 
suçlu Hamdi askeri inzibat 
memurlarına teslim edilmiştir. 

Kumar 
lkiçeşmelik'te Şamlı soka· 

ğında Ardahan oteli kahveha· 
nesinde Etem oğlu Mustafa, 
Abdullah oğlu Sabit. Bekir 
oğlu Şakir ve Şerif Mehme
d'in kumar oynadıklarından 
suç üstü yakalanmıştır. 

Bir daha 
lkiçeşmelik Katiboğlu tarla· 

sında Mustafa oğlu Mehmed, 
Mehmed oğlu Hüseyin, Aziz 
oğlu Bilal, ve Ahmed oğlu 
Mehmed, kumar oynarlarken 
25 kuruş para ile birlikte suç 
üstü yakalanmışlardır. 

Sigara çalmış 
Karşıyaka Zafer sokağında 

Tevfik oğlu Zeki, Ali oğlu 
Süleyman; bakkal Ahmed 
Hamdi'nin dükkanından yirmi 
H!n:meli ve on yedi Halk 
sigarası çaldıklarından yaka
lanmışlardır. 

Bir gurub daha 
lkiçeşmclik'te Ali caddesin· 

de Sadık oğlu Hüsnü icarı 
altında bulunan 423/1 sayılı 
kahvehanesine Mustafa oğlu 
Ali, lsmail oğlu Cavit, Ah· 
med oğlu Hasan, Mevliit oğ
lu lbrahim, Fuad oğlu Ömer, 

:.1e;1meci oğlu Mehmed ve Mus
tafa oğlu Bektaş'a kumar oy
natırken 267 buçuk kuruş pa
ra ile birlikte suçüstü yaka
lanmışlardır. 

Yaralamak 
Çorakbıpt Kemer cadde

sinde arabacı Aslan oğlu Said 
ile Yusuf kızı Behiye arala
rında bir eşya yüzünden çıkan 
kavgada Said desti ile Behi
ye'nin başından hafif surette 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Bunlar 1000-2000 kilo bomba 
taşırlar. 15,000 kilogram bom· 
ba taşıyanlar da vardır. Umu
miyetle kabul edildiğine göre 
800-1200 kilometre uzakta 
olan bir hedefe 2000 kilogram 
ağırlığında bomba götürülüp 
atılabilir. 

1 Kilometre murabbaı ge· 
nişliğindeki evler blokunu tah· 
rib için "500., kilogram ağır· 
lığında ,, 100., bombaya ihti· 
yaç vardır lci bu kadar bom
bayı ancak 25 ağır bombar
dıman tayyaresi taşıyabilir. 

Viyana'da 100 kilometre 
murabbaı genişlikte evler sa· 
hasını tahrib için ''2500,, ağır 
bombardıman tayyaresi ve me· 
sela Graç şehrini tahrib için 
500, Linz şehrini tahrib için 
250, Salzburg şehrini tahrib 
için 120 ağır bombardıman 
tayyaresi lazımdır. Bu hesab
lar ise bu şehirleri müdafaa 
için tertibat alınmamış oldu· 
ğuna göredir. Bu ağır bom· 
bardrman uç.ağı büyük bir 
para ile yapılır. Bu sebeble 

Üzümler borsada satılırken .. 
Üzüm kongresine verilecek 

raporlar için geçenlerde şehri· 
miz ticaret odasında, alaka
darların iştirakile bir toplantı 
yapılmış ve standardizasyon 

işinin nun teknik ciheti üzerinde 
bazı esaslar tesbit etmek üze
re bir komisyon seçilmişti. 

Bu komisyon, dün ilk top· 
lantısını yapmıştır. lktısad Ve
kaleti standardizasyon bürosu 
şefi Hakkı Nezihi de iştirak 
etmiştir. 

lktısad Vek~leti, üzüm kon· 
gresi münasebetile yapılmakta 
olan toplantılarda, nazarı dik· 
kate alınması lazım gelen 
esaslar hakkında alakadarlara 
bir tamim göndermiştir. Bu 
tamimi ehemmiyetine binaen 
aynen yazıyoruz: 

a - Bu mevzua dair veri
lecek rnporlar, temenniler, 
mütalealar ayrı-ayrı tabettiri· 
lerek kongre günü azaya tevzi 
edileceğinden, gerek şahsen 
gerek oda ve birlikler namına 
verilmek istenilen bu kabil 
raporlar en geç 20 Şubatta 
Ankara' da bulunacak veçhi le 
gönderilmek lazımdır. 

b - Bundan başka kongre 
vesilesile lzmir üzümlerini gös· 
terir ve standardizasyon üze
rine cereyan edecek müzake
reler sırasında istifade edile· 
cek bir de sergi kısmı konf e· 
rans salonu ittisalinde tesis 
edileceğinden kendi rapor 
mütalcalarından nümune tip· 
!eri hazırlıyan tüccarlarla kendi 
mamulatını bilvesile teşhir et
mek istiyen tüccarlar da bu 

şı bunları çok miktarda kul
lanmak o kadar büyük cesa· 
rettir ki toplu halde kullanıl· 
malan mümkün olamaz gibi 
görüniir. Halbuki mühim bir 
tesir yapabilmeleri de, ancak 
çok ve toplu kullanılmalarile 
kabil olur. Bu takdirde ko
layca anlaşılır ki, büyük tah· 
rib bombalarından gelecek 
zarar, en büyük Larar değil
dir. Korunmak için ancak 2-5 
metre kalınlığında beton Ör· 
tülere ihtiyaç olan ağır tahrib 
bombaları yukardaki mülaha· 
zalardan dolayı ancak en bü· 
yük hedeflere karşı kullanılır. 
Bunlar da askeri mühimmat 
depoları, silah, cephane fab
rikaları, büyük istasyonlar, en· 

düstri yerleri hükumet binaları 
ve benzerleridir. Daha küçük 
tahrib bombalarının münferid 
tesirleri ise azdır. Bunlar çok 
atılsalar bile kornnma çarrl r ri 
nisbetcn kolaydır. Bu bomba· 
lara karşı en ziyade caddeleri 
terketmek ve evlerin gaza 
karşı muhafazalı bodrumlarına 

nümüneleri sergi hitamında 
kendilerine aynen iade veya 
gösterecekleri adrese iade edil
mek üzere en geç 28 Martta 
Ankara' da bulundurmalıdırlar 
bu şekilde gönderilecek nü
muneler için aşağıdaki esas 
tavsiye olunur. 

Tamamen ihracata amade 
yani gösteriş değil ticari ola
rak kutusu yazısı sıkleti ve her 
şeyile vapurla yükletmek için 
hazırlanmış gibi nümuneler 
hazırlanmış olmalıdırlar. San
dıklann sıkleti ve eb'adı ih
racat için teklif edilecek olan 
veya halen filen ihraç olunan 
eb'ada uygun olmalıdır bu 
sandıkların Ankara' da kapak
ları açılarak Üzerleri bozul
madan teşhir edileceğinden 
her sandığın muhteviyatı hak
kında bir fikir vermek için 
her sandığa aid nevi havi nü· 
mune kutuları veya paketleri 
de her sandığın altında bu
lunmalıdır bu nevi nümune 
kutuların veya paketleri hak-
kındaki tekliflerin de bu su· 
rette tedkiki imkan tahtına 
girmiş olacaktır. Standardizas· 
yon kararı yalnız üzümlerin 
işleme büyüklük ve renklerine 
ve vaziyetlerine göre tasnif 
değil ambalajları eb'ad hacim 
sıklet ve bu ambalajların içi 
yani doğrudan doğruya tahta 
sandık dahiline mi yoksa ne· 
vima kfığıd zarf içine mi ve ne 
çeşid kağıd içine konacağı, 
sandıkların kerestesi ve san· 
dıkların üzerindeki marka, 
sıklet, menşe işaretleri ve 
bu işaretlerin nerelerine ve ne 
eb'atta harf ve rakamlarla 
ko:ıacağı milli mcırka ve kont
rol damgasının neresine kona· 
cağı hakkındaki telkinleri de 
ihtiva etmek gerektir. Bundan 
başka üzüm sandıklarının üzer· 
!erinde perakendeciler tarafın· 
dan reklam materyali olarak 
cama yapıştırılacak şeffaf rek
lam kağıdları karton reklfıma 
kağıdları hakkındaki telkinler 
nazara alınmak ve bunların 

bir tipe bir merkeze rıcaı 
derpiş edilmek lazımdır. 

Bilhassa İzmir ticaret oda
sında İzmir kuru meyvacılar 
birliğinden ve üzüm kurumun· 
dan vekalet yukardaki esaslar 
dahilinde tam teklif ve bütün 
numaralı havi nümune kollek
siyonları temenni eder. 

Dalmaçya 
Sahillerinde bir va
pur karaya oturdu 

Belgrnd, 8'"(Ra<lyo) - İtnl
yan bandıralı 200 tonluk Etna 
vapuru Dalmaçya sahillerinde 
karaya oturmuştur. Vapurun 
imdadına b·rçok ltalyan ve 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı : Saat 
12,30 - 14 Türk şarkıları, ha· 
vadislcr, hafif muzik. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

plakla dans musikisi, 19,30 
Eminönü Hnlkevinden naklen 
konferans, 20 Vedia Riza ve 
arkadaşları tarafından Türk 
şarkıları, 20,30 Ömer Riza 
tarafından Arapça havadisler, 
20,45 Cemal Kamil ve arka
daşları tarafından Türk şarkı
ları, 2l,15 Şehir operetinden 
bir grub tarafından operet 
parçalan, 22, 10 ajans ve borsa 
haberleri, 22,30 plakla sololar. ___ .... __ _ 

Paris'te 
Bir yıl dönümü 
Paris, 8 (Radyo)- 6 Şubat 

hadiselerinin senei devriyesi 
dolayısile, " serbesti ,, heykeli 
önünde Par is amelesi taraf an
dan nümayiş ve tezahürler 
yapılmışl ır. 

