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Bizden külliyetli miktarda 

buğday alacaktır • 
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alkan K nse .l., un n ralı 1 inci orj 
ina' da merasimle açıl ı. 

ara-
fından dün 

'--------------------------------------------------------------------------.._.. ___________________________ ,./ 
Balkan Antantı b Ü tün d Ün Belçika r Maksadları Fesad çıkarmaktır ' 

Reksistlerden yirmi H , I •t• d k bin kişi parlamento- atayın teme yasası 
yanın ı ıma ını azanmışnunfeshiniistediler. için Cenevre'de bir 

kuvvetli _b_ir ___ te_ş_ekküldür. K~m~:!i~-~,-k~e_F~~-s~-~. e_n~!~!~:.,, 
Hariciye vekilimiz; Atatürk'ün Krala ve İsmet İsveç'li ve lrlanda'lı hukuku esasiye 

mutahassıslarından mürekkeb olacak 
/nönü 'nün Yunan Başvekiline selamlarını götürdü Ankara, ıs (Hususi) - Ilariciye Vekületi genel aekreteri Numan 

- Rifat Menemencioğlu, önümilzdeki cuma günü Cencvre'ye hareket 

Ati na' da muazzam tezahürat oldu. ~~~;:~ c~eec:~ı~:. Ilatay'ın temel ya.aqnı buırlıyacak olan komiteye 

Balkan 
Konseyinde,. 

Bu satırlar okundu~u dakika· 
da Balkan antantı 1 hariciye nazır· 

lan konseyi de ilk içtimaını] yaıı· 

mıo olacak. 
Vakıa haddizatında bu içtima 

konseyin fovkalade hir toplantısı 

değildir, alelfide içtimalarından bi· 
ridir. Ancak de,·eran eden şayialar 

doğm ise ruznamcsinde1{i maddeler 
okadar mfihimdir ki eğer konseyin 
içtimaına epi yce \·akit oleaydı onu 
fevkaladedcıı bir toplantıya çağır· 

mayı bile intaç edebilirdi. 
Filhakika Balkan antantı kon· 

11eyinin on içtiınaındanberi maruf 
tabiri ile Gediz köprüsünün altın· 

dan çok sular aktı. 
Evvel& Türkiye ile Fransa ar:ı· 

smda Balkan antantının Fran~a ilP
olan münasebetlerini bile ihlal et· 
mesi muhtemel olan bir Ilatay 
ın•:s'elesi zuhur etti, lıu mcs'clı• 

<lalıa en had saf balarını geliirirkcn 
onu Yugoslavya ile Bulgaristan ara· 
sınclaki ebedi <lostluk mi akı Ye 
hunların lıcrikisini de birden dok
tor Araıı ile Kont Ciyano Tarasın· 
daki )lilano görüşmeleri takibetti. 

Vakıa Hatay mes'elesi Balkan 
aııtnntını tefkH eden menfaatleri· 
mizin ve di~cr dost <lc,·letleriıı 

gayretlerilc Türkiye ile ı~ransa ara· 
sıııda bütün csa~nltıı bir mutabakat 
hasıl olmak suretile neticelenmiş

tir. Ancak bu mes'ele henüz tama· 
ınile ortadan kalkmış telakki edi· 
lcnıcz. l lcnüz Jlaıay'ın ana yasası 
yııpılmamıştır, Suriye ile olan mii-
naselıet şekilleri sarih Ye hiçLir 
ihtilafa meydan ,·ermiyccek surette 
ta)İD edilmemiştir. Türkiye ile 
Fransa \'C nihayet bu iki hükt1· 
ınetlc Suriye arasında akdi muknr· 
rer muhtelif nıuahedelerin miiza· 
keresine hile başlanmamıştır. Va· 
kıa iki tarafın da iJi niyctleriııclen 
hiç tüphe)C mahal olmadığı için 
lıütün Lu pürüzlerin dostlukla hnl
lc<lilece~i iiınid olunabilir. ı\neak 
Türk: dü' lisımn pazarlık kaLul et· 
nıez ana lıatları fizerindc yarın zn· 
lııır cdt'lıilecck herhangi bir ihti· 
lnr bütün nıes"elcyi ,.e onunla lıir· 
likte Balknnlılann Franı;a ile olan 
tııiiııasehcıleri i,ini de yeniden or
ta) a atalıilir. Uzak olmakla Lera· 
her bu ihtimali şimdiden nazarı 
dikkatte lnılıındurmak ..,.e antantın 
haıtıharckcıini ona göre tayin et· 
tnek faydadan hali de~ildir. 

Diğl'r taraf tan hakikati niçin 
olduğu gilıi gürmiye çalışmamalı, 
Yugoslavya • Bulgaristan yakınlığı 
nomanya'lılarla Yunanlı dostları. 
lnııı hiç dc,ğil!C nahoş bir \·aziyet 
karşuında Lırakmıştır, veya mem· 
le~etlerdeki bazı mahafilin kanaati 

Ramdi Nüzhet Çançar 

Konseyi açan Yunan kralı 
ikinci Jorj 

Selanik, 15 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri Lildi· 
riyor: 

Hariciye Velı.ilimiz doktor Tev· 
fik Rü~dü Aras buraya muvasalıi· 
tında beraberinde matbuat heyetile 
birlikte son günlerde Yunan bele· 
di)CBi tarafından istinıliik muamc· 

lesi bitirilmi~ olan Atatürk evine 
gittiler. 

Tevfik Rü:dü Aras lmrada 
umum valiye ve beledi) e reisine 
hitaben 9u beyanatta bulunıhılar: 

- Türk"Jerin büyük feflerine 
ne kadar lıa~lı olduklarını dü~ü

nüyorsanız Atatürk'e karşı gfüter· 
miş olduğunuz hareketten ne de· 
rece mütehassis olacaklarını takdir 
buyurursunuz. Bu hareket yalnız 

bu nesli değil alideki nesilleri de 
ayni teşekkül hissile sizlere Lağla· 
mıştır. Memleketim namına tekrar 
teşekkür ederim. 

Bu ziyaretten sonra otomobil 
lerlc .Mcditerane oteline gidilerek 
konsolosumuz tarafından verilen zi· 
yafette hazır bulunmuştur. 

Saat 22,30 <la Atina'ya hareket 
edilmiştir. 

İstanbul, 15 (Hususi) - Hari· 
ciye V ckilimiz Tcvf ik Rüşdü ATas· 
la Yugoıılavya başbakanı ve bari· 
ciye nazın doktor :Milllo Stoyadi
noviç ve Romanya hariciye nazın 
M. Antonesko, Atina'ya varmışlar 
ve hıiyük tezahüratla karşılanmış· 

lardır. 

Atina, 15 (A.A) - Türkiye dış 
işleri bakanı B. Rüşdü Arsa mat· 
buat mümessillerine şu beyanatta 
bulunmu~tor: 

- Sonu 4üncü sahifede -

Avustaryada taht mes'elesi 

Habsburg'ların Avustur
ya'ya dönmesi mes'ele
sini millet tayin· hedecek 
Başbakan- Şuşnigin söy_levi, her 

tarafta derin~akisler uyandırdı 
~ 

Avusturya imparatorluk tacı fle müteveffa imparator 
Şarl' le oğla prens Otto 

Viyana, 15 (A.A) - Dün öğ· kralcıların mevsimsiz muhtemel 
leden eonra Heiclısrat binasının bü· bir hareketine karşı ihtarda.bulan· 

yük holünde 1\1. Şuoning vatan!e· muotur. 
\'erler celıheeine menımb 1500 oe· Nutuk, el altından Almanya 

nutuk ıö li erek - Sonu 4 ncü sahi/ede-

M. Leon Degrel 
Brüksel, 15 (Uadyo) - Bugün 

sporcular eara)ında toplanan yirmi 
bin reksist, Belçika parlamentosu· 
nun feshini istemişlerdir. Bu top· 
lantıda uzun bir Eöylev ,·eren rek· 
sistler lideri (Lcon Degrel) şunlan 
söylemi§tir: 

- Ben, bizzat krala 11öylemi· 
~imdir ki, Belçika'da emniyet \'e 

selameti tesis edebilmek için bu 
günkfi parlamentoyu feshetmek Ja. 
zımdır. Zira hu parlamento, Bclı;i· 

kn milletini temsil etmek.ten uz.ak· 
tır. 

Zabıtıı, rekeicıtlerin Lir arbede 
~ıkarmal:ın ihtimRlini ı.azarı dik· 
kate alarak ltizımgelen tertibatı al· 
mıştı. Ileksietlcr, bir hayli haykır· 
clıktan sonra kendi kendilerine da· 
ğılmışlardır. 

Komite; Türkiye, Fransa, İsveç, Danimarka ve lrlanda'da davet 
edilecek olan hukuku esasiye mutabassıslarından mürckkeb olaoaktır. 

Son haberlere göre, hazırlanacak olan temel yasası: uluslar ıosye· 
tesi Hamblesinin mayıs toplantısında konuoulacaktır. 

İstanbul, 15 (Huııusi) - Suriyc'liler uluslar sosyetesi konseyinin 
Ilatay hakkındaki karan aleyhine nümay1oler yapmaktadırlar. Bu nil· 
mayişlerden maksad, bir fesad çıkarmaktır. Maahaza, llatay Türk'leri, 
bütün itidal ve sinirlerini muhafaza etmekte ve yapılan ıui muamele
lere mukabele etmekten çekinmektedirler. 

~--------------------------------~ Büdçe erken hazırlanacak 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün fevkalade topland 

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

Valimiz Fazlı Güleç, meclisin ni 
çin toplantıya çağırıldığını anlatt 

İspanya'daki kanlı harp 
Vilayet umumi meclisi, dün 

eaat 14 te vilayet ealonunda vali 
}'azlı Güleç "in riyaııetinde toplan· 
dı. Bu toplantı fevkalade idi. Ad· 
dan Ferid (İzmir) ve Aclan (Tire)· 
nin gaybubetile (3·1) üye toplantı· 
da bulundu. 

ihtilalciler, Valansı bom
bardıman ettiler 

-------------Cumhuriyetçilere .. mensup donanma, ansı
zın Kartajen limanını :ıerketmiştir 

ihtilalcilerin hükumet merkezi Burgos'tan bir görüuüş 
\'ııUnsiya, 15 (Radyo) - Ger" 

saat 22,15 le müdhi§ top @esleri 
duyulmuı \'e şelıire baıı mermiler 
düşmii~lür. 

Halk bu saatte uylutla idi. 
Mermilerin açıkta bulunan bir 

ası ııef ineden atıldığı anlaşıl mı o 
Ye hükfınıctc mcnsub Laya top çe· 
keri 30 kadar endalıt ile bu scfi
ncye taarruz etmiş ve eef ineyi 
uzaklaşmıya icbar etmiıtir. 

Saat 23 te mermilerin huaratı 
hakkında tcdkikat başlamıştır. Bu 
bombardıman neticesinde 14 ki§i 
ölmüş ve ikiyüz kiti de yaralan· 
mıştır. 

Londra, 15 [ Radyo J - Son 
haberlere göre, :M. Largo Kabalero 
ve diğer İspanyol bakanlar istifa 

edeceklerdir. 

Bu ietifanın sebebi, l\!adrid 
müdafaası hakkında aralarında çı· 
kan ihtiliftır. 

Ruııya'nın l\fadricl sefiri l\f. 
Rozenberg'in Paris'e yaptığı ııeya· 
hat ve İngiliz amiralinin · Nehon 
zırhlısı ile Barselon'u ziyareti, İıı· 
panya'nın vaziyetini daha nazik bir 
saf baya sokmuştur. 

Sen·Jan-Doloz, l 5 (Radyo) -
l\fadrid'in cenubu ,arki cephesin· 
de asiler, yeni hir taarruz daha 
yapmı~lardır. Üç milis tayyaresi 
düşürülmüş ve pek çok mühimmat 
elde edilmiştir. 

\'alıinı.iya \'C Barselon'un asi 
ııef ineler tarafından bombardımanı 
devam etmiıtir. 

Bilbao, 15 ( .Radyo ) - .Milli· 

- Sonu .5 inci salıijede -

\'ali Fazlı Güleç, fevkalade top• 
lantıyı kısa bir eöylevle açını~ ve 
<lemi~tir ki: 

- Sayın arkadaşlar l Evvel 
bir ı;enelik ayrılıktan sonra bütü 
arkadaşlun sağ, ııclimel ,.e toplu 
olarak bulduğumdan ve gene ııi 
zinle birlikte ellimize devam ede 
ceğimizi gördilğümden büyük bi 
ncı'e Ye if ti bar duyar ve hepiniz' 
hürmetle selamlarım. 

Geçen yıl, meclisimizin eo 
iı;timamda bn yılın toplantı tari 
hini l .Mart 937 olarak kabul ec 
miştik. Bu intibah ettiğimiz güniln 
geçen seneki tecrübelere ve bfik'Cı 

meti merkcziyece gösterilen lüzum 
binaen geç olduğu anln~ılmış ' 
Dahiliye Vekaleti, meclisin herhal 
de Şubatta toplanmasını yiJayet 
emir vcrmi;tir. Bu itibarla meclis 

fevkalade olarak içtinıaa dnet etti 
Bu içtima, fevkalade olduğuna gör 
geçen seneki katipler, yerlerini iş 
gel etsinler, \'azifeye haşlayalım. 

r 
Rnınamemiz kısadır. Bu top 

- Sonu 5 inci sahifede -

Kurban 
Bayramı 
Önümüzdeki 
Pazartesi g.Enüdür 

Kurban Bayramın<n ilki 
-:önümüzdeki~Pazartesi gü
'"'nü olacağını sagın ul rı· 
sa bildiririm. 

lzmir müftüsü 
Rahmetullah 

Bagram namazı 7 ,40 ta 
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ıGüıdcr ~ar ki, Türkiye matbuatı, büyük Rus şiiri, daha do~rurn 
~milel sao'atkAr Puşkin'in yüzüncü yıldönümünü kutlulayor. Onan 
1,ıi\!yMczinden, onun manzum pal\alıınndan alıb neıriyat yapıyor. 

lki tarlil :kıymN vardır: 
Biri .D&rmai, biri de normal fevkinde .• 

ılı * • 
Küremizin, -§U kadarı su, {U _ kadan toprak, ~u kadarı ağaç, maden ,.e 

.ate,lir. 
Küremizde, şu kadar beyaz, şu kadar an, fU kadar siyah ve kırmızı 

ılerili insan bulunuşu gibi .• 
'Bazı ırkçılar, insanları beyaz \"e siyah, bazıları da beyazlar içinde 

lnümtaz ırk ve milletler diye tasnif ederler. Amerika'da beyazlar, zenci· 
!eri ina yerinde saymazlar. Hitlerizmin güttüğü ırk davası, Alman mil· 
:letinin. dünyanın en yüksek, en temiz, en kuvvetli ırkı olduğu iddia
~oındadır. Bunlann hepsi, iktısadf, içtimat, milli :menfaatlerden ve ideo
lojilerden mülhemdir. 

Hakikatte ise, dedi~irniz gibi, iki insan tipi varılır. Birinin kıymeti 
ındece kendi toprağında, çalışan, çabalı}nn, faydalı, faydasız vatandaşlı· 
ğmda kalır. Bu, normal insan kıymetidir. Kafası da normal, idraki de, 
i~i, ynradılı:ı, herşeyi de norııınl !.. 

Bir de t3biatin çok nadide olarak yetiştirdiği insanlar vardır ki, 
asırlardan asırlara, dıinyanın şu veya bu kö,esinde doğarlar. N omıııl İn· 
san yığınları onlanıı etrafmılu toplanır .. Çok kere kendi hududlarıodan 
ve zıtmanlanndan aşarak beynelmilel aleme ve tarihe malolurlar. 

llir şöhretin yumurta knhugondon doğmamışlordır .. Onlar, tabiatin 
, müstesna, olgun ve dolgun bir anının e eridir. Çoğu, fakir ailelerden 

gelmişlerdir. Bir kısmı , kfıltürlerini .ke.mlilcri yapmı~lan:lır •• Şöhretleri ve 
delıalan, ancak cemiyette ses verdikleri güJ , kendilerini güstcrmiştir. 
Bunlar, milletleri doğuran ferdlerılir. Bunlar, b ) ük san'at ve ı~ıkları 

taf}yıb insanlık alemine tevcih ecleu kafalar, deh::lardır. Medeniyet ve 
ilim, kanını, canını, rengini, şeklini onlurın varlığından 11lmıştır. Bir 
dahi Atatürk, tarihi lıu kadar eski olan Lir millette, kaç asır içinde do· 
ğobilmi~ir. Dikkat buyuruluyor mu? 