Ak~am da M. Blum ve da
hiliye Bakanı da Cumhuriyet 
abidesi yanında hazır bulun
muşlar ve amele murahhasla
rının geçid resmini seyretmiş
lerdir. 

Çiftçiler, hürriyet ve cumhu
riyet abidelerine çiçek yerine 
bir demet buğday, madenci
ler de siyah renkte matem 
çiçekleri getirmişlerdir. Geçid 
saat 13 ten 18 e kadar de· 
vam etmiş ve hiç bir hadise 
çıkmnmıştır. 

M. Blum ve M. Dorsua al· 
kışlar arasında nümuayiş sn· 
hasından ayrılmışlardır. 

Paris, 8 (A.A) 6 - Şubat 
1934 hadiseleri esnasında ol
müş olanların hatıralarını teb· 
cil etmek üzere sol cenaha 
mensub teşkilatlar Cumhuriyet 
meydanında merasim yap· 
mışlardır. 

Cumhuriyet abidesinin kai· 
desi çiçeklerle ve kızıl çiçek· 
lerle örtülmüş idi. Günün ye
gane hadisesi halk ile sağ 
cenah gazetelerini satan bir 
gazete müvezzii arasında çık· 

mış olan bir münazaadır. Po
lis müvezzii polis merkezine 
götürmüştür. ----

M. Eden 
Par is' ... vardı 

Paris, 7 (A.) - M. Eden 
saat 10,50 de buraya gelmiş 
ve bir müddet kaldıktan sonra 
saat 2 de Cele D Azur'a ha· 
reket etmiştir. 

Londra, 8 (Radyo) - Ak· 
deniz sahillerine istirahat için 
giden M. Eden ancak iki hafta 
sonra dönecektir. 

Bu seyahatin samimi sebep· 
lerden doğduğu teyid edil· 
mektedir. Bununla beraber 
lngiliz gazeteleri bu seyahatin 
siyasi bir sebebi ve mahiyeti 
olduğu knnaatindedirler. ingil
tere hükumeti, Almanya'nın 

ileri sürdüğü mes'elelerin mü· 
zakeresini tehir etmek iste· 
mektedir. 

Von Ribentrop'un Fransız. 
Çekoslovakya, Fransız· Sovyet 
veya Sovyet - Çekoslovakya 
muahedelerine karşı alaka gös
termiyecek fakat hakiki mütc· 
cnvizin tayinini istiyecektir. 

lngiltere hükumeti, bu mes· 
elelerin kralın taç giyme me· 
rasimindcn sonraya kalmasını 
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lnebolu faciası muhake- ManiBa gençliti çalışıyor Rusya'da 
mesine devam edildi. Turgutlu ve Çatalköprü revkifat 

tenezzühü güzel oldu devam ediyor -------------------------
/(ama rot Hüseyin, üçüncü kapta-
nın yolculara cankurtaran yeleği 

vermediğini söylüyor 
İnebolu facia

sı muhakemesine 
dün sabah şehri
Ilı iz Ağırceza 
Ilı ah kem esinde 
devam edilmiştir. 
f ne bolu süvarisi 
Mehmed Ali ile 
Üçüncü kaptan Ra 
illi ve çarkçıbaşı 
Salim mahkeme· 
<le hazır bulunu
Yorlardı. ikinci ça 
rkçı gelmemişti . 

Dünkü celsede 
İstanbul Ağırceza 
llıahkemesince is· 
ticvap edilmiş ifadeleri alınacakf olan lstikballt1apurul 
olan amme şa· süvarisi t1e üçüncü kaptanı 
hitlerinden lnebolu kamarotu lstanbul ağırceza mahıecme· 
liaydar'ın ifadesi okunmuştur. since alınan ifadeleri henüz 
liaydar hadiseyi hülasaten gelmemiş olduğundan mah-
ŞÖy)e anlatıyordu: keme 15 mart pazartesi gu· 

"Antalya' dan hareket et- nüne bırakılmıştır. 
tikten sonra, vapur sağa sola ---------
Yatmağa başladı. ikinci ve Asılsız 
Üçüncü kaptanların nezaretleri 
•lbnda, güvertede bulunan bir haber 
malları bir taraftan diğer ta· 
rafa aktarma ederek ve iki 
rün iki gece uyku uyumadan 
bitap bir halde hadise mahal
li~e kadar geldik. Burada ge
llıınin batma tehlikesi başgös-
terince, yolcular can kurtaran 
~eleklerini almağa koştular, fa. 
kat üçüncü kaptan Rami mani 
oldu ve halkm yelekleri alma
&ınrı müsaade etmedi. Geminin 
daha fazla battığını gören yol· 
cular, bu emri dinlemediler ve 
sinıitleri, yelekleri alarak vü
Cudlarına bağladılar. 

ikinci kaptan Besim, gemi 
batmak üzere iken bir filika 
İndirdi ve birkaç tayfa ile 10 
kadar yolcu aldı. Fakat ipler 
koptuğu için filika devrildi; 
Yolcular, tayfalar ve ikinci 
kaptan denize döküldüler. 

Bizim vapur imdad düdüğü 
\almağa başladığı sıralar da, 
lstikbaJ vapuru yetişti ve bize 
ha1 :ıt attı. Gemide panik baş
Rösterdiği için, bu halatı hiç 
kinıse tutamadı. 

Gemi birdenbire çıkan rüz· 
Rarın ve fazla yük almanın 
tıeticesi olarak batmıştır. Mal· 
l~r da müvazenesiz istif edil
ltıiş bulunuyordu. 
Başka dinlenecek şahid bu

hınmadığından ve lnebolu'yu 
kurtarmağa gelen istikbal va
~Uru süvarisi Mustafa kaptan 
~ üçüncü kaptan Ômerin de, 

Belgrad 8 (Radyo) - Yu· 
goslavya·Macaristan arasındaki 
siyasi münasebatın inkişaf et
mekte olduğu ve yakında 
Yugoslavya ile Macaristan 
arasında bir misak aktedile
ceği hakkında Paris'te çıkan 

Ôvr gazetesinde Mm. Taboi 
tarafından neşredilen haber 
asılsızdır. 

Ayni gazetenin başmuharriri 
bir ya11sında Yugoslavya ile 
Bulgaristan arasında aktedilen 
misakın ehemmiyetini tebarüz 
ettirmekte ve Yugoslavya'nın 
bütün komşulariyle iyi ' müna
sebetler tesis ettiği gibi ltalya 
ile münasebatının da mes' ud 
bir devreye girmesine intizar 
olunduğunu bildirmiştir. 

Başbakan· M. Stoyadinoviç, 
harici siyasada iyi bir prensip 
takip etmektedir. Bazı ecnebi 
gazetelerinde, son zamanlarda 
Yugoslavya siyasası hakkında 
çıkan yanlış haberler; bu ga
zetelerin kendi icadlarıdır ve 
asılsızdır. 

Finlandiya 
Hariciye nazırı Mos

kova 'ya gidiyor .. 
Leningrad, 8 (A.A) - Fin· 

landiya hariciye nazırı M. Holsti 
Moskova'ya gitmek üzere bu· 
raya gelmiştir. 
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Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romam ··- -·-r.I 

• 74- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

- Demek istediğim şudur
~· Ali, sefere çıkalı ve deniz
trc açılalı epice zaman oldu
iu halde ne bir kere uğradı, 
l'lt de bir haber verdi. Nere
dtdir, neyin peşindedir, ne 
t~Pıyor, bildiğimiz yok. Onda, 
lr garip ihtiras var gibi gcli

)or bana,, Mertliğini, gizli bir 
J)trde arkasında yaşatmak isti-
)or. Uç, ibik vermeden ora· 
dtn şuraya geçivermek, hiç 
11iılulnııyan yerde görünüver
~tk veya birdenbire kaybolup 
'İ~ek gibi tuhaf.tuhaf haller .. 

Fakat rinden 

bir şey anlamıyorum? 
- Evet, ben de esasen 

doğru dürüst bir şey anlama
dım ve duyduklarıma inanmı
yorum da ondan anlatamıyo· 
rum. Ancak şu ki, nişanlının 

hakkındaki fikirlerim, yavaş
yavaş sarsılıyor gibi geliyor 
bana .. Ali'ye J)ir şeyler olu
yor. Ali, macera avına çıkmış 
gibi görünüyor .. 

Zeliha, hayret ve azap için· 
de idi. Sanki babasının dilinin 
altından bir şeyler yuvarlanı
yordu. 

Ne oluyordu?. Babası, Ali 

• 
lzdivaclar • 

Bizim bir arkadaş, Foça'lı 
delikanlıların evlenme mes'e· 
lelerinden aldığı ilhamla dün, 
bu sütunun yanı-başında tam 
iki buçuk sütunluk bir tetkik 
yazısı çıkarmış. 

Üşenmr'lliş, yorulmamış, bı
kıp usanmamış, kitaplar, not
lar karıştırmış; bir yığın ra
kam koymuş ortaya!.. Ve ne
tice, gerçi vilayet itibarile ara· 
da pek fark yok amma, İz
mir'le Menemen'in vaziyeti 
fena .. Menemen'dc kadın dört
te bir nisbetinde azmış. 

Hakikaten vaziyet te öyle 
olacak: 

Menemen' e girince, insanın 
kulakları pek gürültü ile dol
mıyor. Evlerin pencerelerin
den : kahkahalar, dedi-kodular, 
kolonya, pudra kokuları etrafa 
yayılmıyor, Bir : şehir içinde, 
kadının dörtte bir aziığı, o 
şehrin havasındaki gürültüyü 
azaltmak için birebirdir. Fa· 
kat lzmir' e gelince, arada 7-8 
bin kişilik bir fark, bir kadın 
azlığı var amma, pek hisse
dilmiyor. Çünkü lzmir'de ka· 
dm, kazalardaki hemcinsine 
nisbetle daha gürültücü bu
lunduğu için aradaki farkı 
doldurabiliyor. Bizim Saime 
Sadi ne derse desin, ben, ka
dının fizik kanunları ele alı
nınca, bilhassa çenesinin faz
lalığının neden ileri geldiğinin 
tetkikine ~taraftarım .. 

Ya bir noksanlıkları vardır, 
ya fazlalıkları .. Tekin yere ata
larımız fazla çene olan yer
lerde tahammül kabından taş
mıya başlayınca; 

- Yahu, kadın hamamına 
döndürdünüz burasıml 

Demiyorlarmış. Şimdiki erkek 
bunu söylememekle beraber, 
gizli gizli ayni fikre iştirak 
ediyor.. Kadınla erkek ara· 
sında her bakımdan bir fark 
olmadığına ben de zaman za
man inanmak istiyorum. Fa· 
kat şu çene hadisesinin sara· 
hat ve bedaheti karşısında, 
tesellimi kaybediyorum. Ha
bersizce beş erkeği bir odaya, 
beş kadını da diğer bir odaya 
kapayıp dışarıdan dinlerseniz 
aradaki farkı anlarsınız. 

Sadede geleyim: 

Biz lzmir gazetecileri, sevda 
dellallığı, yahud izdivaç sim· 
sarlığı ve komisyonculuğu ya· 
pacak değiliz. Bittabi, filan 
şehirden falan şehre kız veya 
delikanlı aktarması yapmağa 

da imkan yoktur. Olsa olsa, 
kız bulamıyan filan şehrin de-

hakkında bir şey duymuş, bir 
şey seziyor demekti. Acaba 
ne idi bunlar? 

- Canım, baba belki bir 
işi vardır da .. 

Babası acı-acı gülümsedi. 
Zeliha, onu hiçbir zaman bu 
kadar düşünceli, kederli ve 
biraz da asabi görmemişti.' 

- işi mi? .. işi mi? .. O da 
ne demek? Bu kadar mı sürer 
bu işi!. Batarsa batar, çıkarsa 
çıkar .. A Ilı, uslu hiçbir şeyi 
söylemek, hiç bir şeyi haber 
vermek yok .. Sen onun nişan
lısı o], olma, fakat düşün ki, 
Ali benim elimde büyümüştür. 
Onu ben yetiştirdim. Hayatta 
kimsesi yoktur. Bana her şeyi 
söylemiye mecburdur .. 

- Kabahatı sadece ondan 
ibaretse mesele yok babacı· 
ğım, bir hata etmiı olabilir .• 

Manisa umumi meclisi toplandı, bağcılar 
bankası yeni idare meclisi seçildi 

Manisa, 8 (Telefonla, hususi 
muhabirimizden) - Bugün vi
layet umumi meclisi, vali Lütfü 
Kırdar'ın başkanlığında top· 
lanmış ve ruznamedeki mad· 
deler üzerinde müzaktratta 
bulu.ımuştur. 

Bağcılar bankası umumi he
yeti de toplanmış ve bu içti
mada yeni idare heyetini seç
miştir. Bu intihapta kazananlar 
Rıza Külahdaş, Selim, Tabak 
Mehmed, Murad ve Hulusi 
Can'dır. 

Günün en mühim hadisesi, 
Halkcvinin Turgutlu ve Çatal 
köprü'ye tertip ettiği tenezzüh 
olmuştur. 

Tenezzühe bizzat, vali dok
tor Lütfü Kırdar refikalarile 
ve General Rıza Artunkal da 
gene refikalarile iştirak etmiş
lerdir. 

Manisa'nın belli başlı zevatı 
ve münewerleri de bu güzel 
tenenzühte yer almıştır. 

Umumi bir isteğin eseri 
olan bu tenezzühe Dağspor, 
Sakarya ve Yıldırım spor ku
lübleri de iştirak etmişlerdir. 
T enezzah heyeti hususi trenle 
Turgutlu'ya gitmiş, halk tara
fından, muzikalar ve büyük 
tezahürlerle karşılanmıştır. 

Hava hafif yağmurlu idi; 
buna rağmen Çatalköprü'de 

• köylülerle temaslar yapılmış, 
birçok samimi tezahürler ara
sında avukat Hakkı tarafından 
cumhuriyetin feyizlerine dair 
köylüye güzel bir konferans 
verilmiştir. . 

Köylülerimiz, cumhuriyetin 
kendilerine temin ettiği mad
di ve manevi menafii tamami
le idrak etmiş mevkidedirler. 

Bundan sonra Manisa Halk· 
evi takımı ile Turgutlu takımı 
arasında güzel bir maç yapıl
mış Tutgutlu'lular sıfıra karşı üç 
sayı ile galip gelmişlerdir. 

Çok güzel geçen bu tenez
!Üh umumi bir rağbet kazan
mıştır. Önümüzdeki hafta için 

----------likanlıları, hal tercümelerini 
havi bir liste yaparak bunu, 
kızı bol şehirler belediyesine 
gönderirler.. Belediye de ya 
dellal çağırtarak. yahud da 
dıvarlara liste yapıştırarak, 
genç kız veya dul kadınların 
nazarı dikkatini celbeder. Alış
veriş olursa ne ala, aksi tak· 
dirde karşıdan karşıya hayal 
ve sevda çekerler, ne yapalım? 

Çimdik 

Afedersiniz, geçer. Yoook, baş· 
ka bir sebep, başka bir ha
dise varsa, o da başka .. Fakat 
bunu ben de öğrenmek ister· 
dim. Çünkü nişanlısıyım. Ya
rın öbürgün onun karısı ola
cağım. Varacağım erkeği, iyice 
tanımak isterim. Yalnız sev
mek ve sevilmekle bitmiyor 
bu iş. 

Babası başını kaldırdı. Kı· 
zına manalı-manalı baktı. Çu· 
buğunu çekiştirdi: 

- Farkındamısın ki, düğü
nü de geri bıraktı. 

- Evet, fakat bundan bir 
şey çıkmaz. Mazeretine inan~ 
mamak için sebep yok, ortada. 

- Güzel, öyle olsun diye
lim. Bu defa nasıl ayrHdığının· 
da farkında mısın? 

- EvP.t, her zamanki gibi 
gelip fikrimizi almadı. Hatta 

Manisa'nın faal ve sevilen 
t1alisi Dortor Lütfi Kırdar 
daha geniş 'bir programla 
ikinci bir tenezzüh daha ha
zırlanmaktadır. 

Vali Lütfü Kırdar, bütün 
vilayette çok sevilmektedir. 
Turgutlu ve Çatalköprü ge· 
zintisinde halk coşkun tezahü
rat yapmıştır. Valinin kısa bir 
zamanda çok sevildiği görülü-
yor. Birçok mühim işlere, bil
hassa park, inşaat ve imar 
işlerine başlanmıştır. 
-~~--~------------

Alman' la r 
Yeni bir gemi daha 

yaptılar 
Berlin 7 (A. A) - Amiral 

Hippeer kruvazörü Hamburg'ta 
denize indirilmiştir. Bu kruva-
zör Alman ağır kruvazörleri· 
nin ilkidir. On bin tonilatoluk 
olaP bu gemi Vaşington an
laşmasile tesbit edilmiş bulu
nan tiptedir. 

Filistin 
Fevkalade komiseri 

Londra'ya gitti 
Kudüs, 8 (Radyo)-Yüksek 

komiser Sir Artor Vaşop tay
yare ile Londra'ya gitmiye 
mecbur olmuştur. Bu seyahat, 
mahalli halkın tazyikinden ih
tiyar edilmiştir. 

Danzig 
Zabıtası ecnebi ga. 
zeteleri müsadere 

etmiştir .. 
Danzig, 8 (Radyo) - Dan

zig zabıtası birçok ecnebi ga· 
zeteleri müsadere etmiştir. Bu 
müsaderelerin sebebi gazete
lerin Danzig hakkında uydur
ma haberleri havi olmalarıdır. 

Katoliklerin de takibata ma
ruz kaldığı haberi de şiddetle 
tekzip edilmektedir. 

vedalaşmıya, helallaşmıya gel· 
medi. Bir haber yollayıp geçti. 