• • • 
J>ıışkin de, kendi san'at vadisinde, kendi milletinin hududlarından 

çıkıb beynelmilel aleme ve tarihe intikal etmiş, normal fevkindeki 
kıymetlerden biridir. Deha mertebesine varmamış olabilir. Fakat, o de· 
diğimiz gibi, normal fevkinde yaş-ıyan bahtiyarlardandır. 

Alacağımız ders, tekrar kııvramağa mecbur oldugumuz hakikat 'odur: 
H.akiki s:ıaclct, ne servettedir, ne iöhrettedir, ne diplomada, ne bir· 

ieyrlc! Adam olabilmek, insan, yani ideal insan olabilmek, ba~ka, bam 
bafkıı bir C)dir! 

Puşkin hakkındal 
Puşkin henüz Çarskoye·Selo 

lisesinde talebe iken arkadaş· 
lan kendisine "Fransıı Puş· 
kin" derlerdi. 

Puşkin Fransız' cayı daha 
mektepte iken çok iyi bilir, 
okur ve yazar, Fransız ede
biyatile meşgul olurdu. 

Puşkin'in eserlerine birçok 
Fransız şaır ve ediblerinin 
eseri büyük bir tesir yapmıştır. 

Gene fareler! 
MalUm ya, Hindistan'da ve

sair memleketlerde fareler o 
kadar muzır bir vaziyet al
mışlardır ki, buralarda "1 nu
maralı halk düşmanı" ilan 
edilmişlerdir. 

Bu defa da farelerin yeni 
bir zararından bahsedeceğiz. 
Fransa'da lzer'de bir çiftçi, 
karagünler ıçın 5000 frank 
biriktirmiş bir dolaba sakla
mış. Fakat bu paranııı çalın
dığını görmüştür. 
Yapılan tahkikatta bu bank
notların fareler tarafından aşı· 
rıldığı anlaşılmıştır. 

Saime Sadi 

kelimesi yerine "Meclis,, ika
me edilmiştir. 

Fakat bu tarif tamam mıdır? 
Mesela Fransa' da tıbbi, baytari. 
ve saire akademileri de var
dır. Burrlar da nefis san'atlar, 
fe.n ve edebiyatla iştigal et
mek üzere toplanmış insanlar 
"Meclisi,, dir. 

Zeka ve saç 
İngiliz doktorlarından H. 

Solçz insan zekaveti ile saç 
nisbetini alakadar bulmuştur. 
insanların saçı ne kadar çok 
olursa zekaveti o kadar az 
olurmuş. 

Bu doktor, bir insanın ba
şında bir santimetre murab
baı yerde 312 saç tesbit et-

miştir. Bu miktar gorillerde 
317, küçük maymunlarda 203 
ımış. 

Bu doktor, yalnız bir ciheti 
unutmuş; zencilerde saçlar 

daha seyrektir, ırkı ufarda 
ise en azdır. Şu halde zenci

ler beyaz ırktan daha saçsız 
olduğu için daha zekimidirler? 

ERLERi 
Konak meydan~ (Atatürk meydanı) oldu Türkkuşunda 

dersler 
Yakında 6 planör 

getirilecek 

Modern ve ucuz otobüs 
işletmek mes' elesi 

Yolcu ve yük kamyonları ayrıla
caktır. Elektirik şirketi mes'elesi 

Şehir meclisi, dün şubat manda karlı olan bu işin evel-
devresi son toplantısını yap- emirde belediye tarafmdan ya-
mış ve bu topla~1tıda şehirde pılması doğru olacağı müta· 
belediyece otobüs işletilmesi leasında bulunmuş ve Vekiller 
hakkında mühim görüşmeler heyetinin kararına göre sela-
olmuş, kamyon talimatnamesi hiyet verildiği üzere 60,000 
kabul edilmiştir. lira ile bu işin başarılması 

Celse, reis Dr. Behçet Uz mümkün olmıyacağı meydana 
tarafından açıiınca geçen zabıt çıktığını söylemiştir. Söz alan 
okunmuş, küçük bazı değişik- bazı azalar, bu iş için 100 -
liklerle kabul edilmiş, sonra 150 bin lira sarfı hususunda 
umumi çeşmeler ve fidanlıklar belediye reisine selahiyet ve-
fastllarından bazı münakaleler rilmesini teklif ettiler ve bu. 

yapılması muvafık görülmüştür. karlı işin, bizzat belediye tara-
Rıhtım şirketine aid 9616 fından yapılmasını istediler. 

lira kıymetindeki bonoların Belediye reisi doktor Beh-
Lusyen Fratelli namına devri, çet Uz, otobüs işl~tme işinin 
lağımlarda kullanılmakta olan şimdiye kadar geçirdiği safha-
beton borular yerine santra· lan izah ederek bu mes'ele 
fujlü beton borular inşası üzerinde çok iyi çalışıldığını, 
ve oir atölye açılması ıçın benzinli otobi.isler yerine ma-
2200 liralık tahsisatın müna- zotlu otobüsler getirilmesi is-
kalesi teklif edilmiş ve bunun tendiğini, konrörlü otobüslerin 
üzerine büdçe encümeni na· her gün dezenfekte edilmesini 
mına eczacı Faik izahat ver- temin için bir garaj yaptırıl-
miş, yapılmakta olan şakuli ması lazımgeldiğini söylemiş 

beton boruların imali hileye ve demiştir ki: 
müstenit olduğu gibi Holzler - Eski borçların, bizi ne 
projesine göre yapılan bu la- kadar müşkül vaziyetlerde bı-
ğım borularının layikile kon- raktığı maliimunuzdur. Bele-
trol edilememek yüzünden diye, bir istikraz mes' ele si kar-
sağlam olmadtklarını, santrafuj- şısında çok fazla düşünmek 
lü borular inşası için bir atöl- mecburiyetindedir.. Otobi.islcrin 
ye açılması muvafık görüldü- karoserlerini burada yaptır-

ğünü söylemiştir. mağı düşündük, fakat istedi-
Tahsisat münakalcsi kabul ğimiz şekilde ve mükemmel 

edildikten sonra belediye reis· olmıyacağını anladık, Halbuki 
liğinin İzmir' deki bazı cadde bunların gümrük resmi de çok 
ve meydanlara adlar konul- fazladır. Muhtelif belediye iş-
ması hakkındaki teklifi, mü- leri için Ankara'ya gittiğimde 
zakere edilmiştir. Konak mey- gümrük resmi mes'elesini de 
danına (Atatürk meydanı), fu- orada halletmeğe çalışacağım, 
ar önündeki meydana (Lozan istek şudur:~ 
meydanı), Şükrü Kaya ve Dok- Halk için en iyi otobüs, en 
tor Mustafa bulvarlarının bir- koförlü ve en ucuz otobüs. 

leştiği meydana (Montrö mey- Bu mes'ele üzerinde daimi 
danı) adlarının verilmesi mu- encümen arkadaşlarımızla çalı-
vafık görü'müş, Aziz Akyürek, şacağız, lüzum görülürse, mec-
Refik Saydanı, Şükrü Kaya, lis fevkalade toplantıya çağırır 
Celal Bayar, Saraçoğlu Şükrü, ve malUmat veririz. 
Ali Çetinkaya ve Nr.catibey Neticede belediyenin otobiis 
bulvarları adlandırılmış, yeni işletme ışını bizzat yapması 
bulvar adlan ve sokak numa- ittifakla kabul edilmiştir. 
raları asılırken merasim yapıl- Belediye makine ve elektirik 
ması hakkında bir üyenin tek- mühendisliği tarafından hazır-
lifi kabul edilmemiştir. lanmış olan kamyon talimat-

Şehrin bazı yerlerini sel namesi okundu, kabul edildi. 
baskınından kurtarmak ıçın lzmir ve mülhakatında çalışan 
936 yılında inşaası kararlaştı- kamyonlar, yalnız insan : ve 
rılan ve Mezarlıkbaşında Kor- yalnız yük taşımak üzere iki 
dona; Dudu sokağından ikinci kısım olacaktır. Yolcu taşıya-
kordona kadar iki lağımın, cak olanlar, otobüs şekil ve 
denize kadar uzatılması teklifi adını alacak, bunlara yük yük-
büdçe encümeni tarafından lenemiyecektir. Kamyonlann 
verilen iıahattan sonra kabul Üzerleri, hava tehlikesine ;karşı 
edilmiş, müteakiben şehirde toprak renginde boyanacak, 

fzmir Türkkuşuna yazılmış 
olan üyelere, pazartesi, çar· 
şamba ve cuma günleri Türk 
hava kurumunun lzmir merkez 
binasında nazari dersler, bay
ram münasebetile 1 marta 
kadar tatil edilmiştir. 1 mart
ta 6 planör gelmiş olacağı 

için Türkkuşunda ameli ders· 
lere başlanacaktır. Türkkuşuna 
üye kaydına devam ediliyor. 

Türk 
Londra 

üzümleri 
piyasasında 

aranıyor 

Türkofis Atina şubesinden 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
rapor gelmiştir. Bu raporda 
Yunanistan üzümlerinin satışı 
hakkında malumat vardır. 

Yılbaşından sonra, Londra 
üzüm satışlarında görülen faa
liyet devam etmektedir. 

Her kalite ve menşede 
üzümlere müşteri eksik de-
ğildir. Mal sahipleri, fiat hu
susunda fazlaca ısrar göster
mektedirler. Sultaniye piyasası 
iştihasızdır. En ziyade lzmirin 
Sultaniye üzümleri revaçta 
olup Avusturalya malı Üzerine 
de ufak-tefek alış-verişler ol
maktadır. Pelepouez ve Girid 
mallarına hiç müşteri yoktur. 

Kızılay 
Karşıyaka kongresi 
Karşıyaka Kızılay kurumu 

kongresi, Pazar günü toplan-
mış, bir yıllık iş raporu ve 
büdçe tasdik edilmiştir. Kur'a 
keşidesile azadan Hüsnü To· 
nak ve Avni Ozan çıkarılmış· 
tarsa . da yeniden yapılan inti
hapta ittifakla tekrar seçilmiş
lerdir. 

Diğer azalar hakim Hikmet, 
doktor Süleyman Behçet, ec· 
zacı Ömer Saydan ' dır. Karşı
yaka Kızılay dispanseri için 
uzun münakaşalar olmuş. mü
essesenin çok faydalı olan fa. 
aliyetinin idame ettirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 
...... 11:. .............. 1 
diğinden ve fahiş tramvay 
licreti aldığından şikayet edi
liyor ve bu şirket tesisatının 

ya belediye, yahud da hükfı. 
met tarafından satın alınması 

isteniyordu. Hüsnü Tanak, 
takriri hakkında izahat vermiş, 
şirketin imtiyaz mukavelesine 
riayet etmediğini söylemiş, 
neticede: 

- Buna bir çare buİalım. 

Fareler bir de banknotlara 
musallat olurlar sa, vay hali
mize! ' Bugün doğacak 

cocuklar •• 

' otobüs işletme işi üzerinde kamyonlann da yolcu taşıyacak 

Şirket tesisatını ya belediye, 
yahud hükumet alsın . Demiştir. 
Mustafa Buldan'lı ve Suad 
Yurdkoru, takrir lehinde söz 
söyliyerek belediye reısının 
Ankara'ya gittiği sırada Ve· 
kaletler nezdinde bu mesele 
ile de meşgul olmasını istedi
ler. Bazı üyeler daha söz söy
lediler, neticede Münir Birsel'in 
teklifi üzerine şirket tesisatının 
belediye hesabına satın alına· 
bileceği, fakat şimdilik te buna 
maddi imkan olmadığından 
ileride bu meselenin tedkik 
edilmesi ve şimdilik ş~kayet
lere meydan veren hareketler 
hakk rıda alakadar makam ve 
daireler.i n na zarı dikkatlerinin 
ceibedilmesi ıçın teminnide 
bulunulması kararlaştırıldı.Baş
ka göriişiilecek bir şey olma· 

Akademi kelimesi .. 
Fransız akademisi, 40 Ll· 

yemut seneler senesi süren 
mesai neticesinde muazzam 
bir f ransız dili lügatı vücuda 
getirmiştir. 

Fakat bu muazzam lügatta 
"Akademi,, kelimesinin tam 

şekilde tarif edilmediğini söyler
sek hayret edersiniz, değil mi? 

Akademi kelimesi bir müd
det "Nefis san'atlar, fünun ve 
edebiyatla iştigal etmek üzere 
topl,nmış insanlar kumpan· 
ası d" e tarif tdilmi ti. Bir 

• 

Bugün, yılduların teairi gene 
kötü olacaktır. Sabahleyin bazı 

işlerde muvaffakıyet görülecektir; 
fakat iiğleden sonra it cihetinden 
)'ek çok aksilikler olacak, aileler 
arasında birçok skandallar çıka-

caktır. 

Bugün doğarak çocuklar zeki 
olacaklardır; fakat ııe.bateız ola-
cakları için taheil cihetinden geri 
kalacaklar, içlerinden bir kısmı 
ree.im ve nef iıı ııan 'aılarda kendi· 
Jerini . gösterebilecekler fakat, ha· 
yatta daima muvaffak olamıyan· 

lar arasında kalacaklardır. 

tetkikat yapan komisyonun kamyon sahiplerinden onbeşer 
raporu okunmuştur. lira ceza alınacak, bütün oto-

Bunda belediyenin otol::>üs mobillerde yangın söndürme 
işletme işini, istikraz suretile makineleri ve pansuman leva-
para bularak bizzat yapması zımı bulun durulacaktır. Kam-
ve ikinci derecede de eşhasla _yon ve otobüsler, bir sene 
iştirak suretilc otobüs işletmesi içinde bu talimatnameye göre 
mütaleaları ileri sürülüyordu. hazırlıklarını yapmış olacak-

Tetkikat yapan komisyon )ardır. 

namına Münir Birsel izahat Daha sonra aza arasında 
vermiş ve halkı, şimdiki oto- bazı münakaşalara sebebiyet 
büslcrdcn kurtnrmak, konförlü veren Hüsnü Tonağ' ın takriri 
ve muntazam servisli modern okunmuştur. Bunda halkın şi· 
otobüslere kavuşturmak ıçın kayetlcrine ve zararlanna se-
belediyenin yapacağı işin çok bebiyct veren İzmir elektrik 
hayırlı ve halkın lehine ola- ~e tramvay şirketinin halka 

Balkan 
Konseyinde .. 
- Başı 1 irıci sahifede 

hud;r. ~er Bulgaristan'm Balkan 
itilafına yaklaşması bilfarz Lir Ro· 

manya • Bulgaristan veyabud hir 
Yunanistan • Bulgari 'tan yakınlığı 

§eklinıle başlamış olsaydı bugünkü 
naho~ vaziyetin tahassül etmesine 

hiçbir sebep bulunmıyacak, bilakis 
hu ~ekil IJulgaristan'ın da antanta 

girmesini kolaylaotıraeağı için mem· 
nuniyeti mucib bir hadise diye te• 

lakki edilecekti. Fakat Yugoslavya 
ile Bulgaristan'ın ayni ırktan ol· 

malan, bu iki memleket arasında 
eskidcnberi bir <;enubi İsliivya vah· 

deti teşkili içir vveıli cereyan· 
lar bulunması ve nihayet Romanya 
ile Yunanistan toprakları üstün-

de kc~if Bulgar ekalliyetlerinin 
mevcud bulunması bu iki devletin 

siyasi adaınlarım ister·İstemez, 

ilıtirazlı veya hiçolmazsa temkinli 

bir hattı hareket ittihaz etmiye 
~c' kedivor. Vakıa Balkan antantı-, 
nın akdedilmesini intaç eden ııiya

si, ik.tısaJi ve hatta coğrafi sebeb

Jer pek mühimdir, ortaya atılmış 
ulan gümrük: ittihadı fayialanna 
rağmen henüz Yugoelao;ya ile Bul· 
garistan \ nrusınclaki yakınlık hu 
komşu ve tlost devletlere endite 
verecek bir şekil almamı~tır Te 

niha >et müttefik Yugoelavya·nm 
Balkan antantının akdini istilzam 

ettiren hayati ~artları göz önünde 
bulundurarak Homanya ile Yuna· 
nistan'ın endişelerini izale edecek 
her türlü teminatı kolaylıkla ve 
clerh:ıl vereceğine ve hattı'l belki de 
bu teminatın Balkan antantına bir 
zcyl şeklinde eklenece~ine hiç şüp· 
he yoktur. Ancak Balkan itillifı 

bühin akidleri için o kadar hayati 
bir zarurete cevab vermektedir ki 
böyle bir takım baid ihtimallerin 
bile ortaya çıkması alakadarlann 
hassas dananmalarını intaç et· 
mektedir. 