1 
- Peki, bunun bir manası 

yok mudur? 
- Eğer, işi ters tarafından 

mütalea etmek lazım ve bunun 
için de sebep varsa elbete bir 
manası vardır. Fakat böyle bir 
sebep, bir hadise var mıdır ki?. 

- Peki, öyle olsun .. Nişan· 
lının nereye gittiğini tahmin 
eder misini. 

işte .. 
Ne bileyim sefere çıktı 

Hayır, Ragoza'ya gitmiş. 
Ne yapmak için? 
Onu ben de bilmiyorum. 

Kandisinden bir mektub aldım. 
Kendisini oraya davet etmiş
ler de .. Amma kim davet etti, 
niçin davet etti, orada ne ya· 
pacak, kiminle, nereye gide· 
cek, maksadı nedir, meçhul. 

Varşova, 8 (Radyo) - Mos~ 
kova' dan alınan haberler~ 
göre mareşal Varoş il of, Sta~ 
lin' e karşı bir kıyam haprla: 
mak üzere Baltık Rus filosQ 
kumandanı \ile teşriki mesai 
müzakerelerine başlamıştır. 

Londra, 8 (Radyo) - lngi-: 
liz gazetelerinin son haberle-: 
rine göre Stalin iki generali 
tevkii ettirmiştir, 

Bunlardan birisi general Tu~ 
hacefski ve diğeri de general 
Durhaneski' dir; bunların rütbe
lerinin ref'ine karar verile· 
cektir. 

Yeni muhakemede yüzden 
fazla maznun bulunacaktır. 

Moskova, 8 (A.A) - Neş• 

rettiği bir tebliğde Tas ajansı 
Sovyet makamatının Japonya 
ile Sovyet birliği arasındaki 
münakalatı kesmek için bazı 
tedbirler aldığı hakkında Ja· 
pon matbuatmda çıkan haber· 
leri tekzib etmektedir. 

Bu tebliğde Sovyet maka
matının lhiçbir veçhile Avrupa 
ile Asya arasındaki doğru mü
nakalatı kesmek ve Japon va· 
purlarının Sovyetler birliği ile 
Japonya arasındaki muntazam 
seferlerine mani olmak tasav· 
vurunda bulunmadıklarını ilave 
eylemektedir. 

Londra, 8 (Radyo) - Deyli 
Telgraf gazetesinin yazdığına 
göre Ukrayna'da ihtilal baş 

göstermiştir. 

Berlin, 8 (Radyo) - Riga· 
dan alınan haberlere göre, 
Litvinof'un azli muhakkaktır. 

Metrometers fabrikalarından 
başka Rusya'nın diğer yerle
rinde birçok fabrikalara sui· 
kasdlar yapılmıştır. 

Münakalat komiserliği bu 
suikasdlar yüzünden şimendifer 
münakalatını muhafaza edeme
mektedir. 

Viyana'ya vardılar 
Londra, 7 (A.A) - Kralın 

halası prenses ile Kont Dö 
Harewood Avusturya'ya git
mişlerdir. Kendilerinin bu haf
tayı Dük Dö Vindsor ile ge
çirmeleri muhtemeldir. 

Büyük bir kalabalık kendi· 
lerini Victorin istasyonunda 
sel~mlamışhr. 

Viyana, 8 ( A.A ) - Kont 
ve kontes Harewood dün ak· 
şanı buraya gelmişler ve istas
yonda Vindsor Dük ile ln
giliz sefiri tarafından karşılan· 
mışlardır. 

Kont ve kontes Enzesf etd 
şatosunda bir müddet ikamet 
edeceklerdir. 

- Canım babacığım, 1bir 
davet olabilir.. Ragoza'ya da 

gidebilir, Malta'ya da, Vene· 

dik' e de.. Bundan ne çıkar? 

Nişanlım hakkında neden böyle 

kötü düşünüyorsun.. Neden 
bugün sinirlisin de her şeyi 
fena tarafından mütalea edi
yorsun .. 

Osman reis, başını ağır·ağır 
salladı: 

- Yok kızım - dedi - yok, 
o dadar da değil.. Bak, ben 

bu saçları, gemilerde, deniz
lerde, hadiseler içinde ağart-

mış adamım. Feleğin çenbe· 

rinden geçtim, tecrübenin ipin· 
de yıllarca canbazlık ettim. 

- Biliyorum baba, onu in
kar edecek kimse yok .. 

- Sonıı var -
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arihten Yapraklar 1 
· şman içinde genç 

Türk casusları! İzmir'de 
Kaç kulüb tesis 

etmeli? 

Spor hareketleri 

Dünkü maç, hava yağ
murlu olduğu halde çok 

heyecanlı geçti 
-------

Arab alemi ve biz 
• iJaşı 1 inci sahi/ ede -
Kahire, 8 (A.A) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil·. 
rıyor: 

Şimdi siyasi hayattan çekil
miş olan Suriye'li bir devlet 
adamı Şekip Arslan'ın bir Ka
hire gazetesine yaptığı beyanatı 
mevzuubahsederek demiştir ki: 

Efla öylerinden birinde •• Ah 
med'in gözleri genç kızları 

görünce parladı •• 
Şekip Arslan'ın kullandığı 

lisandan hayrete düştür.ı. Hu· 
susile ki daha geçenlerde Türk· 

G k l • •k b • leri ve Türkiy 'yi daha geçen· Ayaklarında her iki delikan· oraya indirmeğe çalışırsın... öztepe, ço güze Ve sıstamatı . ır oyun !erde medhü .:na ediyordu. 

dının da Eflak'lıların giydir· Hiçbir iş yapmadan foyamız oynamasına rağmen mağlup oldu Her halde Şekip Arslan'ın 
dikleri poturlar, bellerinde ku· meydana çıkarsa, ne Allah düşüncelerindeki bu değişiklik 
Şaklar, sırtlarında kenarları bize acır ne peygamber şefaat Pazar günü, şampiyona maç- Bu oyunda Göztepe takımı 

' hiç de araştırmak istemediğim siyah şeritli çepkenler vardı. eder. larının en heyecanlı günlerin- lam enerji ile normal bir oyun 
H k d b ki ık den bı·rı· ı"dı· ne yazık kı· Cu· d f k t k ı d bir sebepten ileri gelmiş ola-er i isinin e ıyı arı ter· i genç, çar-çabuk, Eflak, oyna ı, a a a ın arın a şans- cak. Ankara hükumetinin San-

Jem .şt· O d "h t d B "d t fi · J d. martesi akşamından başlıyan sızdı, Altay takımı ise galip ı ı. r uga ın or asın an ug an ara arına geçmış er ı. cak mes' elesin deki fikirleri (Ki 
··k l t · t f d A H ·k· · d ··k l d"l ya2'mur bila fasıla devam etli gelmesine rag" men bozuk idi. yu se en a eşın e ra ın a, vus· er ı ısı e mu emme en ı ~ Şekip Arslan anlaşılmaz diye 

turya'ya gönüllü giden Eftak'lı biliyorlardı. Tam o sırada ve bu suretle maçlar Alsancak Bilhassa sağ tarafı hiç tutu· tavsif ediyor) bence tamamile 
genç delikanlılar sekerek, el· Avusturya imparatoru, Eflak- stadyumundan Halk sahasına namıyordu. Şükrü'ııün muha· anlaşılacak mahiyettedir. Çün-
lerini kalçalarına koyarak ho- tan da gönüllü asker iste- Avukat Nuri Sıdkı nakledildi. Havanın bozuklu- cinı hattına geçmesi her oyun· kü Sancak halkı kat'iyen Türk· 
ra tepiyor, diğr bir grup ta mişti. Çünkü Osmanlı tehlikesi Arkadaşımız nvuk:ı.t Nuri Sıdkı ~öyliyor ğuna ve hafif yağan yağmura da iyi vaziyette çalışan mu ha- tür. Bu itiraz kabul etmez. 
uzun saplı sazlarla ve kemen· Eflak için de variddi. lzmir merkezinde iki, Kar· rağmen saha kenarları spor cimleri bozduğu gibi müdafaa Türkiye'nin hariçte otran Tiirk-
çeye benziycn yaylı sazlarla Harman vaktiydi, bir köye şıyakada'da bir, yani şehirde meraklılarından oldukça dol- hattını da zaafa uğrattı. lerin maruz kaldıkları fena 
oyun havası çalıyorlardı. gelmişlerdi. Dilber Eflak kız· cem'an üç kulüb teşkilinin muştu. Takımda r.n fazla muvaffak muamelelere asla protestoda 

Osmanlı devleti ile Avus- lan, başlarında bir nevi hotoz, memleket için faydalı ve ha· Bu şerait tahtında günün ve olanlar başta kaleci Hilmi' dir, bulunulmamış ve bunu ancak 
turya arasında şiddetli bir sırtlarında etekleri geniş enta· yırlı olacağı hakkındaki neşri· şampiyonanm en mühim kar· orta müdafi ve sol haf müda- iskenderun ve Antakya'da otu-
muharebenin hüküm sürdüğü riler ve önlerinde önlükler, yatımız üzerine selahiyettar ze- şılaşmalarından biri olan Al· faanın direkleri idi. Muhacim ran Türk'!er hakkında yapmış 
ve Osmanlı ordusunun, ağır, ayaklarında kalın ökçeli kun-' vatla temaslarımıza devam tay-Göztepe maçı yapıldı ve hattında solaçık Hakkı ile olduğuna dair Şekip Arslan'ın 
ağır Avusturya toprağında duralar olduğu halde boydan· ettik. Altay'lı avukat Nuri Altay takımı oyunu 3 · 2 ka· sağiç İlyas en iyi oyunların· ileri sürdüğü iddiaya gelince. 