İtilafın resanetine olan itima· 
dımız o kadar kuvvetlidir ki biz 
Balkan devletleri antantının bu 
imtihan devresinden bilakiıı daha 
kuvvetli olarak çıkacağından hiç 
şüphe etmiyoruz. 

Konseyin gözılen geçireceği ve 
hiç şüphesiz bir karara da bağlıya· 
cağı en son \ ' C mühim mes'eleler· 
den birisi de Balkan devletlerinin 
1talya ile olan münasebetleri ve 
l\liliino mülıikatından ııonra bu mü· 
naRclıetlerin almak iı;tidadını gös· 
tcrdiği inkişaf ,.e salah ihtimal
leridir. 

Jler zaman tekrar ettigimiz 
gibi gene söyliyclim: Balkan an· 
tanlı bir mücadele ve rekabet 
gurubu değil bir sulh ve mesalimet 
ziimresidir. .Eskiden bir feaad ve 
yangın oca~ı telakki edilen Bal· 
kanlar için Lu antant sayesindedir 
ki bugün ılünyanın en sükunetli 
ve lıarı~a en çok taraf tar bir kö· 
şesi lı:ıline gelmiştir. Balkan antan· 
tuııu gayesi şu veya bu zümreye 
m~ylederek şu "eya hu zümrenin 
:ıleyhinıle bir cehlıc almak değil, 

imkfüı ıııcvcucl olılukça ve bu im· 
kanlar maddi teminat şeklinde ken· 
disine 'erildikçe bütün devletlerle, 
bütün zümrelerle dost olarak ge· 
çinuıek ıir. 

lngilterc'nin Balkan devletle
rine yakınlaşmasını kendimiz için 
ve dünya sulhu için bir bahtiyarlık 
telakki ediyoruz. Fraosa'nın Bal· 
kanlılarla Jo,,tluk münasebetlerini 
muhafazaya kı) met ,·erdiğini fili 
dclillerile görmeklı• memnun oluyo
ruz. Bugün eğer halyo ile BalkaD 
devletleri arasında da hir yakınlaş
uıa imkanı hasıl olduj:;unu, Türkiye 
il~ ltal) a arasınılıı MilanO 
mülakatlan ile esasen başlaıuıı 

olan tloetlıığuıı pek yakında ltalya 
ile ıli~er Balkan dcvletleriuiıı de 
bir dostluğu ~eklinc inkılab ettiğini 
v~ bütün bıınlan ~arki Akdenise 
aiıl Lir umumi anlatma takibettİ• 
ğini görürsek duyacağımız tey an· 
cak Hr memnuniyet ve bsıhtiyarlık 
olabilir. 

İşte konseyin -ıdiki iı;ti111r 

ııı:ı, bu ü~~ mühim uıes'eleyi ırrö
zakere ve mutlaka nıüebet birel' 
karara raptedeeeğini ümid etti~· 
ıniz için, bu kadar eheınmif411 
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Türkiye . Hollanda 

Hollanda bizden buğday 
Ve portakal satın alacak. 
iki memleket arası;daki ticari münase. 
batı idare için bir Türk -Holla'iıda şir

keti kurulacaktır. 
Ankara, 15 (Hususi) - Hükfimetimizle Hollanda arasında 

bir mukavele imzalanmıştır. Bu mukavele, ayın 23 ünde mer
iyyet mevkiine R"irecektir. Mukavele ahkamına göre Hollanda, 
bizden senede 20 milyon liralık buğday alacaktır. 

Hollanda Ticaret Nezareti, gelecek sene ayrıca bir milyon 
sandık portakal almağı da taahhüt etmiş bulunuyor. 

Alakadarların verdiği malumata nazaran, hükumetimizle Hol· 
landa arasındaki ticari münasebatı idare için bir Türk · Hol
landa şirketi kurulması tasavvur olunuyor. 

Arap birliği 

imam Yahya, Filistin komite
sine bir mektup gönderdi. 

------

~@== 
Atatürk 

"'\ - Mağrur ~millet - -
--·-·····--Selanik belediyesi-

ne teşekkür ettiler. 
İstanbul, 15 (Hususi) 

Büyük Şefimiz Atatürk, Se· 
lanik'teki evinin, Selanik be· 
lediyesi tarafından satın alı:· 
narak müzeye tahvilinden do· 
layı Selanik belediyesine bir 
teşekkür telgrafı çekmişlerdir. 

\.. . ./ 
Fransız sefiri 
Paris' e çağrıldı .. 

Ankara, 15 (Hususi)- Fran· 
sa'nın Ankara sefiri M. Bon
son, hükumetinden aldığı emir 
üzerine Paris'e hareket et
miştir. 

Suriye heyetinin Paris'de bu
lunduğu bu zamanda sefirin 
de çağırılması manidar görün
mektedir. 

Pazar sabahmdanberi, ağıza 
alınmış ve lezzeti damaktg kal· 
mış bir şey ile meşgulüm: 

"Mağrur millet,, 

Karşıyakayı ihya etmek için 
neler yapmak lazımdır? 

~------------------
Dost İtalyan matbuatı, bizi 

b•J şekilde tavsif etmişler ve 
zeki İtalyan meslek<laşlarım1z, 
hakkımızda güzel bir buluş 

V ari da t ve sarfiyat - su - ağım 
ve sair mes' eleler e 

yapmışlar. Buradaki "mağrur,, Kaışıyaka'lılar arasında, Kar· 
tabirinin hakiki manası şudur: şıyaka'nın ya doğrudan doğ· 

izzeti nefisli, haysiyetli, şe· ruya bir kaza, yahud da tam 
rcfine karşı kıskanç, yani, İn· teşkilatlı bir nahiye haline 
san milleti ifrağı etrafında, ayni esaslı 

Tarihin mihek taşı bize aşi- sebeplere dayanan yeni bir 
nadır. Biz de onu çok tanırız. cereyan başlamıştır. Bu cere-
Bu taşın her köşesini tetkik yan, bilhassa şehrin mukadde-
edenler göreceklerdir ki, ora- ratını daha iyi görüp kavrıyan, 
da şu cümle vardır: idare \'e işle tecrübeleri geç· 

''insanlık kurulalıberi tanı· miş zevat arasındadır. 
dığım en eski millet, ne vakit Bu hususta, ayrı ayrı na-
bana vuruldu ise hep ayni zar noktaları ileri 5Ürenler de 
kıymette çıktı. Hep izzeti ne· yok değildir. Mest.~a bazı 
fisli, hep haysiyetli, hep gu- zevat, kaza teşkilatında ısrar 

rurlu .. Bu millet, Türk mille- gösterdikleri halde, bazıları da 
tidir. Ben, ebedi bir sembolüm. tam teşkilatlı nahiye şeklinin 

bakımından bile bir. iyiliğe 
kavuşacaktır. Şimdiki halde 
Karşıyaka'ya sarfedilemiyen 
parayı, lzmir'in bu en güzel 
parçasına, hem de bu parça~ 
nın tekamül ve bediiyata olan 
ihtiyacına kapamak fırsatı 
ele geçirilecektir. Varidat mes
elesinin en kuçük şekli ve 
delili, Yamanlar suyunda ken
dini gösteriyor. Bu su, şim
diki aboneman adedi ile, be
lediyeye yılda (12) bin liraya 
yakın bir varidat temin et
mektedir. Buna mukabil yıllık 

masraf 5-6 bin liranın içindedir. 

Yahudi'lik, Araplık mes'elesi beynelmilel Miırefte'de petrol 
madeni bulundu 

buna rağmen ben aşındım, daha pratik, daha masrafsız ola-
Yamanlar suyu, belediyeye 

bu şekilde varidat temin eder
ken, abonemanların bini teca· bir siyaset sahasına konmak isteniliyor. eskidim, fakat ~u milletin hay- cağını söylemekte ve bu tak-

İstanbul 15 (Hususi) siyeti, gururu, toprak altında dirde ayni neticenin alınabi· Beyrut, 14 (A.A) - Yemen imamı Filistin Arap yüksek 
komitesine gönderdiği bir mektupta Yemen'in Filistin'le bir· 
lik olduğunu bildirmekte ve Filistin ihtilafının halli için bir 
Sllreti tesviye teklif eylemek ve lngiltere Kralı nezdinde tavas
sutta bulunmak üzere bu mes'cle hakkında Suudi Arabistan 
ve Irak Kralları ile teşriki mesai etmek arzusunu güttüğünü 
ilave eylemektedir. 

Mürefte' de başlamış olan pet- daima yaşı yan büyük bir pır- leccğini iddia etmektedirler. 
rol araştırmaları devam edi· !ant gibi kendini muhafaza Esasa gelince; bu husu~ta 
yor. Mütahassıslar, bir petrol etti, aşınmadı, eskimedi, şek- cidden enteressan ve dikkate 
madeni daha bulmuşlardır. lini değiştirmedi.,, şayan fikirler vardır ve bunlar 

G 
Evet, tarihin mihek taşının heyeti umuıniyesi itibarile şöy-

Öering hakkımızdaki ifadesi ancak lece toplanabilir: 

Bugün Varşova'ya gidiyor budur ve bundan ibaret ola- "Böyle bir ayrılığı, evela Sanıldığına göre Yemen imamı Arap'lık, Yahudi'lik mes'ele· 
sini beynelmilel siyaset sahasına koymak ve Arap dünyasında 
bir birlik vücuda getirmek istemektedir. 

Berlin, 15 (Radyo) - Ge- bilir .. Bizim zaman-zaman ge- belediye, yani şe:1ircilik bakı-
neral G9ering yarın Varşo- çirdiğimiz inhidamlarda, mağ- mın<lan tetkik etmek lazımdır. 
va'ya gidecektir. Bu seyaha- lUbiyetlerde, sarsıntılarda bile, Faydalı olacak mı, olmıya-

Kamutay 
Kış tatili yaptı 

Ankara, 15 (Hususi) - Ka· 
mutay, 22 Martta tekrar top· 
lanmak üzere bugün kış tatili 
yapmıştır. 

İstanbul 
ltalyan konsolosu vazi

fesine ' başladı 
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

ltalya 'nın bura~konsolosluğuna 
tayin edilmiş olan Mareşal 
B~doglio'nun oğlu, bugün İtal· 
ya' dan gelmiş ve vazifesine 
başlamıştır. 

Y eni vapurlar tin hakiki sebebi ve ziyaret tarihimizle mütenasib bir hey· cak mı, yani Karşıyaka, kendi 
f'rogramı hakkında hiçbir ma· bet vardır. Milletinin manevi kendine bakabilecek mi, ba· 

Mukavelesi bugün lumat yoktur. Maamafih, Al· bünyesi, tarihi gibi büyüktür de kamıyacak mı? 
• / man gazeteleri bu hususta bir onun için.. Mevzuu balısolunduğun;ı na-
ımza anıyor• J çok neşriyat yapmaktadırlar. Biz bir vakitler yıkılırken zaran, izmir belediyesi Karşı-

lstanbul, 15 (Hususi) - Danzig işi ve Şarki Prusya bile, müdhiş bir gururun gök· yaka'dan 80·90 bin liralık bir 
lktısat Vekili Celal Bayar, koridoru mes'elesinin bu se- lcre çıkan akisleri duyulmuştur. varidat almaktadır. Bunda bit· 
bugün liman' ·idaresinde meş- yahatle alakası anlaşılmak- Nitekim, Atatürk'ün şahsiye- tabi, gümrük munzam resmin· 
gul olmuş ve İstanbul lima- tadır. d K k ' d.. · tinde, eli silahsız, başı göğ.'iü en arşıya a ya uşmesı 
nının ıslahı için yapılan pro- V 'd Al f ı icabeden hisse de dahildir. 
jeleri gözden geçirmiştir. arşova a man se iri, yara ı, kolları bağlı, dar bir 

geçen Teşrinisan1'de mareşal t k · · d k Jk Buna mukabı·ı beledı'yenı"n 
Vekil, r miiteakibcn ticaret avuç opra ıçın e a ınır- ' 

odasına gitmiş ve Afyon ida· Riç Smiğli'ye bu hususta bir ken de, ulvi, muhteşem ve Karşıyaka'ya senelik sarfiyatı, 
resinden işler hakkında ma· uzlaşma esası teklif etmişti. mağrurduk.. (30-40) bin liradır. Yani Kar· 
lfimat almıştır. Esrarengiz tayyare Gün gelir de bir ressam, şıyaka'dan temin edilen vari-

Celal Bayar ısmarlanan 11 Viyana üzerinde bir devir Türk milletinin, o şartlar al- datın nısfı, lzmir'e sarfolun-
vapurun inşası hakkındaki mu- yaptıktan sonra kaçmıştır. tındaki kalkınmasını tasvir ede- maktadır. Demek oluyor ki, 
kaveleyi yarın (Bugün~) imza- Viyana, 15 (Radyo)- Esra· bilirse, dünyanın en hakiki ve Karşıyaka kendi kendini ya· 

ANADOLU·~ lıyacaktır. · · şatmak iktidarına maliktir ve rengiz l ··tayyare, üçüncü defa en muazzam eserım yaratmış 
• Vapurlarımızda şehrin üzerinde uçarak duman olacaktır. hatta, her sene şehirciliğine 

G 
-- Soğ k h h ı · ı k ·1 h d k B v d l kl 1 k d hiçolmazsa 25·40 l in lira gibi ünlük siyasal gazete u ava ma zen erı sa ma suretı e ava a ora agrın an o u · ar a an Ö· 

Ü d t . ·ı k k. B k··1 b" ·11 · b fazla bir sarfiyat ta yapmak 
Sahip ve ba:yaıgıını V cu a ge ırı ece ve çe ıç resmi yapmıştır. u u en ır m_ı etın, aşını gü-

Haydar Rüşdü ôKTEM Ankara, 15 (Hususi) - İk· esrarengiz tayyareyi yere in· neşe kaldırıp, milyarlarca in- suretile .. 
Unıunıi ııeşri}at ,.e yazı işleri tısat Vekaleti, lstanbul, lzınir miye mecbur etmek için askeri sana karşı gükremiş arslan- Görülüyor ki, Karşıyaka, bu 

vüz etmesi imkanları üzerinde 
hiç de alaka gösterilmemekte
dir. Bugtinkü tarife 12,5 ku
ruştur. Halbuki, aboneman 
bini tecavüz ederse 1 O kuruşa 
düşecektir. Bu faydayı işaret
ten sonra ilave edebiliriz ki; 
Karşıyaka' da muhtelif semt
lerde ı;eşıne mes'elesi hallolun· 
mamıştır. Halk, hala tulumba 
suyu iç~nektedir. Halbuki tu· 
luriıba suyunun sıhhi tehdit
leri aşi.kardır .. Zengin abc-"e· 
manlar, bahçelerini Yamanlar 
suyile sulanıaktadırlar. Bu su
retle çeşmelere su vermek 
mes'elesi, tereddüdü mucip 
olmaktadır. Suyun bir de ki
fayeti mes' el esi vardır. Buna 
muhalefet edilirse, fakir halk 
da Yamımlar suyu içebilir. 
Herkes gibi belediyeye rüsum 
veren ayni semt ve kasaba 
vatandaşlarının yarısının tulum
ba suyu, yarısının Yamanlar 
suyu içmesi doğru olmasa ge· 
rektir. Keza, abonemanların 
adedi bine yakındır ve yeni 
müracaatlar, takacak saat bu· 
lunmadığı cevabile, kabul edil
m,emektedir. Bu saatlar, pekala 
temin edilebilirdi. Hem müra-
- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

TAKVİM nıüdürü: Hamdi ı. 'üzlıcı Ç:ıuçar ve Mersin arasında işliyecek tayyare meydanından bir filo lar gibi nara aatıp kolların· takdirde yalnız belediyecilik 
İdarehanesi: - posta vapurlarında soğuk ha· hareket ederek meçhul tayya- daki zincirleri kopardığını dü· Tzımdır: Rumi· 1353 ı Arabi-1355 

İzmir ikinci Be)lcr 5okuft.ı va mahzenleri tesis etmeği lü- renin peşine düşmüşlerdir. Es- ~ünün bir kere! Gurur!.. Gurur 15zımdırl :;ıulıaı 3 
Zilhicce 

4 

C. Halk Parti i bin:ı:ıı ic;iad~· - -
l'dgraf: fzwir _ ANADOLU zumlu görmüş ve bunun için rarengiz tayyare, Çekoslovak- 0 narayı, bilek kemikle- Ve, çarpan yüreğimizde bu ŞUBAT 

Telefon: 2i76 •. Po:.ta kutusu 40:> bir proje hazırlamağa başla- ya' ya doğru uçmuş ve Pres· rinin, bazuların zoruna muka- mübarek, bu mukaddes şey 
ABONE ŞERAiTi mıştır. burg şehri istikametinde kay- veınel cdemiyerek çatır·çatır o kadar da boldur kil.. Onu 

Yıllığı 1200, altı a>lı~ı 100, üç Yenice Piyangosu bolmuştur. Bu şehir, Çokos- kırılan zincirlerin sesini ve kendi dehasının kudretli şuaı 
ııylığı 500 kuruştur. lovakya' dadır. . yaralı ciğerlerden çıkan derin altında Atatürk meydana çıkardı. 

Ynbuıwı memleketler için senelik du .. n cekı"fdı· p 15 (R d ) R - h D 1 abone ücreti 27 liradır , rağ, a yo - esmı ırıltıyı ve bu varlığın arka· osl arımızın hakkı vardır: 
Heı ycrılc 5 kuruştur lstanbul 15 (Hususi) tebliğ: Viyana üzerinde uçuş· sında gözüken yan karanlık, Biz, mağrur bir milletiz ve 

1 
9 
3 
7 

16 
SALI 

1 
9 
3 
7 

Günü !!e,.ını· .. nu":-"11 .. 1ar -"" l·uru~tur. ' Yenice sigara paketlerinin lar }'ap:m esrarengiz tayyare- yarı alevli, korkunç fonu ha- gururumuzla, iftiharımız vardır . ., :. ., ~ .. ., • ., Evknt J<:ıau Va at E\ k:ıt Ezan \ n al 
;..:--..., ' ikramiyesi bugün çekildi. Be- nin nereden geldiğini araştıran yalinizde canlandırın.. Çiinkii biz bununla, tarihler Gtiııeş l.I2 <-;:55 akşıırnı 2,00 17, 13 

Ai\"ADOLU .MA'!'UAASINOA şiktaş'ta Nazif isminde birisine zabıta, hiç bir iz bulamamıc.:tır. Blınu yapabı.lmck ve bu yaptık!. ·· 111 <i 4 • 1" •> 0 l 3 > _ BASil..MlŞTIR -s ob e ı, .> -,~o yatsı •. :.. 19,14 

~-~ __ lüks bir otomobil çıktı. Arnştırmıya devam ediliyor. sahneyi yaratabilmek için ne Orhan Ralımi Gökçe ikinci 9,
3
9 

15
•
22

imsak 
11

•
33 5~ 

~-~~~~~~-:~·=·:·:=.·:·=~·=·=~·~-:;:::-::::.-::::-=._ .. -_. -~-- ~-=-·::.::·-:::.~_. ------~;--_. ;;:-_.-_::--_. ··~-_..-· -~~·---· -~------·--· ·~---=-----· ----=---· __.___. _ ..... __ ..... - -- - - ı =-;..---:--~.:.:~·-.._·.-:--~·-~-·-:--~· ... ·-=:-:~~-:-~::-z-z~-z:-z-~-:z-z-=:.-=~-z--:--z--=·=-~ 

n Kızıla lıa1osundan bazı .. görünüşler 



.AllSa~a4 ......................................... __ ANADOLU_. .. ._~._li2!Sllmr.ııem!l!IE:armımmı1&1il!laiil~rı::u~111!11ia::z~~ 
Yeni bir harb çok 
tahripkar, korkunç 

olacaktır. 

16 2 937 ~ 

Avusturyn'da taht mes'elesi 9 Mayısta Balkan antantı bü-
U b b 1 A t '. · ..... _ tün dünyanın itima-
r:ıa s urg arın vus ur- ita/yan imparatorlu- dını kazanmıştır 

Yaya do··nmes·ın·ı mesele- ğunu .. n birı .. ·nci yıl- --····--· - --·----···-------Başı 1 inci sahifede - Berlin, 15 (Radyo) - Hava . . · ı ı t t . d k donümudür. - Balk.an antantı bugün her za· bakanlığında general Göering 51n1 m 1 e ayın e ece Roma, 15 (Radyo) - 9 nıankinılen daha kuvvetli ve yalnız beynelmilel sabık muharipler 
Mayısta, İtalya imparat~rluğu· Balkan paktını imza etmiş olan şerefine büyük bir resmi ka-

Bu .. '!kşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı ; saat 12, 
30-14 Halk türküleri, hava
disler, plakla hafif musiki. 

Başı 1 inci sahi/ ede -
taraftarlığı yapmakta devam eden 
ve müfrid nasyonalistler tarafından 

tesis edılen kültür cemiyetleri 
için de b.r ihtar mahiyetin
dedir. 

Başvekil Habsburglann av· 
deti mes'elesi karşısında va
tanperverler cebhesinin vazi· 
yetini aşağıdaki şekilde izah 
etmiştir: 

1 - Avusturya'nın tarihi 
ananelerine riayet, 

2 - Kanunu esasiye İstinad 
edecek olan ve Avusturya'nın 
menfaatlerine uygun olarak 
teessüs etmesi lazım gelen 
hükumetin şeklini ancak Avus-

• turya halkı tayin edebilir. 

3 - Tecrübeye yer yok
tur. 

M. Şuşnig şunları ilave et
miştir: 

- Kralcılık propagandası 
yeni Avusturya'nın dahili ve 
harici siyasetine uygun olma
lıdır. Bir karar ittihaz etmek 
ydlnız Avusturya ricalinin sa· 
lahiyeti dahilindedir. Bu şekil
de bir siyaset takibi yalnız 
halkın değil ayni zamanda 
memleketin ve bizzat Habs
burg'ların menfaati iktizasın· 
dandır. 

Almanya taraftarlığı faali· 
yetine telmih eden Başvekil 
yeni teşkil edilen kültür cemi· 
yetlerini tenkid ederek demiş· 

kuvvetlendinnek, İtalya ve Ma
caristan ile de iyi münase
betler idame etmek arzusunda 
olduğunu ehemmiyetle kay
detmiş ve demiştir ki: 

Avusturya ile Prağ ve Bel
grad arasında görüş ayrılığı 
yoktur. Fransa ve lngiltere'ye 
dostluk bağları ile bağlıyız ve 
bu bağları kuvvetlendirmekte 
bahtiyar olacağız. 

Avusturya'nın içtimai bün
yesine temas eden başvekil 

patronların fabrika kapılarını 
kapamağa hakları olmadığı 

gıbi işçilerin de grev yapmağa 
haklan olmadığını çünkü iş 

hususunda çıkacak bütün ihti
lafların hakem usulile halledil-

h. · · d · · h devletler tarafından değil bütün nun ırincı seneı evrıyc.sı a· bul yapmıştır. 
dünya tarafından da en büyük bir 

sebile büyük bir askeri geçid · · ~ 1 k. dı General Göering bu müna· ıtnnaua layık bu nnma · ta r. 
resmi yapılacaktır. Bu geçid Antant Balkanlar bölgesin- sebetle bir nutuk irad ederek: 
resmint Libya'lı, Soma'li ve de ~e Balkan'ları ihata eden - Hepimiz de harbın ne 
saire renkli askerler de iştirak denizde barışın en istikrarlı demek olduğunu, harbın deh-
edeceklerdir. unsurlarından birini teşkil şetlerini biliriz. Yeni bir harb, 
Şiddetli bir tekzip ediyor. her halde daha muhrip ve 

Londra 15 {Radyo) - Bir Türk milletinin Balkan ide· müthiş olacaktır. Bunun için 
lngiliz resimli gazetesinin, olojisine ve barışa olan mer- biz, harbı menedecek va7.İyet-
lngiltere'nin Almanya'ya müs- butiyetini Büyük Şef in Türki- teyiz. Yeni harb sanayii, çok 
temlekelerini iad~ye karar ye Cumhur Başkanının Elen mükemmel ve korkunç silah-
verdiği hakkındaki neşriyatı Kralı Majesteye gönderdiği lalahlar vücuda getirmiştir. 
şiddetle tekzip edilmiştir. samimi selamı ile Başvekil İs- Bu sebeble hepimiz, ayni ruh 
Sovyet tayyaresi met lnönü'nün dostu Yunan ve kuvvetle beşeriyeti yeni bir 

hükumetinin reisi Metaksas'a felaketten kurtarmağa çalışma-
Stonya Uzerlnde" uçmuş gönderdiği samimi hissiyatı lıyız. Alr.ıanya'ya gelince; Al-

Roval, 15 (Radyo) - Bir hamil bulunuyorum. manya tamamen sulhperverdir, 
Sovyet tayyaresi hudutları ge- Sözlerimi bitirmeden evvel bu hakikati sizlerin de nazarı 
çerek Stonya toprakları üze· birbirlerine sayısız psikolojik dikkatinize arzcderim. 

mesi lazımgeldiğini söylemiş rinde dolaşmış ve tekrar Rus- b k f Demı"ştı"r. ra ıta ve müştere men aat· 
ve komünizmin Avusturya'ya ya'ya dönmüştür. larla bağlı olan Türkiye-Yuna· /rak'ın notası 
giremiyeceğini ilave eylemiştir. J k b • • 

M. Şuşning 1 Şubat 1937 apon a ınesı nistan arasındaki pek ziyade NegUs bu sefer Cenevreye 
tarihinde Avusturya'da 1162 ltimad reyi aldı samimi münasebetleri kaydet- murahhas göndermiyecek 
siyasi mevkuf mevcud oldu- Tokyo, 15 (Radyo) - Yeni mek ihtiyacını hissediyorum. - Cenevre, 14 {A.A) - Mısır 
ğunu ve bunlardan 437 sinin Japon Başvekili general Ayaşi, fstanbul, 15 (Hususi) - hükumetini Milletler cemiyeti-
Markisist ve 725 inin de Nazi Ayan meclisinde beyanatta bu- Atina belediye reisi, {Yeni . d d I k 

1 k İzmir) namı· le tesı· s olunan ma- ne gırmeğe avet e en ra 
olduğunu tasrih etmiştir. unara : hükumetinin samimi notası bu· 

- Akşam neşriyatı; saat 17 
Üniversite' den nakil inkılap 
dersi, 18,30 Atlet, atletizm ve 
Atilla'nın Türkçe olduğu hak· 
kında konferans, 19,30 Emin
önü Halkevinden naklen kon
ferans, 20 Türk şarkıları, 20, 
30 Ömer Rıza tarafından A
rapça söylev, 20,45 Vedia 
.Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk şarkıları, 21, 15 Şehir 
opereti (Üç saat operetinden 
bir parça) 22,10 Ajans ve 
Borsa haberleri, 22,30 Plakla 
sololar. 

Ankara radyosu 
Saat 12,3Q - 13,30 Plakla 

Türk musikisi, muhtelif plak 
neşriyatı, 19 Türk musikisi, 
19,30 Saat ayarı ve Arapça 
neşriyat, 19,45 Türk musikisi, 
20, 15 Kadınlarda konser hak
kında bir konferans, 20,30 
Dans musikisi, 21 Ajans ve 
Borsa haberleri, 21,15 Stüdyo 
orkestrası. 

- Japonya'nın siyasi Uzak hallenin açılma merasimini 
Nutkunu bitirmeden evvel rada hayretle karşılanmıştır. Yenı· Adam 

başvekil Nazilere son bir ih- şark ta tamamen sulhpervera- yapmıştır. 
nedir. Buna mukabil milli em- İstanbul, 15 (Hususi)- Ha- Çiinkü cemiyet azasından bir 

tarda bulunarak demiştir ki: devletin aza olmıyan bir dev· Puşkin' e tahsis ettiği 163 ün-
nl.yet ve mu"'dafaasının da nok riciye ' Vekilimiz tevfik Rüşdu'· k 1 · d d"kk t Dolfüs Avusturya'sı taraf- - cü sayısı çı tı. çın e ı a e 
sansız olmasını ister, bu da Aras, bugün Yunan Başvekili Jete alenen Cenevre'ye nam· 

tarı olanlar vatanperverler cep- l M k , zetliğini vazetmiye davet et- değer yazılar çoktur. Bilhassa 
hesince dost telakkki edile- çok tabii bir vazife ve haktır. genera eta sas 1 ziyaret et- Andre Gide'in bütün dünyada 

1 J h ""k"' t" 'h t miştir. Başvekil, Hariciye Ve- mesi ilk defa olarak vukubul-
ceklerdir. natçılara son bir aponya u ume 1 ı raca 1 muştur. büyük alaka uyandıran {Rus· 

tt k h ll. d · · kilimizle Romanya ve Yugos-ihtarda bulunmak ise bu ih- ar ırma , ma a ın e yenı ış ya'dan dönüş) adlı kitabının 
tarı bir daha tekrar etmiyece- sahaları açmak ve Çin ile lavya hariciye nazırları ve mai· Irak'ın bu daveti yakın şark 

esaslı Ve gen.ış bı"r uzlaşma yetleri şerefine bir ziyafet ver- Arap devletlerinin bir tesanüd tefrikasını takip ediniz. Gene 
ğim. Ve istikbalde buna ku· b d {Y · Ad ) D 

akdetmek ı·çı"n çalışmaktadır, miştir. Bu ziyafette, antantın eseri olarak telakki edilmek- u sayı a em am r. 
lak asmak istemiyenler hare· f dd ş d ' (Ak 1 h t 

-. Son zamanlarda ekser·ı- demiştir. sağlamlığı hakkında hararetli tedir. zze in a an ın 1 as a-ketlerinin icabettirdiği cezalara ı kl ) dl .. h. · · t f 
Yeti münevverlerden mu·'teşek· l ki d B b f k söylevler verildi. Bu münasebetle ltalya'nın 1 an a 1 mu ım eserını e -

tir ki: 

çarpı aca ar ır. u eyanattan sonra ır a- f stanbul, 15 ( Hususi ) - rikaya başladı. Ayrıca lsmail 
kil bazı mahfillerde Deutsch Başvekil bundan sonra eski lar namına müteaddid hatipler Cenevre'ye iltihakı , daha doğ- Hakkı, Hüsameddin Bozok'un 
Sozialbund isminde bir halkçı Nazilerin dahilde ıslah edil- söz almış ve neticede kabine- Balkan konseyi, iki saat mü· rusu Habeşistan murahhasla- yazıları, Halk üniversitesi ders· 
sosyalist cemiyetinin kurulma- mesi için vatanperverler cep· ye itimad reyi verilmiştir. zakerelerde bulunmuştur. rının Milletler cemiyetinden leri, tercümeler ve tenkitler 
sı iltizam ediliyor. Bu cemiye· hesinde hususi bir kısım teşkil Matbuat kongresi açıldı uzaklaştırılması mes' el esinin var. (Yeni Adam) bilhassa 
tin vatanperverler cephesi aley- edeceğini haber vermiş ve Sovyet G. konsolosu İstanbul, 15 (Hususi) - M • k b 1 t k · · t 
h M 1 V "I f't Balkan matbuat kongresi, bu· ısır 1 a u e me ıçın op· münevverlerin okuyacağı ga-

inde faaliyette bulunacagvını Viyana' da muazzam bir vatan- areşa oroşı O an ı k h f · d la t" d" gün Yunan akademisinde mat· anaca eye 1 umumıye e zetedir. 10 Kuruş . 
zannetmiyorum. Fakat böyle perverler cephesi evi İnşa edi- se m ge ır 1•• mevzuu bahsolacağı hatırlatıl- , ______ , _________ _ 
bir cemiyetin teşkili bir takım leceğini söyliyerek nutkunu Sovyet hükumetinin yeni iz- buat müsteşarının bir söylevi maktadır. Borsanın yeni bUdçesi 
sui tefehhu··ml 1 kt b't" · t" mir konsolosu M. Mark Şı"n ile açıldı. Kongrede, Yunan lzmı·r borsasının yeni yıl ere yo açaca ır, 1 ırmış ır. Çünkü bu toplantıdan evel 
zannındayım. Bu cemiyetin ve Viyana, 15 (A.A) - Müşa- Sikis Pazar günü fzmir vapu- Başvekili General Metaksas büdçesi 56,000 lira Üzerinden 

t ·1 b' k · 1 h b 1 fevkalade olarak toplanacak 
buna benzer cemiyetlerin ku- hidlerin kanaatına göre M. rile stanbul' dan şehrimize gel· 1 e ırço rıca azır u un· hazırlanmış ve borsa idare 

d ı olan heyeti umumiye, murah-
rulmasından hiçbir fayda ümit Şuşnig tarafındaP söylenilen miştir. Yeni konsolos dün vi- u ar. heyeti tarafından tasdik olu-
edl.lemez. k H b b 'l 1A tt 1. F 1 G··ı ,. Sk d• hasların selahiyetlerini tedkik k d 1. . .1 . nutu a s urg arın avdeti aye e va ı az ı u eç ı ve V nara o a mec ısıne verı mış· an .. ına ya edecektir. 