S dk k d d d ·yor ki· d d b. · · d 1 bu mes'ele hakkında Türk ilerlediği bir zamandı. boya uzanan tarlalara doğru ı ı ar a aşımız a 1 · zan ı. an ırını oyna ı ar. 
Alt G .. t Alt nordu B ··h· h k · B l Alt d matbuatının bu mevzu etra-Çok yıldızlı bir gece idi. yayılıyorlardı .. Ahmed'in göz- - ay, oz epe, ı u mu un oyunun a emı u maçtan evve ınor u 

Arkadaki yeşil ormanların te· lerinde parıl·pa.ıl, ışıklar tit- filan yok, 1 numaralı, iki, üç, K. S. K. tan Esad idi. Fakat Burnava takımları karşılaştı. fındaki neşriyatını göstermek 
pesinden ay doğuyordu. riyorclu... dört numaralı olmak ve Kar· sahaya çıkan ve düdükle ta· Fakat oyun neticelenmeden kafidir. Şekip Arslan halk 

İki delikanlı baş. başa ver- İki genç, bir yaban armudu şıyaka, Buca, Burnava'yı da kımlan oyuna davet eden dü- Burnava takımı Altınordu'nun arasında mübadele yapılmasını 
şamil olmak üzere dört yeni d"' · · E d' ğ d t · d" B k b·ı· t tb.k miş, bir kayanın dibinde, ağacının altında <'turmuşlardı. uğun sesı sa 111 a zın an 4 üncü golüne ofsayt diye ervıç e ıyor. u a ı ı a 1 

kulüb tesis edilmelidir. Yani k d v •• d .. k V ·d · · . h d k'ld' deg" ildir. Tecrübe bunu gös-
Türkçe konuşuyorlardı. Burası, hududa yakındı. mevcud dokuz kulüb, dörde çı ma ıgını gor u · e cı • ıtıraz ettı ve sa a an çe · ı ı. 

A b den müteessir olduk. Çünkü Altınordu takımı da hükmen termiştir. Başkalarına pek pa· 
- hmed, u iş te alnı· Veli Ahmed'e baktı: inmelidir. Yoksa iki kulüb halıya mal olan bu hatayı 

mızın akı ile çıkabilsek bari! - Ulan -dedi· kaşın gözün, kafi değildir. O takdirde şehir bu maç her iki takım ıçın galib geldi. tekrarlamak akıl karı değildir. 
- Allah büyüktür Veli!. ağzın burnun gene oynamağa içinde rekabet teminine imkan mühimdi. Bu mühim oyunun İzmirspor · Buca maçı fz. Türkiye'de oturan ekal!iyet-

Elb S d " b b l d K d k H. .. h · b idaresi ikinci sınıf bir hake· m· s h"k" · t. lt ette a razam paşa ize aşa ı.. a ın görünce, ciğer yo ·tur. ıç şup esız unn ır porun a ımıye ı a ına lerin mütemadiyen bir tazyik 
·· k h A k d b I k b k · · ı· d d. min eline verilemezdi. Nitekim t· f · t guvenme te ata etmiştir. m· görmüş e i gi i ya ta lanı· aşarma ta partının e ın e ır. geç 1 ve oyunu zmırspor tt· siyasetine maruz bulundukla· 

ma, sonunda ölüm varmış, ne yorsun. Çünkü ku\übler hakkında ka· hakem bu güzel oyunu en he- kımı 4-0 kazandı. rını söylemek ise red ve cer· 
çıkar?. Allaha bir tatlı can Ahmed, hem giilüyor, hem nun bakımından başka türlü yecanlı safhalarında yanlış gö· Günün birinci müsabakası hedilmesi icabeden bethahane 
borçluyuz. Can dediğin şey, ıslık çalıyordu. harekete imkan yoktur. Ma· rüşlcrile kesiyordu ve oyuncu- Demirspor . Egespor takım· bir iddiadır. 
İnsanın gövdesinde doksan - Ne gülüyorsun be may· demki kulübler partinin hima- lan kısmen sinirlendiriyordu. lan arasında yapıldı. Takım Sancak mes' elesi bugün 
sene mıhlanmış gibi durur da mun!.. Hem bizimki gibi iş yesindedirler ve partimize Oyun Göztepe'nin seri akı· itibarile daha kuvvetli olan halledilmiş bulunuyor. Biz Su· 

l 1 K k ·· mensubdurlar. Kendilerine parti ·ı başlad Alt ' k 1 · D · k d"" · b" l bir saniye içinde çıkar. Sanki a an ar, arıya pe yuz ver- nı e ı. ayın a esme emırspor ta ımı ye ıgı ır riye'liler için takip o unacak 
l B d .. t a büyüklerinin verecekleri emri kadar sokulan Göztepe akın- 1 k b") 10 ı k b d T k burun ucunda sümük gibi bir mez er.. urnumuza or şer p, go e mu a ı ~o attı ve te ir siyaset var ır. ür 

d d kl d b . f hiç şüphesiz kabul ederler. l a ka v ff k şeydir kafir.. u a arımıza a ır ne is cı arı 5 yı çı rmaga muva a oyum: 10--1 kazandı. kardeşlerimizle fevkalade iyi 
k d · d d l Sonra şunu da ilave edeyim: 1 d 1 O d kk k d 

Diğer genç güldü. İkisi de ba ı:1h göğsü aya ı ar mı, Her kulübe mansub bir ida- de~~~ 1
e::l;n b: haü~u~la;d:~ B. Takımların maçlarından geçinmek ve bize zarardan başk 

sustular.. ize er şeyi söyletirler.. b k ancak Göztepe · Altay maçı birşey getirmiyecek olan pro .. 
Ah d k ı reci reis, ir umumi aptan sonra Altay oyunu açtı. Ve 

Bunlar, Osmanlı ordusunu me aş arını çattı: verilmelidir. Bu idareciyi bit- yapıldı. Fakat Göztepe takımı pagandalara alet olmaktan va 
B D·ı· · d"b· solaçık Hakkı Göztcpe kale-

idare eden ( Serdar Ekrem ) - en, ı ımı ısırıp ı m· tabi parti tayin eder ve mes· muayyen saatte sahaya gel· geçmek. 
d k d b ·1· · sine kadar sokularak topu or-

Gazi Hasan paşanın Avusturya en oparmasını a ı ırım.. uliyet onun uhdesinde olur. mediğinden Altay seremoni Berut, 8 ( .. A) - Milletle 
l taladı. Top İlyas'ın ayağına 

içine salıverdig" i fedai casus· apta · Bıı şekil, belki de profesyo· ile oyunu kazandı. cemiyeti müşahitleri Sancak 
B d f V 1 d td il il d k B l düştü. Fırsatı hüsnüistimal eden 

lardı. Serdar, yapacakları işi, u e a e i e gü Ü.. e· ne iğe gi ece tir. i iyorsnuz-
1
. b f [ tan buraya gelmişlerdir. Fran 

katiyetle tayin etmemişti.. riden iki kız geliyordu.. Baş· ki fudbol, artık spordan çıkmış bu oyuncu vole bir vuruşla Sfan U maç arı sız fevkalade komiserini ziya 

ı larına, yahan çiçekleri takmış- temaşadan bir şube halini Altay'a ilk sayıyı kazandırdı. --• ... •. ••-- ret edecekler ve sonra d 
- nsanın karşısına öyle ı S A t · t d Bu sayıdan sonra Göztepe C' G f ' Surı"ye rcı·sı"cumhurı"le go··ru·· • J l f )ardı. civarda kimsecikler yoktu. a mıştır. por a, enıs e, e· r ener Q Qf QSQTQY 1 

ış er, öy e ırsatlar çıkar ki, · ·ı·k ı · d k 1 harekete geldi. Ve Altay ka- mek u"'zere Şam'a gı"dece 
b 1 d k Uzaktan uzağa, şarkı söyle· nızcı ı te, at etızm e a mış G B k ' 

un arı şimdi en estirip at· dikleri duyuluyordu. gibidir. Ben fudbolda profes· lesini tehdide başladı. ·Nitekim Üneş eşi taş 1 lerdir. 
mak doğru olamaz. Bizim size Ahmed, birdenbire; yonelliğe taraftrrım. 7 inci dakikada hakemin Altay yendiler Bu ziyaretleri müteakip te 
verebileceğimiz . misaller şun· - Velı· • dedı' . hemen ar· Arkadaşımıza sorduk: aleyhine verdigv i penaltıyı gole 1 rar İskenderun'a döneceklerdi 
1 d stanbul, 8 (Hususi muha-
ar ır: kamızı yola çevirelim .. Sen şu - Burnava ve Buca kulüb- tahvil ederek oyunun müsava· • 

Mesela, düşman ordusunun l · · · d' ·· ? · birimizden) - Dün ( Pazar ihtilalcilerin Mal sazı çal, ben de ayni şarkıyı erı ıçın ne üşünuyorsunuz tını temın etti. günü ) Fener ve Galatasaray, 
fevkalade bir hareketini haber söyliyeyim .. Haydi, haydi taş - Burnava ve Buca da İz- Altay'lılar elde ettikleri avan· Güneş ve Beşiktaş takımları ga 'ya girdikleri 
alırsanız, ne yapup·yapup ha- gibi oturma!. • mir'deki her hangi numaralı tajı kaybettiklerini görünce var arasında futbol müsabakaları .. [ • 
ber eriştı·receksı"nı·z. b" k l""b b "l 1 d l l soy enıyor .. Veli dayanamadı, sazı aldı.. ır u u e ag anma ı ır. kuvvet eri e Göztepe kalesine yapılmıştır. Bu hafta, lik maç· 