Şiddetle alkışlanan ba~vekil için Avusturya' da ihtiyatlı gay- bele diyede reis doktor Behçet HUkO ti · tir. Büdçe yakında toplanacak me erı arasında Zannedildig"' ine göre Habe-
amele sınıflarına hitap ederek retler sarfedildiğini ve Avus- Uz'u ziyaret etmiştir. Yeni ge- lb" oda meclisinde müzakere ve 
demiştir ki: turya siyasetinde Alman nü· neral konsolosu, fzmir'lilerin e ırliği şistan'ın murahhasları uzaklaş· tasdik edildikten sonra lktısad 

Avusturya işçilerine hudud· fuzunun gittikçe azalmakta ol· hemşehrisi olan Maıeşal Voro- Stokholm, 15 (Radyo ) - tırılacaktır. Bir rivayete göre Vekaletine gönderilecektir. Bor-

b. . . d d k d" şı"lof'tan lzm·ır'lı" hemşehrı·lerı·ne Stokholm'da dört Skandinav de bütün hükumetler İtalya'nın k" b""d . suz ır emnıyetım var ır. uğunu gösterme te ır. sanın geçen sene ı u çesı 

M. Şuşning bundan sonra Paris, 15 (Radyo) - Avus· ve Moskova belediye reisinden devleti tarafından teşriki me- Habeşistan' da ki hakimiyetini 49 bin lira idi. Bu sene borsa 
Avusturya'nın harici siyaseti· turya başvekili doktor Şuş· İzmir belediye reisine selam sai kongresi aktedilmiştir. tanımış oldukları için Negüs • varidatı artmıştır. 
nin yalnız sulh ve itilaf pren- nig'in söylevi, her tarafta de- getirmiştir. İtalya.Romanya Cenevre'ye murahhas gönder- Dilsizler cemiyeti 
siplerinden mülhem olduğunu rin akisler uyandırmıştır. Şuş- Belediye reisi doktor Behçet Ticaret muahedesi miyecektir. lstanbul dilsizler cemiyeti 
tasrih etmiştir. nig, Habsburg hanedanının Uz, gerek Mareşal Voroşilof'un imzalandı.. İtalyan Habeş ihtilafı dolayı· reisi Süleyman Sırrı şehrimize 

Başvekil Avusturya'nın 11 Avusturya'ya davet mes'ele- gerek Moskova belediye reİ- Rom, 15 (Radyo) - Kont sile ortaya çıkan müşkülatın gelmiştir. Süleyman Sırrı, Is-
temmuz 1936 tarihli Avustur· sinin, Avusturya halkı tarafın· sinin bu samimi alakalarından Çiyano, Romanya ile aktedil- gelecek Mayıs ayında tamam ile tanbul' da teşkil edilmiş olan 
ya - Almanya jtilafı dahilinde dan tayin edilebileceğini be· dolayı İzmir namına konsolosa miş olan ticari .mukaveleyi im- zail olması da ihtimalden de- dilsizler cemiyetinin bir şube-
Almanya ile dostluk bağlarını yan eylemiştir. teşekkür etmiştir. zalamıştır. ğildir. sini açmağa gelmiştir . 
................................................... mi ................................. mlil ......................... İllllli ........ ... 
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17 
gibi, ip kendiliğinden yukarı 
çekilecektir, sanıyorum. 

-Biz de beraber, değil mi? 
- Tabiil 
Ve tahmin ettikleri gibi 

oldu. Lük: 
- Eee .. Piyerl,. Artık şaka 

sırası değil, dikkati. 
Dedi. 
- Evet müsyü, ben de bu 

fikirdeyim. 
-5-

Gizli makanizma 
Lük ve Piyer' de hakiki bir 

zevk vardı; çünkü karşılaştık
ları şu şato, Trolvos esrarı 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

cidden büyük ve gittikçe aza· 
met ve dehşeti artan bir şato 
idi. 

Lük kendi kendisine: 
- Artık şüphe kalmadı: bu 

şatonun sahipleri fen ve sa
nayide yirminci asır insanlarını 
geride bırakmışlardır. Sandal
daki motör bir makine hari
kasıdır. Gazlı kurşunlarını an· 
cak şeytanlar düşünüp bula· 
bilir. Kimbilir şato içinde 
daha ne harikalar vardır. Bu 
harikalar Atilla'nın definesi 
sayesinde mi, yoksa bu hazi
nelerin muhafazasını temin 

için mi yapıldı? Bunu anlamak kızak üzerine oturtuldu. 
lazımdır. Güzel Gizel de başlı Liik: 
başına bir muammadır. - Çabuk olalım!. 

Lük bunları düşünürken Pi- Dedi. ikisi birden sandal-
yer'in sesi duyuldu: dan kulenin üstüne atladılar. 

- Dikkat müsyül. Bir medhal ile karşılaştılar, 
Lük başını kaldırınca san· burada helezon şeklinde bir 

dalın kulenin üstüne kadar merdiven vardı. Merdivenin 
yükseldiğini gördü. basamakları, çok kullanılmış 

Piyer ve Lük ayakta kulenin olmak hasebi le aşınmış bir 
üstüne dikkatle baktılar. Yu- halde idi. 
karıda sandalı bekliyen hiçbir Lük merdivenleri inmeğe 
kimse yoktu. teşebbüs etti; fakat ikinci 

Sandalı yukarıya çeken ip- basamakta merdivenin alt ta· 
ler, iplerin lmakaralarının bu- rafında bir elektirik ampülü 
lunduğu kuvvetli potrel kollar yandı. Lük buna hiç ehemmi
hep kendiliğinden ve şatonun yet vermiyerek devam etti. 
içinden idare ediliyordu. Mo- Filintayı sağ kolunun altına 
törlü sandal, kulenin üst kısmı yerleştirmiş, parmağı da tetik
hizasına geldiği vakit, demir· te idi. Arkasından da Piyer 
kollar kendiliklerinden içeri iniyordu. 
doğru döndüler; sandal da İki arkadaş, bir 
evvelden hazır bulunun bir düşman yeraltı 

nıyorlardı. Fakat şu ana kadar 
da önlerine hiçbir kimse çık· 
mış değildi, bu suretle elek· 
tirik ampulünün yanmakta ol
duğu yere kadar vardılar. 

İki arkadaş sür'atle inme· 
lerine rağmen, en küçük bir 
gürültü bile yapmıyorlardı. Bu 
da, kulübede uyuttukları iki 
adamın ayaklarından çıkarıp 
giymiş oldukları lastik. çizme· 
ler sayesinde oluyordu. 

Lük ve Piyer bu suretle 
kulenin bir kısmını teşkil eden 
üç köşeli bir odaya kadar 
vasıl oldular. 

Solda bir kapı vardı; fakat 
sağdaki kapı büyüktü. Burası 
bir elektirik lambasile tenvir 
edilmekte idi. 

Lük ve Piyer, etrafı ayakta 
oldukları halde dikkatle göz
den geçirdiler. Büyük bir 

dosya dolabının yanında bir 
koltuk üzerine ellerini iki ta· 
rafa sarkıtmış, başı göğsü 
üzerine düşmüş derin derin 
uyuyan bir adam gördüler. 

Lük ve Piyer'in ayni şekilde 
~iyinmiş olan bu adam, hiç. 
şüphesiz buı anın bekçisi idi. 
Bu adamm yanı başında, bir 
silah rafında 12 kadar silah 
sıralanmış duruyordu. Sağ 
tarafında bir masa vardı. Uze· 
rinde hiçbir şey bulunmıyan 
bu masanın yanında da aşağı 
katlara inmeğe mahsus bir 
merdiven göze çarpıyordu. 

Lük ve Piyer birbirine ba· 
kıştılar ve gözlerile ne yapa
caklarını kararlaştırdılar. 

Bir dakikadan az bir ,;a· 
üzerinde 
adamı 

-

reı 

ta 
la 

sıJ 
di 
m 
p 
ve 
su 
ile 

se 
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buh 
bir 
kat 
de 
kak 
şu) 

3.4 
olu 



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

·~~~:.::.~~~~~~~~~~~~~~~--~~---A~ADO~u ........................................ s.~al ~ 
nunlar hazırlanırken./ ı.~--· ~~ Uzüm standar- Mümtaz ve ı 

-7-
Mavi kol 

işaretle rini 
ham il ko· 
runma teş

kilatının ve-
receği talimata harfiyen mu
tavaat edilir. Kadınlar, çocuk· 
lar ve sakatlar, önde olarak 
sığınağa girmek hakkını haiz
dir. ikametgahları terkten evel 
mevcud pencere kapakları, 
perdeler vesaire örtii\ür, ışık 
ve ateşler söndürülür, gaz ve 
su muslukları kapanır. Araba 
ile sokakta iken tayyare ta
arruzu olursa bir sığınağın 
bulunduğu yere kadar rgidilir, 

araba durdurulur, ve sığmağa 
girilir. Atlar çözülerek ve eğer 
memnu değilse tel veya lamba 
direklerine, şayed memnu ise 
arabaya bağlanır. Umumi ve· 
sait te dururlar ki yolcular 
İnip sığınaklara girebilsinler. 
Umumi sığınakların memurları 
kalabalıktan dolayı başka kim
seyi alamadıkları takdirde en 
yakın bir ev sığınağına mü· 
tacaat edilir. Burada da yer 
bulunmazsa o halde en yakın 
bir evin methaline girilir. Fa
kat kapı ve pencereler önün· 
de durulmaz ve her halde so · 
kakta şuraya buraya da ko· 
Şulmaz. Caddelerin tahliyesi 
3.4 dakikada bitmelidir. Ne 
oluyor merakı ile kapı ve 
Pencere açmak ölümü veya 
ağır yaralanmayı intaç eder, 
hem kendisi, hem de diğerleri 
tehlikeye girer. 
Açık arazide yere yatılır, 

"arsa bir çukura girilir, bu 
suretle hava tazyikinden ve 
~arçalardan kurtulunur. Eğer 
okudan ve nadiren de çıkan 

renkli ciumandan zehirli gazın 
llıevcudiyeti anlaşılırsa ve eğer 
ll'ıaske de yoksa, o zaman bir 
lllendil veya elbise parçası 
ltıurnkünse iyice ıslatılarak ağ
ta ve burna bastırılır ve an· 
~ak hafif ve derin olmıyan 
~ efesler alınır. Koşmak ve 
~a~ut imdat istemek için ba-
11ttnak tehlikelidir. Eğer zehir· 
;~~e alameti hissedilmiyorsa 
~ a ı o halde rüzgara karşı 
t:"aşça yürüyerek gaz bulu
~it~dan çıkılır ve her halde en 
lir ın sıhhiyeye müracaat edi-
1ıq·1 (Bazı zehirli maddeler der· 
'eı değil ancak birkaç saat ;ta tesirini gösterir.) · 

( Qggare gittikten sonra 
~iti l ayyare gitti ) çanlarının 
~e:ası henüz (tehlike yoktur) 
t" k·ek değildir. Sığınakların 
ı. llancak amirin müsaadesi 
' () 
~t 

1 
ur. Bundan sonra sığınak 

~ıııt Cc havalandırılır ve tekrar 
~ ,anılrnıya hazır bir hale 

llt 'h "c ' ı tiyat su alınır, aralık 
qtaş;atlakları olup olmadığı 
~tılır. Varsa tıkanır. 

tııa1ı ddede çok <likkatlı ol
~eık~ Patlamamış bombalara 
~~lis nrnamalı, fakat en yakın 
(t:;ilt tnevkiine haber vermeli, 
t~tlen te.hlikesi var) diye işa-
~Ctitı~ış Yerlere girmemeli ve 
~altı en geçmemeli, hasara 
~d- ış, Çatlamış evlerin yakı· 

~I\ .. 
YUrümemeli, hiçbir yer· 

. , 
gitmeli, zi_ra hava taarruzu 
tekrar başlıyabilir. Korunma 
teşkilatı tarafından herhangi 
bir işe memur edildiniz mi, 
asla itiraz etmeden ve fazla 
bilgiçlik iddiasına girişmeden 
hemen o işi yapmalı. 

Kendine ve etrafına gar-
dım etmeli .. 

Tayyare bombaları tarafın
dan ençok vukua gelebilecek 
olan yaralanmalara karşı nasıl 
muamele olunacağım herkes 
öğrenmelidir. Evlerdeki yar· 
dımcılar ve ev amiri ilk yar
dım usullerini mutlaka bilme· 
lidirler. Bundan başka zehirli 
maddelerin tesirlerine karşı ne 
yapılacağını da her ferd öğ· 
ren melidir. 

Zehirli muharebe maddele· 
rinin tesirleri birbirinden çok 
farklıdır. Bunlar, farklarına 
göre birkaç grupa ayrılmış
tır. En az zararlıları gözleri 
tahriş eden ve gözyaşı akıtan 
gazlar olup bunlara karşı hu
susi tedbirler almıya lüzum 
yoktur. Gazın gözlere yaptığı 
tahıiş tesirleri temiz ve açık 
havada zail olur. 

Mavi haç grapu: Evelkine 
nisbeten tehlikelidir. Gözlere, 
boğaz, burun ve nefes yolla
rına şiddetli tesirler yapar ve 
kusmaya sebeb olur. Buna 
karşı süt faydalıdır. Sodalı su 
ile gargara yapmak, kireç kay· 
mağı koklamak ve kalevi göz 
merhemleri kullanmak iyidir. 

Yeşil haç grapa: Ciğeri 
zehirler ve o dereceye kadar 
bozar ki, nefes tamamen ke
silir ve insan boğulur. Bu su
retle zehirlenmiş olanlar derin 
nefes almamalı ve kat'iyyen 
hareket etmemelidirler. Gaza 
maruz kalanlar, nefes yolla· 
rına ıslak bezler tutmak sure· 
tile gaz bulutu içinden kur· 
tulmağa çalışmalıdırlar. 

Sarıhaç grupu: En tehlikeli 
gazlar bu grupa dahil olanlar· 
dır. Zira bunlar yalnız ciğere 
değil, cilde de tesir yaparlar 
Elbise ve nyakkabılardan az· 
zamanda içeri girer, fakat te
sirlerini derhal göstermezler .. 
Birkaç saat sonra cilde yanık 
kabartılar şeklinde kabartılar 
yaparlar. Bu sebeble elbiseyi 
daima dikkatle aramalı ve üze
rinde şüpheli ıslak lekeler gö· 
rülürse derhal çıkarmalı ve o 
lekenin altına gelen cildi he
men tedavi etmeli. Bunun için 
suda halledilmiş kireç kay· 
mağı sübyesi kullanılır. Tedavi 
şöyle yapılır: Evvela cildin 
üzerinden sarıhaç maddesi bir 
pamuk veya bez parçasile si· 
linir, sonra kireç kaymağı 

mahlulü sürülür, on beş da· 
kika kadar öylece bırakılır, 

ondan sonra bu madde de 
tekrar ve dikkatle silinir ve 
cild bir yağ maddesile ovulur. 
Sıcak ve sabunlu banyolar 
dahi ayni işi görürler. 

Zehirlenmenin hangi mad
deden ileri geldiğini anlamak 
mühimdir. Bu anlaşılmadan 
doğru tedavi yapılamaz. Ze
hirli maddenin ne olduğu, ko· 

Pehlivanlar 
Şu pehlivanlar olur şey de

ğil vesselam: 
Koldan, paçadan yakalayıp 

bir hamlede meydana çıka
caklarına, evvela, merasimi 
mahsusa ile biribirine meydan 
okuyorlar . 

- işte er meydanı; gelsin!.. 
- Y ooook, o bana meydan 

okuyamaz .. 
.._ Neden? 
-Çünkü o benden küçük; 

Peki, ne olacak? 
Meydanı ben okuyaca· 

ğıml 

Haydi öyle ise, besme
le mi çekeceksin, lahavle mi 
çekeceksin, yap ta meydanı 
da okul. Amma, dikkat et, 
fazla okuma!. 

- Peki.. Eeeeey filan peh
livan .. Ey mağrur civan! İşte 
meydan!.. Karşında bir aslan!. .. 
ister dev ol, ister güheylanl.. 
Yağlı ise yağlan, serbestse 
ballan, çık karşımal. .. 

Hani; Karagöz oyunu vardır 
ya, tıpkı onun gibi birşey: 

- Ey karagözüm! 
- Ne var ulan? 
- Ben bendeniz, ben ha· 

kisare, eli yüzü yünmüş, fasi
hullisan, musahabeti tatlı, 

- Hoşgeldin pancar su
ratlı .. 

Pati.. Küt.. Seni mi ayvaz 
kasabın bilmem nesi senit.. 
Ne söyliyt:ceksen doğrusunu 
söylesen e ulan!.. 

- Söyliyeceğim amma, bı
rakmıyorsun kil.. 

- Nasıl bırakmıyorum be 
mübareki.. Bir saat var ki ağ
zında birşeyler geveliyor, dışa
rıya çıkaramıyorsun.. Söyle 
baı{alım, söyle!... Söyliyeceğin 
varsa dinliyeceğin de var, gö
receğin de .... 

Evet, pehlivanların ağız mü
nakaşaları buna benzedi ... 

İstanbul' da biribirine mey· 
dan okumuşlar.. Gazetecilere .. 
söylemişler, idarehanelere git· 
mişler vesaire.. Alttarafı, bir 
şey yok .. (Maabadı İzmir nüs
halarında) diyerek bu defa 
da İzmir' e gelmişler. Ağızla 
güreş faslı, ~imdi bizde baş
ladı. Berber olsalardı, (Tıraş) 
diyecektim, fakat pehlivan ol
dukları için "Güreş,, diyorum. 

Tekirdağlı; 

- Hö hö höööööyt, diyor, 
var mı bana ·yan bakan! 

Dinarlı Mehmed de bir so· 
lukta Bursa' dan buraya geli-
yor: 

Haaaaaayt ·diye nara 
atıyor- meydandayım .. 

Anlaşılıyor ki, bize de, şİm· 
dilik pehlivanları kmştırmak 
düşecek: 

Doğrusu, ben Dinarlı'yı da 
severim, Tekirdağlı'yı da .. iki· 
si de aslan gibi çocuklar .. 
Amma, bu ağızla güreş şar· 
kısım bırakalım da (Minderde 
boy göstermek) cürcenesine 
başlıyalım .. 

da zehirlenme hastalığının ken· 
disinden de belli olabilir. Bu 
gün kul!anılmakta olan (mavi 
haç) gazları kokusuzdur. Ha
fif bir duman neşreder. Duman· 
da yanık kokusu vardır. (Ye· 
şil haç) gaıları ise, leş koku
su, iğrenç ve kusma tevlid 
eden pis kokular neşrederler. 
(Sarı haç) grupu hardal ve 
pelagornin (Sardonya yaprağı) 
kokusu verir. 

dizasvonu ve Hakkı Nezihi 
Adeseme çarpanlar 

kongre D_ü_n_A ...... ~k--:z-r-a-'yo Suriye ve şapka! 

B k 
• "/ Yakın şark'ta "Şapka" nın 

ugün uru meyva gıttı er bir asırdan fazla süren garip 
ihracatçılar birli. Birkaç günclenberi palamu- b\r tarihi vardır; Üçüncü Se-

tun standardize edilmesi ışı )im zamanlarında şapka değil, 
ğinde toplantı Var/ etrafında tetkikatta bulunan hatta bir "Serpuş,, mes'elesi 

--• • •·..--- iç ticaret umum müdürü Müm· ve davası vardı. Bundan son-
Üzüm standardizasyonu için Ik taz ve tısad Vekaleti ibra· ra, Yakın şark'a, Osmanlı im-

10 martta toplanacak üzüm cat baş murakibi Hakkı Ne· paratorluğunun hüküm sürdü-
kongresine gönderilmek ve zihi, dün sabahki ekspresle ğü yerlerde şapka "Teceddüd 
üzüm standardizasyonu nizam- Ankara'ya gitmişler ve Bas- severler,, in alameti olmuş, 
nizamnamesine esas olmak d l k' k f 11 d k t f mane istasyonun a a akadar es ı a a ı ar a şap a ara • 
üzere hazırlanacak . rapor için devair müdüranı ile bazı tarlarını tekfi10 edip durmuş· 
bugün kuru meyva ihracatçı· tüccarlar tarafından uğurlan- lardır . 
lan idare heyeti borsa salon- mışlardır. Şapka, istibdad devirlerinde 
larında toplanacaklardır. ---- lstanbul, lzmir ve Selanik gibi 

Geçenlerde şehrimiz ticaret Mekteblerin yerlerde fen adamlarının ali-
ve sanayi odasında yapılan met1 olmuştur. Hatta o kadar-

:toplantıda üzüm standardizas- tatili ki İstanbul ve lzmir'de garb-
yonu için _bir rapor hazırla- tan gelmiş veyahud Yunan'lı 
mak üzere bir komisyon seçil- Esnaf arefe gü. . Belki de mütetabbib - dok-

. . B k . d nu'" du .. kkaAnlarını torlar, hastalarını silindir şap· 
mıştı. u omısyon, stan ar· ka ile ziyaret ederlerdi. Ma-
dizasyon raporunu müsvedde açamıyacaklar amafih, münevver Türk'ler, 
halinde hazırlamıştır. Bugün h d O l Kurban bayramı münasebe· ya u sman ı anasırına men· 
kuru meyva ihracatçılar birli· b · .. l f t tile ilk ve orta mekteblerle su saır munevver er ırsa 
ğinde yapılacak toplantıya, b ld k · dd tr 
bütün ihracatçılar iştirak ede- liseler cumartesi günü tatil iy~te u r;kmveen ş;apka 1gi;~~k~: 

k k Yapacaklardır. Tatil beş gün ce ve omisyonun standar- dir ve münevver olanlar hiç· 
devam edecektir. 

dizasyon raporu okunarak bir zaman fes sevememişlerdir. 
üzerinde münakaşa edilecektir. Esnaf, arefenin pazar gününe Şapka, bir zamanlar siyasi 

M h l f 
~ .. 1 d b tesadüf etmesi dolayısile, 0 bı'r kıymet te "ıfade etm'ıcti"r. 

u te i tıp uzüm er e u·: ~ 
:ı k k b . - .k 1 gün de dükkanlarının açılma· Surı'ye'de ve bı'lhassa B~rut· 
ıunaca ara oce_mı tarı i e sına müsaade edilmesLni iste· ta şapka giyen yerliler, ran· 
üzümlerin yıkanma mes' elesi mişlerse de buna kanunen sız himayesini haiz addolunur· 
üzerinde de görüşülecektir. mümkün olmadığı kendile- lardı. 

Bu toplantıdan sonra tica· rine bildirilmiştir. Hamid devrinde, şapka 
ret odasında bir toplantı da- memnuiyetinin şiddeti, Beyrut· 
ha yapılacak ve rapora son Su tarifesi 2 veya 3 ta hükümsüz kalırdı. 
şekil verilecektir. Rapor, oda kuruş indirilecek Bir Suriye'linin şapkasına 
reisliği tarafından ·Üzüm kon· dokunmak, Fransız sefirinin 

· d k k lk Su tarife komisyonu, bugün gresın e o unma üzere- • Yıldız'a nota vermesini mucib 
tısad Vekaletine gönderile· nafıa müesseseleri komiserli- olurdu. 
cetkir. ğinde son toplantısını yapa- F k l d 

caktır. Su tarifesinin iki veya a at ne garip ci ve ir, si· 

Fuar münasebetile 
aenizyollarında 

tenzilat .. 
Türkiye limanlanndan lzmir 

enternasyonal fuarına gelecek 
ziyaretçilerle teşhir için geti· 
rilecek eşya navlunlarmda yüz
de 50 tenzilat yapılacağı ve 
bu tenzilatın fuarın açılışından 
15 gün evel başlayıp kapanı· 
şından bir ay sonraya kadar 
devam edeceği Türkc,fis baş· 
kanhğından fuar komitesine 
bildirilmiştir. 

Kızılay 
Kongresi bu aym 

26 smda .• 
Kızılay k~ngresi dün top· 

lanmışsa da ekseriyet hasıl 
olmadığından, kongrenin bu 
ayın 26 ıncı Cuma günü öğle· 
den evel saat 11 buçukta top· 
!anması tekarrür eylemiştir. _I ____ _ 

Meydan, pehlivanların de· 
desinden miras kalmıştır. Fa· 
kat ne başındır, ne de orta
nıa.. Bu meydan ve minder, 
pehlivanlığın bizatihi kendisi
nindir. Çok lakırdı yok; yaz
mak, haber vermek bizden .. 
Din iman gayreti dostum dok· 
tor Hüseyin Hulki' den, güreş· 
mek te: onlardan!.. 

Bayramı da, şöyle kucak 
kucağa bayramlaşıyorlar mı, 

bayramlaşmıyorlar mı; ona ba-
kalım!. Çimdik 

ren diğer bir takım aldatıcı 
kokular da ilave edildiği tak· 
dirdc, hangi nevi gazla zehir· 
lenildiği kokudan anlaşılamaz. 
Yeşil haç gazlarile zehirlenen· 
lerde nefes darlığı, öksürük 
ve boğulma alametleri görü
lür. Eğer tesir ilerlemişse kan 
kusmalar vaki olur. Sarı haçla 
zehirlenenlerde nefes yollarının 
tahrişi, cild kızarması ve göz 
kızarma ve zehirlenmeleri gÖ· 

yasetin ne garip safhasıdır ki 
üç kuruş birden tenzil edile- bugün Hatay' da şapka giymek 
ceği kanaati vardır. Tetkik isteyen 200,000 Hatay'lı Fran-
edilen muhtelif masraflar, bu sız'ların zecri tedbirlerile kar· 
tenzilatın mümkün olacağını şılaşmakta, ceza görecek birer 
meydana çıkarmıştır. mücrim mevkiine düşmekte· 

Ruam 
müc<ıdelesi 
12 beygir itlaf edildi 

1936 Yılında vilayetimizde 
baytar teşkilatı tarafından ya· 
pılan ruf.m mücadelesi hak· 
kında bir istatistik hazırlan
mıştır. Baytar müdürlüğünün 
hazırlad,ğı bu istatistiğe göre 
geçen yıl içinde 9393 beygir 
seriri muayene ve 3896 beygir 
mallein tatbiki suretile mua· 
yene edilmiştir. Bu suretle ba· 
kılan 13,289 beygirden 12 
tanesi ruamlı çıkmış, 11 tanesi 
sahiplerine tazminat verilmek 
suretile ve biri tazminatsız itlaf 

edilmiştir. 

Sabun 
Fabrika ve imalathaneleri 

Türkofis merkezinden şeh· 
rimiz şubesine gelen bir mek· 
tupta mıntakamızda mevcud 
sabun fabrika ve imalathane· 
lerile bunların istihsal ettikleri 
sabun ve bu işe sarfettikleri 
yağ miktar ve cinsleri hakkm
da malumat istenmiştir. 

lzmir şubesi, bunun için 
tetkiklere başlamıştır. Tetkikat 
neticesi yakında Türkofis mer
kezine bildirilecektir. 

:1 Zeytinyağı kontenjanı 
Paris'ten şehrimiz Türkofi· 

sine resmen bildirildiğine gö· 
re Fransa'da muvakkat zey· 
tinyağı kontenjanı ·kaldırıla· 
caktır. Buna dair mufassal 
malumat ta gelmiştir. 
Kaysı ve Zerdali çekirdefii 

Almanya' dan şehrimiz Türk· 
ofisine bildirildiğine göre; Al
man ithalatçıları, Türkiye' den 
külliyetli miktarda kaysı ve 
zerdali çekirdeği istemekte-

<lirler. 
Medeni Fransa, Suriye'li 

Tarbuşu için şapkayı ayak 
altına alıyor; hayret .. Bin defa 
hayret değil mi?. 

F. &nliof lrı 
--------------~~~~-

Büdçe ~rken 
hazırlanacak 

-Başı 7 inci sag/ada
lantımızda da adi içtima mebdeini 
tayin edeceğiz.! Müeaade buyurur· 
aanız yann bu ııaalle meclisin top-
)anmaeını ve içtima mebdeinin ya
rınki tarihte olmasını teklif ede· 
rim. Kabul edenler lütfen ellerini 
kalJırsınlar. 

Valinin hu teklifi üzerine hfl· 
tiin eller kalktı ve tek.lif ittifakla 
kabul edildi. Vali sözüne devam 
ed rek: 

- Hepinize muvaffakıyetler te· 
menni eder, celseye son veririm, 
dedi. 

Umumi medis, bugdn ıaat 

H te toplanarak viliyat büdçeeiai 
hazırlaoııya haşlıyacaktır. 

Düdçe, bu sene erken hazırla· 
na caktır. 

ispanya' daki 
kanlı harp 

- Başı 1 inci sag/ada -
yeıperver bask idaresi Biııkayi'de 
asilerle muzakere karannı vermiı· 

terdir. Bu mevkiin teslimi için te• 
oebbüsat vardır. 

\ alünııiya, 15 ( Uadyo ] - İı· 
paoya hariciye nazın [Alvarea Del· 
nyo] radyoda bir söylev veımiı ve 
(l\falaga) mağliıbiyetinden İngiltere 
ile Fransa'nın mes'ul olduğunu ııöy· 
lemiş YC italyn'nın, Malaga')a R'i• 

ker göndermekte devam eylediğini 
ilave eylemiştir. 

Cebelüttarık, 15 ( Radyo ) -
lspanp hükumetine menı;ub do· 
nanma, angz.ın (Kartajen) limanın· 
dan aynlmıo Ye meçhul bir ııemte 
tevcih etmi~tir. 

Son haberler, ilıUlilwerin on 
iki kilometre ;mtidadındaki ~ •· 

ltati •• lbdrW ~-- ~ et• 
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apraklar 
r 

Düş içinde Pazar~J!!Eçı • 

ge ç Türk casusları .. Altlnordu 5-3 lzmır po
Veli kendisine küfeden sarhoş ru, K. s.' K. ta ~-1 Ege-

- Başı 3 ncü salıi/ede -
caat sahipleri suya kavuşur, 

hem de tarife 1 O kuruşa dü
şebilirdi. 

n Dedebaşı'na kadar uza· 
tılması. 

2 - Tenvirat ve su mes'e· 
lesinin halli. 

Denecektir ki: 3 - Bataklıkların tamamile 
kurutulması. 

zabiti yere yuvarlamıştı.. spor u ~endller. 

- lzmir' e aid istikraz pa
rasından Karşıyaka'ya 250 bin 
lira kadar sarfiyat yapıldı. 

Onu, her yılın sarfiyatı takip 
etti, bu, ne olacak? 

4 - Tam teşkilatlı bir s~or 
sahası, bir tenis kordu tesisi. 

5 - Çocuk bahçesinde bü
yük bir gazino açılması. 

6 - Şehirdeki liiğım der
dinin tedkiki ve senelere ay
rılmış bir programla izalesi. 