Mesela, düşman içinde as· Sanki onları hiç görmemiş - Yeni kulüble .. in semtler! doğru yüklendiler 18 ve 22 inci !arının en mühim ve heyecanlı - Başı 3 ncü sahifede 
kerde bir zırıltı çıktı. Tam 'b· d"l Ah d .. . itibarile fikriniz? dakikalarda gene İlyas'ın ve b dan bildirildiğine göre, Fra 

gı ıy ı er. me , gur sesı müsa akaları vardı. Fener ve ko kıtaatı Malaga'nın kapıl 
yeniçeri işi kazan kaldırma- ile başladı Romence bir şarkı - Eşref paşa bir, Alsancak Hakkı'nın ayaklarından ikinci G 1 k J b 

iki, Tilkilik üç, Karşıyaka 4.. a atasaray ta ım arı arasın- rında bulunmakta ve ugü 
ları için ne mümkünse yapar- söylemiye: d ve üçüncii sayılarını kazandı· daki maç, çok çetin olmuş ve şehire girmiye hazırlanma Yani ben, sizin ileri sür üğü-
sınız. Mesela, Avusturya kra· Bahar geldi aliz, bahar; lar. Fakat 27 inci dakikada Fener takımı oyuncuları, çok tadırlar. 
1 k d k 1 nüz gibi üç kulübün teşekkü-
ına a ar so u dunuz. Göğ- Bak dağlarda çiçek var! lünü az görüyorum.. hakem ikinci defa olarak Al- güzel oynıyarak bire karşı 4 Asi donanmaya mensup C 

süne bir kurşun sıkmakta te· Çoban görmesin bizi! Ş h h k k .h . tay aleyhine penaltı verdi, .er. olle galı"p gelmı·şlerdı"r. narias Baleares ve Almira e rin a i i ı tıyacına ce- !".. 

reddüd etmiyeccksiniz. Anla· Açalım kalbimizi. vap vermek için muhakkak, Göztepe de oyunun son sayı· Saha, fevkalade kalabalıktı. kruvazörlerile müsellah ol 
dınız ya evladlar, sonu ölüme Güneş dağda yükseldi: Karşıyaka ile beraber dört sını lehine kaydetti. Bundan sonra Güneş ve Be· iki balıkçı gemisi limanın a 
giden bir vazifedir bul. Allah, Sevişecek gün geldi.. kulüb teşkil etmeliyiz. Devre bu suretle 3-2 Altay şiktaş takımları arasındaki mü- zında bulunmakta ve şe 
Peygamber sizinle beraberdir. iki genç kız, köylü olmakla Paris 'de tenis lehine nihayete erdi. sabaka yapılmış ve Güneş ta- şiddetli bir topçu ateşine t 
Sağ kalırsanız, devletin en beraber, kendi ellerile çalışan İkinci devrenin ilk dakika- kımı iki gol ytıparak Beşikta- maktadır. 
büyük mertebeleri bile si· topraklarda iş işliyen kızlara şampiyon/ağa lsrı birbiri üzerine tevali eden ş'ın bir golüne karşı iki golle Belgrad, 8 (Radyo) _ 
zindir. da benzemiyorlardı. Birdenbire Paris, 8 (A.A) - Fransa Göztepe'nin akınları ile baş- galip gelmiştir. panya'dan alınan haberler, h 

Ahmed'le Veli Osmanlı or· durdu!ar, sesin geldiği tarafa beynelmilel tenis şampiyonluğu ladı. Altay ancak 10 uncu da· Yugoslavya münaka hın en elim ve en kanlı s 
dusunun en yiğit, en güzel baktılar. finalleri çift erkek Marcel-Ber- kikada bu tazyikten kurtula- balarının devam ettiği şekl 
delikanlıları idi. Cesur, çevik, içlerinden biri; nard 6/4, 6/4, 917, 3/6, 116 bildi ve mukabil hücuma geçti. /at nazırı Prag' da deoir. Alın· ... rya'nın, İspa 
zeki, atılg:rn, ölümden yılmaz - Bak -dedi· Aliz diyor, Bernard • Dcstrenıeul'a galip Oyun birdenbire ... tam hızını Prag, 8 (A.A) - Yugos· harbına mÜu:iı le ederek 

olarak tanınmışlardı. Ordu onlara senin adını söyliiyor. Hem de gelmiştir. aldı. Altay elde ettiği galibi- lavya münakalat nazırı Meh· temadiyen kuvvetler gönd 
iki ahbap çavuşlar, derdi. ne güzel ses, ne güzel te· Muhtelit M. Becgner Bor· yeti dördüncü golle garanti med Spore resmi bir ziyarette mesi Almanya' da hiç te 

Ahmed, biraz da kadına rennüml tora Mis Yorke Lesusure 6/3, altına almak istiyor, Göztepe bulunmak iizcre buraya gel· karşılanmamaktadır. 
düşkündü. Veli, ordudan ay· Diğeri yutkundu. Sadece: 7/5 galip gelmiştir. ise hiçolmazsa beraberliği te- ınişlir. Alınan haberlere göre ş 
rıldıkları gün, - Evet -diyebildi- çok gii· Çift kadın: Madam Bocgner mine çalışıyordu. Fakat her Çekoslovakya hariciye na· diye kadar Hitler'in şahs 

- Bana bak Ahmed ·de· zell. • ile Matmazel Meufeld 6/2, 7/5, iki takım da emellerine nail zırı Kamil Krofta ve Çeloos- Jaima hürmet göstermiş o 
mi~ti· kadına gönül vermek Sanki bu sr~, onu büyü- 6/9 Madam Gorodnit ve Ko· olamadılar ve devre golsüz lovakya ~imendiferleri nazırı Alman'lar, bazı şehirlerde 
yok hal.. Senin gönlün çöplük lem işti. mise Yorke' e galebe çalmış· geçerek oyunu Altay takımı M. Bechyne kendisini istasyon· mes' ele yüzünden aleyhte 

---~-~~-----------.::_..._ __ .;._::..___jL_~....:....~-...ıı--...._ ____ '--__ .ı_1.a.ı:.d.a.c. _____ __: __ ~~---_:__Jj,h.i..Jk~auz~a~nd~ı~.----~~------~d~a~is~ti~k~b:aI~e~ln~ı~i ~leirid~ir •. ~ .. ,~11illlİll 
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Devlet Demiryolları Afyon 7 nci işletme 
ınüdürlüğünden: 356 

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

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alıı:acak fyerler ve buralardan alı
nacak miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden taminat miktarları ve teslimat 
müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak ' balast, cedvdde gösterildiği veçhile iki guruba ayrılmış olup her gurup ay
rıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı t ..! klif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zJrf usulile balast eksiltme şart
namesi ve Bayındırlık işleri genel şartryamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları 
Afyon' da 7 nci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler 
ve izahat istiycbilirler. 

5 - Eksiltme 22/ 2/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Afyon şehir istasyonunda 
7 nci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılaca~ından istc-kliler 2490 sayılı 
kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte s1at 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi· 
etmiş bulunanacaklardır. 

Ocak ve 
Gurup Bulundu- toplama Balast 
No. sı ğu hat yerleri miktarı 

Klm. m3 
11 Afyon 227 - 900 3000 

Akşehir 

Muhammen 
bedeli 
Lira 
:5900 

Teslim 
Muvakkat müd- Balastın 
teminat de ti 
Lira Ay 

cınsı 

292,5 6 Ocak kırma 
balast 

Kadastro komisyonundan: 
Kadastrosu postalar tarafından yapılmakta olan biri 28 T eş

rinevel, diğeri 22 Teşrinsani 936 tarihinde Yeni Asır ve Ana
dolu gazetelerinde ilanı yapılmış olan Mesudiye ve Mirali ma
hallelerindeki gayri menkullerle bundan evvel ilan edilmiş olan 
muhtelif mahallelerden işleri peyderpey bitirilen gayri men
kullerin beyannameleri ilan tarihinden onbeş gün sonra her 
hafta salı, çarşamba, perşembe günleri Yıkık minarede Saç
macı h~mam sokağında 20 numaralı binada Kadastro komis
yonu tarafından tetkik olunacaktır. 

Sozü geçen gayri menkullerde ayni haklan bulunanların bu
günlerde müracaatları ve müracaat etmiyenlerin hakları 2613 
sayılı kanun hükümlerine göre komisyonca hasıl olacak kana-
ate göre kayt ve tescil olunacağı ilan olunur. 408 

T.N. K 
BÜYÜK 

.._,,.,,,,";;: . .(~ u~ 
., ~ 
ı ~\--~-..... 
;\ ,,, t.I' 111111.d'pl~:;.,~ 

lV. lzmir 223 - 282 8000 8000 
Afyon 

lzmir Komutanlığı ilanları 

600 8 Toplama ve 
kırma balastı 

~ ,, ~ ,")/'J/f'l'r ~~~· .. ~c: 

lf""ll ............................................. ~~·~~·~·:•v:•.i•:•c•;m•icr•las~ı•~•~ .. ~y·a~·~m .. i f=»~l'ıl~<::>~~ 
lzmir Müstahkem mevki satın alma koınisyonundan: bankasından ödünç aldığı pa- 29 e,eee l MR~rırtı: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de- raya mukabil bankaya ipotek '"- ~ Q 

mirden mamul karyola açık eksiltme ile satın alına· eylediği İzmir'de Karşıyaka'da 2,99, 999 M(JK~FAT '\".A,"": 
caktır. Alaybey mahallesi Celalbey , , 

2 - ihalesi 20 Şubat 937 cumartesi günü saat 11 de kış- sokağında 82/90 numaralı ve 9 : ( 1 lft I f 1).. ~ •ı4'• &. 
lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 19 numaralı adanın 11 numa- • " f llii -A • ft'~ 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2912 lira olup ilk te- ra parselinde kain eve kapı- • : ~ ~ ~ ~ 50 
minatı 218 lira 40 kur'uştur. dan girilince kir sofa üzerin- ~ • €U ~ ~ '~A 

4 - Nümune ve şartnamesi komisyonda görülepilir. de ve sol cihette yan yana 

4 
' ~ A' 419 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma- 'k' d b. k ·1 b h ' // ~ 4 50 ı ı o a ve ır apu ı e a - • / .., a, // 
ları şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü çeye çıkılır, bahçede bir hela • : €1 ~ Al , 50 "~ 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile ve mutbak ve iki ağaç • '' 
birlikte t minat makbuzlarım ihale saatin.den bir saat mev cud olup 450 lira kıy- 6 : // "' ~ S // 
evvel komisyona vermeleri. 5 9 14 19 365 metinde olan bu evin mül- -

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: kiyeti açık artırma suretile 9 
1 - 300 - 340 adet erat eyer takımı kapalı zarf usulile ve 844 numaralı emlak ve 

eksiltmeye konmuştur. eytam bankası kanunu muci-
2 Hepsinin tutarı 21000 lira olup ilk teminatı 1575 fi- bince bir defaya mahsus ol-

radır. mak şartile artırması 0 22/3/37 
3 Evsaf ve şartnamesi parasız olarak suvari şubesinden piizartesi günü saat 14 te icra 

verilecektir. dairemiz içinde yapılmak üzere 
4 - ihalesi 20/Şubat/937 cumartesi günü saat 12 dedir. 30 gün müddetle satılığa ko· 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı niıldu. 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle Bu artırma neticesinde satış 
birlikte şahıs ve şirket olsun eyer takımı işlerini ya· bedeli her ne olursa olsun 
pabilecek derecede san'at sahibi olduklarına dair lk- borcun ödenmesi tarihi 2280 
tısat vekaletine bağlı mahalli sanayi müfettişliğinden numaralı kanunun mer'iyete 
alınacak vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ha- girdiği tarihten sonraya mü· 
vi zarfların en son saat 11 e kadar Ankara M. M. V. sadif olması hasebile kıyme· 
satın alma komisyor.una vermiş bulunacaklardır. tine bakılmıyarak en çok ar-

3 9 13 18 335 tıranm üzerine ihalesi yapıla· 

lzmir Müstahkem mevki satın aıma komisyonundan: 392 caktır. Satış 844 numaralı 
1 - Ordu hastaneleri için muhtelif eb'adda 238300 metre emlak ve eytam bankası ka-

patiska 3/mart/937 çarşamba günü saat 15,30 da Is- nunu hükümlerine göre yapı-
tanbul Tophanede satın alma komisyonunda kapalı lacağından ikinci artırma yoktur 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Satış peşin para ile olup müş-

2 - Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. fık teminatı teriden yalnız yüzde ikibuçuk 
5907 lira 10 kuruştur. dellaliye masrafı alınır. 

3 - Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyenlere İstanbul ipotek sahibi alacaklılarla 
satın alma komisyonunca verilir ve nümunesi görü- diğer alakadarların ve irtifak 
lebilir. hakkı sahiplerinin gayri men· 

'1 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- kul üzerindeki haklarını husu-
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- sile faiz ve masrafa dair olan 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bera- iddialarmı işbu ilan tarihin-
ber teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en den itibaren yirmi gün içinde 
geç.,bir saat evvel komisyona vermeleri. 9 14 19 26 evrakı müsbitelerile birlikte 

~ Eşrefpaşa hastanesi baş ~=:eu;~~timize bildirmeleri 

t.b.bJ• "' • d Aksi halde hakları tapu 
'et 1 ıgın en; sicilince malUm olmadıkça 
~ tşrefpaşa hastanesi ıçın alınacak olan üç parça mareken paylaşmadan hariç kalırlar. 
'Qltuk takımı, bir adet camlı dolap, bir adet yazı masası on 8/3/1937 tarihinden itibaren 
lset mermerli küçük komedin on yatak on yorgan on yastık şartname herkese açıktır. Ta-

diizüne yemek tabağı on düzüne çorba kasesi altı düzüne lip olanların yüzde yedibuçuk 
~l kaşık ve bıçak 3-2-937 çarşamba gününden itibaren on teminat akçası veya milli bir 
~ ~ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin nü- banka itibar mektubu 37/9486 
~~tıeleri görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastahane dosya numarasile fzmir 2 inci 
~~eti idares:ne ve eksiltme günü olan 18-2-937 perşembe gü- icra memurluğuna müracaat-
t saat dokilzdan on ikiye kadar vilayet encümenine müra- ları ilan olunur. 701 
~lları ilan olunur. 4 9 12 16 349 

l ltızılay Cemiyeti lzmir mer
~~tinden: 
~ ~rniyetin mutat yıllık kongresi 15/2/937 tarihine müsadif 
~ttesi günü saat 17 de Halkevinde yapılacaktır. 
~rtıiyete mensup üyelerin kongreye teşrifleri ve 

. 9 11 13 

İzmir belediyesinden. 
3091 Sayılı ve 11-1-937 ta

rihli yabancı memleketlere gön
derilecek domuz ve mustahza
ratından muayene resmi alın

masına dair kanun belediye
deki ilan tahtasına asıldı bi-

406 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyon reisliğinden: 

Miktarı Cinsi 
Kilo 
1250 Benzin 

125 Vakum yağı 
125 Kalın makine yağı 
260 Gazyağı 

1 - Gaziemirdeki kıtaat ihtiyacı olan yukarda cins ve mik· 
tarı yazılı dört kalem mevadı müşteile pazarlık sure
tile satın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 1112/937 perşembe günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 590 lira olup muvakkat teminatı 
45 liradır. 

4-
5 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

askeri sa-
402 

İzmir 1 inci icra m. dan: 
Mahmud'un emlak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği İzmir' de Bayraklı Me
nemen caddesinde 23 numa
ralı eve kapıdan girilince ufak 
bir bahçe buradan dört ayaklı 
merdivenle evin üst katına 
çıkılır. Tabanı mermer bir sa-
lon sağda bir oda karşıda bir 
oda ve yedi merdivenle daha 
yukan çıkılınca bir sandık 
odası ve salondan iki ayak 
merdivenle mutbağa inilir ve 
buradan bir kapı ile arka 
kısma isabet eden bahçeye 
çıkılır: bahçede bir helası 

mevcud olup mutbaktan g~ne 
bir kapı ile bodrum kata ge· 
çilir, tabanı betondur. 600 
lira kıymetli bu evin mülki
yeti açık artırma suretile ~e 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 20/3/ 1937 cumartesi 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa· 
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi 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 
emlak ve eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok-
tur, Satış peşin kara ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki-
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve iıtifak 
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 ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince mallım olmadıkça 
p<.ylaşmadan hariç kalırlar. 
8/3/ 1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar nıcktubu ve 
36/4503 dosya numarasile iz
mir 1 inci icra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 917 

OORSA 
Ozum sahşları 

Çu. Alıcı K. S. 
575 Alyoti bira. 13 25 
267 inhisar ida. 10 
139 K. Taner 15 75 
111 Vitel 13 75 
100 A. R. üzüm. 15 
85 M. J. Taran. 12 75 
80 Ü. kurumu 13 
45 Esnaf ban. 15 50 
44 P. Paci 15 
33 Beşikçi oğ. 13 25 
~22 Şınlak z. 20 
21 J. Tara. ma. 14 25 

~19 K. Akyiğit 11 75 
7 Y. f. Talat 15 
6 Ş. Rıza hal. 17 
1514 

406750 
408265 

K. S. 
17 75 
12 25 
17 25 
15 75 
16 
12 75 
19 50 
17 50 
15 50 
13 75 
20 
17 50 
11 75 
15 
17 

........................ 
Mevlüde davet 

Şehit tayyareci teymen 
Salahiddin'in ruhuna ithaf 
edilmek üzere Şubatın 14 
üncü Pazar günü öğle na
mazından sonra saat onüçte 
Hisar camiinde Ömer Sesli 
tarafından mevlud okuna
cağından arkadaşları ile bil
cümle vatandaşların gelme
lerini rica ederim. 