-7-
- imparatoru vurmak, um· 

ıduğumuzdan kolay görünüyor 
bana!. 

- Bana da öyle geliyor 
Ahmed.. Kararı verelim: 

- Kur'a çekeceğiz Veli .. 
Hangimize düşerse, suikasti o 
yapacak .. 

- Hayır, ben kur' aya razı 
değilim. 

Şu halde ben gideyim! 
O da olmaz! 
Peki, ne yapacağız? 
Ben gideceğim. Düşün 

k1, sen yaşamağa mecbursun .. 
O kızcağızı ben bile unutamı
yorum. Canlı bir çiçeğe ben
ziyor. Hem de şehir bahçıva· 
nınm elini değirmediği bir 
yaban çiçeği. .. Senin ölümün, 
onun da ölümü demektir. Sen 
kendini, daima kalbinden ge
be olan bir insan yerinde dü
şünmelisin.. Bir satır darbesi 
altında iki kişi can verecektir. 
Bana gelince, yalnızım. Haydi 
helallaşalım. Sen müsterih ol, 
yakalanırsam bile, kimse bana 
te~ söz söyletemiyecektir. Hat· 
ta, Türk olduğum bile zor 
anlaşılacaktır. 

iki delikanlı biribirini ku
cakladılar ve öpüştüler .. 

- Hakkım helal olsun Veli .. 
- Benim de öyle, yerden 

göğe kadar helal olsun Ah· 
medl 

Veli, belindeki hançeri ve 
kuburu yokladı, sessizce ka
ranlığa daldı. Ahmed onun 
arkasından bir nevi dehşetle 
bakıyordu. Veli'nin iri gölgesi, 
biraz ileride zifiri karanlığın 
içinde boğuldu. 

Ahmed, buradan biraz uzak
laşmağı lüzumlu görüyordu. 
En muvafıkı, ormanın en ka· 
ranlık bir köşesine çekilmekti. 
Burada Karpat silsilesinin kü
çük bir parçası vardı ki, üstü 
koyu yeşil bir kalpak gibi 
ormanla örtülü idi. 

- O, nasıl olsa sağ dön
miyecek! 

Diye mırıldandı yarım saat 
kadar yürüdü.. Düşüb kalkı
yordu. El yordamile ilerlemek
ten başka çare göremiyordu. 
Terlediğini hissetti, bir ağa· 
cm dibine oturdu. Yorgundu. 
Gözlerini hafifçe yumdu, uyu
ya kaldı. 

Aradan ne kadar geçti bil
miyordu .. Ormanın içinden bir 
hayvan kişnemesi işitti. Sesi 
derhal tanıdı. Bu, Veli'nin hay
vanı idi. Bunu, bir ıslık sesı 
takibetti ve sevincinden bir 
ok gibi fırladı. 

Bu ıslık, Veli'nin ıslığı, da
ha doğrusu kendi parolası idi. 

Biraz ileride durdu, ayni 
parola ile mukabele etti. Veli 
de karşılıa< verdi: 

Artık karşı karşıya gelmiş· 
letdi: 

- Ne oldu? 
- Sorma, hiçbir şey yapa· 

madım. Yalnız bir Avusturya 
zabitini, taşın üstüne yatırarak 
kestim .. 

- Anlat, anlat! 
Veli, sıkıntılı gözüküyordu; 
- Ne anlatacağım; fena 

tığım halde.. Bir ipek çadır 
ki, ışıklar içinde parıl parıl 
parlıyor. Etrafı nöbetçilerden 
bir çenber içinde .. Eğleniyor· 
!armış galiba: Kadın kahka
haları duyuluyordu .. Hem de 
ne kahkahalar; sorma Ah
med .. Sen olsan onları din· 
lerken çileden çıkardın .. Anla· 
dım ki, sabaha kadar çadırın 
etrafı boşalmıyacak .. 
Elimi cebime soktum, yuru· 
meğe başladım. Ne yapaca-
ğımı şaşırmıştım... Epice ay· 
rıldım. Vardığım yer, çok 
tenhalıktı. Baktım: 

Bir dere kenarından genç, 
süslü bir kadın, kahkaha ata· 
rak, koşarak imparatorun ça
dırı istikametinde ilerliyor. 

- Yakalamadın mı sakın? 
- Yakalayıp ta ne yapa-

caktım?. Kadın avına mı çık
tım ben? .. Sözümü kesip dur
ma, bir susarsam on yıl ağ· 
zımı açamazsın .. 

- Peki, sustum, haydi sen 
anla ti 

- Derken, kadının arka
sından da uzun boylu, yakı· 
şıklı bir zabit göründü. Ga· 
liba, kadının hovardası ımış. 
Dere içinde evlenip, eğlenip 
sevişmişler. Herifci oğlu ka
dının arkasından gitmedi. An
laşılan, o kadın saraylı idi. 
Belki de imparatorun birşeyil. 
Zabit, benden 20 metre ötede 
idi. Ben bir ağacın dibine 
sınıp oturdum. Tam üstüme 
gelip çarpmasın mı?. Kör-kü
tük sarhoşmuş .. 

- Ulan ayı köylü -dedi· ne 
halt işliyorsun burada? 

- Uyuyordum .. 
Dedim. Bir kahkaha attı: 

- Dama gir -dedi- damda 
uyu! 

Kanırn~beynime sıçradı. iki 
çizmesinden yakalayıb birden 
bire çekince, küt dedi herif; 
boylu boyuna uzandı. Hançe· 
rimi gırtlağına dayadım ve 
sapladım. Geberdi, gitti, ses 
bile çıkaramadı. Bir dakika 
sürmedi vallahi Ahmed ... Be
lindeki kayışı alacaktım, vaz 
geçtim. Herifin geberişi şüp· 

hede kalsın daha iyi.. Şimdi 
leşini bulunca: 

- Onu düşmanları veya 
imparator öldürttü! 

Diyerek dedikodular çıka
racaklar aldırma, iyi geçti.. 

- iyi ki kenôini belli et
medin. Aferin Veli, işi tamam 
ört-bas etmişsin.. Yoksa, bizi 
takibe çıkar ve yakalarlardı. 
Şimdi ne olacak. yeni bir ka
rar vermek mecburiyetindeyiz. 

- Bak, güneş doğmak 
üzere!. Benim anladığım, iki 
ordu, yakında temasa gele
cekler .. Biz yavaş yavaş sıy

rılalım, nehrin öbir tarafına 

geçelim .. 
- Ya geçemezsek? 
- Geçeriz sanırım, ne ya-

palım, fevkaladP. bir iş çıkar
mak fırsatı düşmedi elimize!. 
Şu şaraptan biraz da ben 
zıkkımlanacağım .. Yiyecek var 
değil mi sende?. 

- Yari.. Alizin verdiği yi
yecek daha iki, üç gün yeter 

Maçlar, ümid edildiğinden fazla 
bir heyecanla takib edildi. 

Bu, bir hesap mes' clesidir. 
Buna mukabil, belediyenin 
yıllardan beri Karşıyaka' dan 
temin ettiği varidat meydana 
çıkarılır ve eğer borç kalırsa, 
yeni Karşıyaka belediyesi ta
rafından taahhüd edilebilir. 

Diğer mes'elelere gelince: 

7 - Bostanlıya kadar rıh
tımın uzatılması. 

8 - Yamanlar suyundaki 
kayn;ıkların arttırılması 

9 - Bostanlıda bir yat ku
lüb inşası ve burada, ayrıca 

Karşıyaka' daki bütün sandal 
ve deniz vasıtalaı mı istiap 
edebilecek bir yer açılması .. 
Kulübün, gazinolu. konförlü 
olması. 

Karşıyaka bugün 16-17 bin 
nüfuslu bir kasabadır. Gün 
geçtikçe büyümekte, nüfusu 
kalabalıklaşmaktaclır. 927 ve 
935 tahririne nazaran, kasa
banın nüfusunun ne kadar 
arttığı meydandadır. Keza, 
lzmir körfez vapurları idare
si ııin istatistikleri de, Karşı-

Esas itibarile hatıra gelen
ler bunlardır. Yakında, yeni 
vapurlar geleceğine göre, Kar
şıyaka' ya seferler de artacaktır. 

Altmordu takımı yaka yolcularının gittikçe ka-

Pazar günü Alsancak saha· lzınirspor takımına gelince bardığını açıkça gösterınekte-
M h 1 · d dir. Evvelki senelerde, sabah-sında senenin ve şampiyona· u acim erin gerıye yar ım 

nın en hararetli ve heyecanlı etmemeleri yiizünden bütün ları 8 ve 8,5 seferlerinde bir 
maçlarından !birine r şahid ol- yük müdafaaya yüklendi ve vapur işlemekte iken şimdi 
duk. Altınordu - İzmirspor ta- bu suretle enerjik bir oyun iki vapur bile az gelmektedir. 
kımlar1 karşılaştı ve Altınordu oynıyan Altınordu'lular var Yamanlar suyu gelelidenberi 
yidiği 3 gole mukabil 5 golle kuvvetlerile lzınirspor kalesine Karşıyaka'ya rağbet artmıştır. 
mukabele ederek bu çetin mü- aktılar ve enerjileri sayesinde Halbuki bu kadar fazla nü-
sabakayı kazandı. bu mühim müsabakayı bihak· fuslu bir şehirde, ne münferid 

Oyun saat 15,30 da Sala- kın kazandılar. bir hakimlik, ne tapu, ne de 
hiddin'in idaresi altında ve Bu müc;abakadan evci K. nüfus idaresi vardır. Halkın 
Altınordu'nun avutla neticele- S. K. - Egespor takımları kar- bir kısmı, lzmir' de iş tutmakta 
nen akınile başladı. Mukabil şılaştı. Daha ilk dakikalardan bulunabilir. Fakat daimi ika-
hücuma geçen lzmirspor'lular itibaren hakim bir oyun oynı- metgah Karşıyaka' dır ve bi-
Altınordu kalesi önünde bir· yan K. S. K. takımı Egespor zatihi Karşıyaka'da çalışan 
biri üzerine iki tehlike yarat- kalesine yüklendi ve birbiri binlerce vatandaş vardır. 
mağa mm-affak olmuşlarsa da üzerine atlığı 4 golle devreyi Herkesin, zaman zaman işin-
istifade edemediler. Ayni va· 4 · O lehine bitirdi. ikinci dev- den kaybederek, vapur parnsı 
ziyette Altınordu takımı Said'in renin ilk dakikalarında Ege- vererek, nüfus, mahkeme, ta· 
ayağından iki gol fırsatı ka- spor enerji ile bir sayı ka· pu gibi her zaman başvuru-
çırdı. zandı fakat K. S. K. ın daha lan daireleri İzmh'de aramıya 

Hülasa, tam teşkilata kavuş
tuğu ve bu işlerin tatbikine 
geçildiği zaman, Karşıyaka, 
hem güzelleşecek, hem halk 
her il. ıyacını kendi ayağında 
bulac.ık, hem nüfus artacak, 
hem de ziyaretçi çokluğu ile 
varidat ta fazlalaşacaktır. 

işte Karşıyaka' da dolaşan 
fikirler, bu merkezdedir. Ya
rın da birçok Karşıyaka'lıların 

fikirlerini yazacağız. ** 
Vilayet hıfzıssıhha 

meclisi 
Vilayet hıf7•ssıhha meclisi 

dün vali Fazl• f;üleç'in riya-
setinde toplanmış ve vilayetin 
sıhhi durumunu tetkik etmiştir. 

OORSA 
Oyun müsavi akınlarla cere· iki golüne mani olamadı. Oyu- gitmeleri kat'iyyen doğru de- Üzüm satlşları 

yan ederken 8 inci dakikada nu da K. S. K. 6 - 1 kazandı. ğildir, lzmir'le Karşıyoka ara- Çu. Alıcı K. S. K. S. 
Altınordu'lular müsavatı boz- Ayni kulüblerin B. takımla- sında hem deniz, hem uzun 366 Ü. Kurumu 12 50 20 
dular. Bu golü 10 uncu daki- rı Halk sahasında karşılaştılar · bir kara yolu vardır. Karşı- 199 A. R. üzüm. 13 16 50 
kada Altınordu lehine verilen ve Altınordu 2-0 İzmirspor'u yaka, başlı-başıın büyük bir 193 Esnaf ban. 14 25 17 50 
bir penaltı takip etti. Fakat mağlüp etti. K. S. K. - Ege- sayfiye şehridir. Binaenaleyh 61 S. Ergin 13 75 14 
lzmirspor kalecisi yerinde yap· spor maçında da K. S. K. müstakil bir teşkilata maliki- 59 S. Gomel 11 50 12 

878 tığı bir plonğonlc topu avuta takımı sahaya gelmediğinden yeti, en tabii hakkıdır. 
412810 attı ve kalesini muhakkak bir Egespor seremoni yapmak su- Karşıyaka, böyle bir teşki· 41368

8 
golden kurtardı. retile o. yunu kazandı. lata kavuştugy u takdirde <"rÖs- l 

b Zahire sahş arı 
Bu dakikadan sonra İzmir· londra maçı terilecek ilk faaliyet, şehirci- S 

'l l ı h I Çu. Ginsi K. S. K. S 
spor u arın ca a can ı oyna· Londra 14 (A.A) - Fran- liğe aid olabilir. Kısaca tes- 292 Buğday 6 7 7 
dığını gördük. Nitekim 15 inci sız ve lngiliz ordularının fut- bit edelim: 4 Mercimek 9 9 
ve 23 üncü dakik~larda elde bol takımları arasında yapılan ı _ Karşıyaka tramvayla- 36 Ton P. çekir. 3 35 3 .35 
ettikleri iki fırsatı gole tahvil maçta Fransız'lar sıfıra karşı• ========================:=---
etmek suretile mağlup vazi- altı golle İngiliz'lere galib-
yetten galip vaziyete düştüler. gelmişlerdir. 
Fakat Altınordu'lular şuurlu Birinci haftayımda Fransız-
olarak oynadıklarından 41 inci lar sıfıra karşı bir golle galib 
dakikada müsavatı temin et- vaziyette bulunmakta idiler. 
tiler. Yüksek atlama dünya 

Bu dakikadan sonra başka rekoru kırıldı 
sayı olmadı ve devre 2 - 2 Nevyork 14. (A.A) - Ame-
berabere bitti. rikalı üniversite talebesi Ge-

İkinci devrenin daha 2 nci regolera Varoff yeni bir sırık
la yüksek atlama dünya reko
ru tesis eylemiştir. Eski dünya 
rekoru ancak 4 metre 3,4 
santimetre iken . Varoff 4 met· 
re 39 santimetre atlamıştır. 

'• 

dakikasında 3 ncü gollerini 
atan izmirspor'lular fazla gol 
atmak hevesine düştüler ve 
oyunu tam manasile açtılar. 

Bundan istifade yolunu bilen 
Altınordu'lular · sağaçıkları va
sıtasile mütemadiyen aktılar 
ve 6 ııcı, 15 nci 24 neli da
kikalarda 3 ncü 4 ncü ve 
5 nci sayıların°1 da kayda mu
vaffak oldular. Bu dakikadan 
sonra lzmirspor takımı var 
kuvvetilc Altınor<lu kalesine 
yüklenmiş ise de neticeyi <le
ğiştirmeğe muvaffak olamadı. 

Ve·oyun: da Altınordunun 5-3 
üstünlüğile nihayete crd:. 

sooo:göçmen: vila
yetimizde iskan 

edilecek 

s-

Altınordu takımı dünkü 
oyunda sağ ve sol orta müda· 
filerin yaptıkları favüllcr istis
na edilirse çok güzel oynadı. 

ilhassn muhacim hattının 

Vilayetimizde iskan edılecek 
göçmenler için şimdiden ha
zırlıklara başlanmıştır. Bu sene 
Romanya ve Bulgaristan' dan 
getiı ilecek 40,000 göçmenden 
beş bini vilayetimize tertip 
edilecek ve iskan oluııacaktır. 