Salahiddin'in eşı 

Nezihe ................... 
Akhisar 
Urbaylığından 

Gümrüğü belediyeye ve iha
leden mütevellit diğer masraf 
ve vt!'rgileri müteahhide ait 
olmak ve 1.Mart.937 pazar
tesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usu
lü ile belediyemizce bir adet 
yeni şasi kamyon alınacaktır. 
Bedeli muhammen 1200 lira
dır. istekli olanların kanuni 
tarifat veçhile o gün saat 14 e 
kadar belediye encümenine 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin belediye itfaiyesine mü
racaatları ilan olunur. 

9 13 17 21 

Satılık 
ve kiralık 

Balçovada mukim iken ölen 
Seyit Ahmed'in Balçova ve 
Urla yolu üzerinde kain zey· 
tinyağ ta'sir fabrikası ile sa· 
bip ve mutasarrıfı olduğu 

bahçe ve tarla ve bostanı sa
tılacak v~ kiraya verilecektir. 
Satın almak veya kiralamak 
istiyenlerin Gazi bulvarında 
8 numarada Demirelli hanın

daki yazıhanesinde avukat Sa
lim'e müracaatla izahat ve 
tafsilat almaları ilan olunur. 

Urla tapu idaresinden: 
Urlanın Görcük köyünün 

Köyüçi mevkiinde sınırlan belli 
önce yağhane şimdi bir bap 
dam için lbrahim çavuş oğlu 
köse Mehmed yirmi beş yıldan 
beri koçansız ıssısı olduğunu 
ileri sürerek kendi adına yeni
den tapu kütüğüne geçirilme
sini istemektedir. 

Bu yoldaki istek yerinde 
araştırılıp perkeştirilecektir. Bu 

1 önce yağhane şimdi damın 
kendisinde veya sınırında veya 
herhangi bir şeyinde tasarrtıf 
veya tecavüz gibi iddiası olan
lar varsa bu yazının sayıldığı 
günden başlamak üzere on 
gün içinde Urla tapu memur
luğuna veya 11-2-937 günle
mecinde yerinde araştırılacak 

memura elindeki belgelerile 
birlikte baş vunnalari bildi-
rilir. 399 
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0/040 Vapur Acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
SiS "UL YESSES,, vapuru 

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

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

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

SVENSKA ORlENT LİNİEN 
KUMPANYASININ 

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

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

MEN KUMPANYASININ 
S/S"PELEŞ 12vapuru şubatta 

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

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

Fazla tafsilat için İkinci kor· 
donda Tahmil Tahliye binası 
arkasında FRATELL1 SPER· 
KO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

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

Metali um 
- ,,D 

'' Lam balannı heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

~ ! •. '- _;;' . . 

~ ........... "JTe N«~ 
~--&-· ....., ~ ıı- • , r 

kKuru..E J 911 ıu·~ . / 

~< - .# 

A. Kemal nay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Bnsınahaoc istasyonu knrşısındaki Dibek soknk lıa şrnda 30 saplı 

ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 ıl cu akşaııı saat 6 ) :ı 
_ kadar hastalarını kabul eder 

-llllllllllllllllllllllllll11111111111ll1111llllllllllllll1i11111 Telef on: 4115 11111 

Hava Kurumu Izmir şubesi 
deni 

Kurban bayramında İzmir ve İzmir' e bağlı kamun ve k 
lcr halkının kurumumuza bağışlıyacağı kurban derilerile 
saklan 25/1/937 den ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Kat'i i 
leleri 15/2/937 pazartesi günü saat 16 da yapılacağından 
teklilerin şeraiti görmek ve fiat vermek için hergün karşılı 
artırma için de ihale günü saat 15 te şubemize uğramaları 

izmir' e bağlı ilçe şubelerile izmir civarındaki il ve ilçe şu 
terinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmiş bulun 
ğundan isteklilerin bu şubeler şe raitini de şubemizden g .. 
bilecekleri ilan olunur. 26 2 9 251 

~ 
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F R 
Refik lütf i Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Türk Hava kurumu . ydın ş 
besi başkanlığından 
Aydın merkez kaz:ısile Çine, Bozdoğan, Söke, Nazilli 

Karacasu kazalarına ait k~rban deri ve barsc..kları 25/ t/9 
tarihinden 1512/937 tarihine kadar müzayedeye konmuştur. 

Buna ait şartnameler İzmir, Aydın, Denizli, İstanbul, Mani 
Turgutlu, Muğla, Milas, Uşak Hava kurumları şubelerinde 
rebilirler. 

Taliplerin ihale günü Aydında bulunmaları veya o gün 1 
graf muhaberatı ile müzayede iştirak etmeleri ilan olunur 

2 9 316 

SIHHAT BALIKYAGI 
Telefon: 4142/422112663 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ Norveçya Lalık)~@annın enlıalisidi~ Şerbe t ~hl içili~ 2 dcfu süzül~~ .......... ._ ........... 
"UMDAL u w F H VAN ---:ır.-~------··ıoıı·vı·re ve Hamdi Nüzhet Çançar ,, mu- • • • - Birinci Sınıf Mutahassıs ı Sıhhat Eczanesi 
mi Deniz Acenta- Der ZEE & CO. Dr. Demir Ali Şürekası n:ı~<lur:ık Büyük sa1ep•:io~ı11 ıınnı knrşısınııa 

lığı ltd. V. N. Kamçı oğlu Limited -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;-.-_,...;;.,;;.;...__--.,. ____ ~~~~~~~.--
ff e)JeniC Lines DEUTSCHE LEVAN- Cilt ve Tenasül hastahk- Vapur Acentası 

TE LINIE. HAMBURG ları ve elektrik tedavisi Birinci kordon Rees binası 
Limited "MANISSA,, vapuru 3 şu- lzmir - Birinci beyler sokağı Tel. 2443 

batta bekleniyor. ROTTER- Elhamra Sineması arkasında LONDRA HATTI 
"BELGION,, vapuru 22 şu

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

"TURKIA,, vapuru 28 şu· 
balta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları iç.in yük ala· 
caktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
.. IDEFJORD., vapuru 18 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

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

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENİZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

DAM, HAMBURG ve BRE- Telefon : 3479 "THURSO,, vapuru 7 şu· 
MEN limanları için yükleye- &311& iit ?Mi' batta gelip LONDRA ve 
cektir. BREMEN limanları için yük HULL için yük alacaktır. 

kabul eder. 
11MİLOS,, vapuru 17 şu- "POLO,. vapuru şubatın 

JOHNSTON WARREN Lİ· d ı batta beklen mektcd:r. ROT- sonun a LONDRA, HOLL 
NES Ltd. 

TERDAM, HAM BURG ve ve ANVERS'ten gelip yük 
BREMEN l imanl arı için yük· "JESSMORE,. vapuru 7 şu- çıkaracaktır. 
lcyecektir. batta beklenilmektedir. LI· LIVERPOOL HATTI 

"ANGORA,. vapuru ?8 şu· VERPUL ve ANVERS'ten 
11

DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta beklenilmektedir. HAM- yük çı karac&ktır. BURGAS, batta LİVERPOOL ve SV AN-
BU~G ve ANVERS' tcn yük VARNA ve KÖSTENE liman- SEA' dan gelip yük çıkara· ' 

caktır. gt tir'p boşaltacaktır. ları için yük b.bul eder. 
DEUTSCHE-LEVANTE 

Af\:EP İC '\N EXPORT LİNES D. T. R. T. LiNiE 
THE EXPORT STEAMSJ-Ijp ··DUNA,, vapuru 15 şu- "GAULEA,. vapuru 2 şu· 

CORPORATİON batta beklenilmekte olup BEL· batta HAMBURG, BREMEN 
"EKSMİNSTER,, va:-'uru 4 . GRAD, NOVIZAD, BUDA- ve ANVERS'ten gelip yük 

şubatta beklenilmektedir. NEV- PEŞTE, BRATISLAVA, Vi- çıkaracaktır . 
YORK için yük kabul eder. YANA ve LİNZ limanları için Tarih ve navlunlardaki de· 

"EXILONA ,, vapuru 7 şu- yük kabul eder. ğişikliklcrden acenta mes'u-
batta beklenilmektedir. NEV- livet kabul etmez. 
YORK içın yükleyecektir. DEN NORSKE MIDDEL- • 

REEDEREI H. SCHULDT HAVSLİNJE OSLO 

HAMBURG "BOSPHORUS,, vapuru 12 Mu·· cel ı ı·t 
"DUBURG,, vapuru 12 şu- şubatta beklenilmektedir. Pİ-

batta beklenilmektedir. ROT- RE iSKENDERiYE, DiYEP Al. R Ucuz Satılık Fidanlar 
TERDAM, HAMBURG ve ve NORVEÇ limanları için 1 IZ8 En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-tO) 
BREMEN limanları için yük yükleyecektir. çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştB11 

kabul eder. Vapurların isimleri gelme Yeni Kavaflar satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıcS 
"MARITZA,, vapuru 28 şu· tarihleri ve navlun tarifeleri .d % 1 O tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin fzmir' de Başd~· 

batta beklenilmektedir. ROT- hakında bir taahhüde girişi- çarşısı No. 3 - ı rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperatı· 
TERDAM, HAMBURG ve lemcz. Telefon No. 2007 2008 • fine müracaatları . 
............................................ iiiiiıiıiiiiiiiiliiiillliıiılliııılıiııiılılli~Dilııiiıııiiımiiiiıiiiiiiiiıimmma ........... lliiiiiiiiiiiiiliiiiiiıiiiliiiiiı.ııl~ 

Pu•• rı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