TUrk-Sovyet ticaret 
anlaşması 

Tiiı k-So·ıyct seyrisefain mu· 
ahedesile ticaret anlaşmasıııın 
bir ay daha ıner'iyyctte hıra· 

kıldığı. şehrimiz Türkofisine 

'• 
'• 

t;- '• 
7 '• 
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lzmir Eşrefpaşa h~stan"si baş " " " .. ~ ~; .. lzmir harici askeri satın alma ilanları 
h ki I• "" • d '' " '' " 5 6 " Burnava Tümen satın alma komisyon reisliğinden: e m lglD en: " '' " " '' 1 - Aydın'daki alayın ihtiyacı olup 8 ; 2/ 937 pazartesi 

Yukarıda yazılı alatı ccrrahiyenin hepsinin kıymeti muham-
lzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan aşağıda cins 

20 24 360 günü açık ekslltmesi yapılan 17500 kilo arpa vey~ 
mirıesi yüz liradır. 12 16 d·d·ı k we miktarları ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş mu- yulafına talip çıkmadığından on gün tem ı ı e açı . 

hammen kıymetli ~1at ve edevatı tıbbiye kapalı zarf usulile B ma Tütün Mu··stahsilleri eksiıtme~inin yeniden yapılacaktır. 
12/2/937 günlemecinden itibaren yirmi gün müddetle ek&ilt· erga 2 - Açık eksiltmesi 18 121 937 perşe111be ~ünü saat l l pe 
nıeye konulmuştur. Kooperatifinden: yapılacaktır. 

Talip olanlar şartnameyi görmek için hergün lzmir Eşref· 3 - Umum tahmin tutarı 1050 lira olup muvakkat temj:r 
paşa hastanesi ser tababetine müracaatları ve eksiltme günü 1936 Hesap yılı genel toplantıya ait gündemdir. natı 

79 
liradır . 

.olan 4/3/937 perşembe günü saat dokuzdan onikiye kadar 1 - Yönetim kurul ve murakaba raporlarının okunması. 4 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
lzmir .yilayet encijmenine müracaatları ilan olunur. 2 - Plançonun tasdiki ve yönetim kurulunun ibrası, 5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askerf 

Cinsi Adet 3 - Kar payının dağıtılması. satın alma komisyonuna gelmeleri. 448 
Paravan ameliyathene için dört kanatlı, yerli 3 4 - Murakaba ücretinin tayini. 
Pansuman arabası, yerli 2 5 - Bütçenin tasdiki. M. M. V. satın alma komisyonundan: 451 
Karyola arkalığı, yerli 4 6 - Kur'a ile çıkacak " 3 " üyenin yerine yeniden seçim, 1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300,000 
Alat masası, yerli 3 7 - Murakaba heyetinin seçimi. metre çamaşırlık bez kapalı "'arfla eksiltmeye kon· 
Port flakon 4 şişeli, yerli 3 Bergama Tütün müstahsilleri kooperatifinin genel kurumu- muştur. 
Tromel 20 X 20 yerli 6 nun 29 Mart 1937 pazartesi günü öğleden sonra saat 14 te 2 - ihalesi 4/ Mart/ 937 perşembe günü saat 11 dt> M. M, 
Port boite, yerli 4 şirket merkezinde toplanarak yukarıda yazılı gündemi görü· V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Port irrigatör, yerli 4 şüleceğinden o gün ortakların gelmeleri yalvarılır. 461 3 - Tahmin bedeli 78000 lira olup ilk teminat parası 
Demir sandalya ameliyathane için, yerli 6 Jzmir Komutanlığı ilanları 5150 liradır. 
Müteharrik yemek tablası, yerli 6 4 _ Şartnamesi 390 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
Masa nisaiye ve pansuman için, yerli 3 fzmir Müstahkem mevki sabn alma komisyonundan: yonundan alınır. 
Operation için sistoskop Georg Wolf Prospektüsü Ky. III 1 1 - Planı tayyare alayında mevcud tayyare alayının Re- 5 _ Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma-

Arabalı sedye, yerli 
Portatif sedye, yerli 

ve levazımı. 
2 

şadiye garniyonunda elektirik tesisatı açık eksiltme ile )arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 

yaptırılacaktır. 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 

Süpürüntü kabı ameliyathaneler ıçın, 
(Legü) nün elektirik lambalı ekartörü 
Litotriti çocuk için levazımı ile 

yerli 
2 2 - ihalesi 1 Mart 937 pazartesi günü saat 14 te Mst. 
8 larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
l en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 3 - Keşif be.deli 4301 lira 69 kuruş olup muvakkat te-

Paşon vakez aletleri 
l minatı 322 lira 63 kuruştur. , 

Undala kısa mevce tedavi cihazı 
NDiyatermi cihazı iki kişilik 

o. 

" 

146 Resim Zeisse 
138 " " 
140 
145 " 

" " 

Globül saymak için burker 
Teilung burker 

,, Fuchs · Rosenthal 
Pipet globül rouge ve globül blanc 

1 
2 

·2 
6 

ısı ,, 
için pappen heim. 

,, Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 

80oı 
ııo 

8649 

., Kanda şeker miktannı tayin için Zeiss 

,, ,. 
Reichert 

" 
it 

Leitz 

Leitz 

" ,, 

Greceluis Seifert Model D. (Kollme· --
yer marka da kabul edilir.) 

Lup 
Mikroskop tablosu komplet 
Polari metri herşey muayenesi ıçın 

Sedr şişesi 
İmersion Florit 

elektirik lambalı. 

Kuru hava isterilizatörü 55 X 40 X 35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant ci· 

darlı 37 ve 56 dereceye regle 240 

1 
2 
1 
1 

2 
1 
1 

tüplük ve 220 voltluk 1 
Büret muhtelif C. C. 12 
Pebi kutulan muhtelif cesamette 100 
Sikartüpü 12 
Acide urigue tüpü 3 
Ureometre ivon 4 
Çalar laboratuvar saati 1 
Hemoflobinometre 2 
Otoklav, çift: cidarlı 62 X 50 ı 

1 - Zukarıda yazılı i)it ve edevatı tıbbiye ve cenaliiye
nin Zeias, Leitz ve Reichert markahları şayanı ka
buldur. 

2 - Yukanda yazıh kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbi· 
nin alitı cerrahiye listesile beraber hepsinin muhammen 
kıymeti beş bin üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur. 

3 - Bu alit v~ edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat 
almak istiyenler hastane sertababetine müracaat etme
lidirler. 
936 senesinde Eşrefpaşa hastanesine alınacak 

alitı cerrahiye listesidir. 
'-.. Cinsi 
' 1826 Krupp 

•• 1829 " 
'• 1655 " 
'• 1828 ,, 

~~tll . 1830 " 
r1 1220 ,, 

11 
1700 ,. 

~ 1442 ,, 
~~ eura ' 3576 Krupp 

tıs ı..k l" . , ·~ı u ıcz eğn 
s~ _ l<ocher 13,5 cm. 
~· 

3332 ,, 
3305 .. 

1knesi G. 212 Nr. 000 Chrome Acufirm. 
'• 
ı, ,, " " 00 " .. 

•• " ti o ti .. 

•ı ,, " " 6 " " 
'ı ,, " " 7 " ,, 

•. " " 8 " " 
,, ,, ,, 11 ti " 

" " ti 12 ti ,, 

', ,, " 13 " " 
•• il " 14 ,, " 
•• H. 218 ,. 1/3 ,, .. 
,, Fb. 254 ,, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 

.._ _ (Beher numaradan 6 adet) 

Adet 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

12 
12 

24 

24 
24 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

~Ptur marka Nr. O 
1 

Paket 

" 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 

yıtlı olmaları ve elektrik tesisatı yapacağına dair eh· 
liyet vesikası ibraz eylemesi şart olmakla beraber 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat mak· 
' uzlarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

İzmir Müstahkem Mevki sabn alma komisyonundan: 455 

vermeleri. 11 16 21 26 433 Sat lam Zarif Ve ucuzdur 
1 Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 24,600 

metre haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini 431 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin hergün öğleden sonra M. M. satın alma 
komisyonunda görebilirler. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satı~ yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
"$ ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRf KANDEMIROGLU 

3 - Tahmin bedeli 86, 100 lira olup ilk teminat parası 
5555 liradır. 

4 - İhalesi 5/Mart/937 cuma günü saat 11 de M. M. sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 

Her türlü ve her lisandan 

Yenive Eski 

az bir saat evel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 • 
--~~~~~~__;.~~~~~~~~-

Kitap satın alınır ve satılır. 

Birinci kordon No. 130 da 

Kitapçı 1. Kolokoças 

İzmir Müstahkem mevki satm alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 285 kuruş olan 80000 Kayıp 

ila 85000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Aranıyor •• 

2 - İhalesi 5 Mart 937:cuma günü saat 15 te M. M. V. Seferbcrliktenberi kaybol· 
satın alma komisyonunda yapılacaktu. duğu halde 1935 senesinde 

3 - Tahmin bedeli 242250 lira olup muvakkat teminatı Musa Ağanın oğlu Hasan 
13362 l!ra 50 kuruştur. tarafından Tire'de görülmüş 

4 - Şartnamesi 1212 kuruşa M. M. V. satmalma komis- olan Langaza muhacirlerin· 
nundan alınır. den ( Saraçhh SUley-

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odavnda kayıtlı olma· man oğlu Salih'i ) hem· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve şiresi Emine aramaktadır. 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi- Gören ve bilenlerin insa· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale niyet namına aşağıdaki ad-
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. rese malümat vermeleri rica 

16 21 28 3 454 olunur. 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Alınacak uçuş elbisesi pazarlıkta eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 50000 lira olup ilk teminat parası 

3750 liradır. 
3 - İhalesi 5 Mart 937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - İdari şartnamesi 250 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınır, nümunesi komisyonda 
görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmaklk beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

16 21 26 3 453 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 310 kuruş olan 55000 

ila 60000 metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 te M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 186000 lira olup ilk teminat parası 
10550 liradır. 

4 - Şartnamesi 930 kuruşa M. M. V. satın alma komİs· 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

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

Yıldırım 
Yangın söndürme makinesi 

almak istiyenlerin Milli mü· 

dafaa vekaleti tarafından tec· 
rübesi yapılmış ve muvaffa· 
kıyeti tasdik kılınmış olan Yıl· 

dınm yangın söndürme maki
nesinin fzmir acentası Balcı
larda Büyük Arap hanında 
bay Şakir Nüzhet mağazasına 
müracaatları kendi menfaat
ları icabından olduğu arzolu· 
nur. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
iz.mir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

-iLAN 
Akhisar icra memurluğundan: 

Mehmed Celaleddine borçlu 
lsmail oğlu Mehmedin Yaya 
köyüne 

1 - 136 No.lu 500 lira 
kıymetinde bir hanesi 

2 - 150 No.lu bir dam 
iken halen 400 m. m. 200 
lira kıymetinde arsa 

3 - Beleni kebir civarında 
6250 m. m. içinde 57 sak 
347 lira kıymetinde zeytinlik 

4 - Çötelli mevki inde 3500 
m. m. 40 lira kıymetinde tarla 

5 - Çötelli mevkiinde 19000 
m. m. 142 lira kıymetinde 
tarla 

6 - Çötelli mcvkiinde 5200 
m. m. 26 lira kıymetinde tarla 

7 - Çötelli-kadı oğlu tıma· 
rında 2750 m. m. 40 sak zey· 
tinlik. 

Açık artırma suretile satıla· 
caktır. ihalesi 18-3-937 Per
şembe günü saat 15 de icrada 
yapılacaktır. O gün bu gayri 
menkullere konulan kıymetin 

yüzde 7 5 ini bulursa kat'i iha· 
lesi yapılacaktır. Birinci art

tırmada muhammen kıymetini 
bulmazsa ikinci artırma 1-4-937 

Perşembe saat 15 de yapıla· 
caktır. İkinci arttırmada gene 

muhammen kıymetini bulmazsa 
2280 No.lu kanuna tevfikan 
tecile tabi tutulacaktır. 

işbu gayri menkuller üze
rinde bir hak sahibi olanların 
vesaikile birlikte 20 gün içinde 
icraya· müracaatları aksi tak
dirde hakları tapu sicilince 
sabit olmadıkça paylaşmaya 
giremezler. 

ArtnMa 27-2-937 den itiba
ren alıcılara açıktır. 

Harcı tellaliyesi alana ait 
satış peşindir. isteklilerin yüzde 

7 ,5 pey akçası yatırmaları ~ 1-
tır. Fazla malümat almak is ı· 
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mi Deniz Acenta- ol o 40 A. Kema 
lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

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

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO JNC. 

NEV-YORK 
"}OEFJORD,, vapuru 14 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

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

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

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

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

................. ıımı ...... 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

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

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

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

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

SVENSKA ORiENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

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

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

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

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

SiS "ALBA JULIA,, vapuru 
26 şubata doğru beklenmekte 
olup 28 şubatta PiRE, MAL
TA ve MARS İL YA limanla
rına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 414214221/2663 

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

Metali um 
'' D ;;-

Lam balarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 

tt.N«A ,. ,,-- ~ 

·91lıuu~ 
( &i'ro~ - .c~.:ı.:J 

..... mm_,. ..... m11_.ms .. ııım11m .................................... m .. ~:.-. 

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

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LINIE. HAMBURG 
"MANİSSA" vapuru lima· 

nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

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

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

"HERAKLEA,, vapuru 3 
martta HAMBURG ve AN
VERS limanlarınbanyük geti
recek ir. 

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

AMERİKAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATION 
"EXILONA " 9 ~ubatta 

beklenilmektedir. NEVYORK 
içın yük kabul eder. 

•·EXIBITOR,, 14 şubatta 

beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük kabul eder. 

BREMEN için yükleyecektir. 
JOHNSTON WARREN 

LİNES 
"JESSMORE,, vapuru 9 şu· 

batta beklenilmektedir. BUR-
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE li.nanları için yük bbul 
eder. 

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

martta beklenilmektedir. KÔS-
TENCE, SULINA ve GA
LA TZ limanları için yükleye
cektir. GAEATZ aktarması 
olarak ta BELGRAT, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
limanları için yük kabul eder. 
D. T. R. T. BUDAPESTE 
''DUNA,, vapuru 15 şubata 

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

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE OSLO 

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

"BANADEROS,, vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pl-

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

Olivire ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 15 şu-

batta LİVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gdip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LlNIE 

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

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

.ll'"•ıt&.{.'.'. •·:r.:.·· "..?' '"'f'l('•\ <ı··~.JO'""" ' . 
...... -... • • .• ~-, ..... l,""! :."f..', lı. .. ~,.-.. t • _ı.~~ .. ~ 

F 
OR 

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

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

To 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Ilnsmnhnnc i"tasyoııu knrş1smclnki Dibek sokıık bn~ınd ıı 30 sayılı 

ev ve muaycnch:ıncsinrle snLnh snnt 8 elen nk~:ım an t 6 ) O 

kadar hasta l arını kabul e<lcr 

• 

1 - Kemalpaşa kasabasında yapılacak umumi hela .. inşası 
10121937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 213/937 sah günü saat 15 de encümen huzu· 
rıında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 1024 lira 27 kuruştur. 

4 - İsteklil erin teminat mektubu ticaret odası ehliyet ve 
ikametgah vesikalarını haiz olarak ihale günü encümene gel· 
mel eri. 

6 - Keşifname fenni ve hususi şartnamelerini hergün en· 
cümendc görebilirler. 11 16 19 23 428 

s 1 
Non·eçya balıkyağlarmırı en lıalisid ir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü~t 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba;durnk Büyük S:ılepı;ioğlu hanı kıırşıSJnıla 

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

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

fine müracaatları. 

Izmir Eşre paşa has a esi ha 
tabibliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan üç. parça marekel1 
koltuk takımı, bir adet camlı dolap, bir adet yazı masası ol1 
adet mermerli küçük kom edin on yatak on yorgan on"" yastı~ 
15 düzüne yemek tabağı on düzüne çorba kasesi altı düzüne 
çatal kaşık ve bıçak 3-2-937 çarşamba gününden itibaren ofl 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin ni1· 
muneleri görmek ve şeraiti anlamak iizere her gün hastahane 
heyeti idaresine ve eksiltme günü olan 18·2-937 perşembe gii· 
nü saat dohızdan on ikiye kadar vilayet encümenine mürB 
7a&tları ilan olunur. • ·--4 9 "12 16- - -- 349 

catı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadıf: 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Gel 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi iıtı 11, 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatırı 
faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 ., 
Telgraf 'ildresi Bayrak Jz,,ıt 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b
0 

, rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


