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Ball~an l(onse~i 
Balkan konseyi gizli bir toplantı yaptı 

Yunan kralı, H. nazırlarını 
kabul etti. Atatürk'ün se
lamlarından memnun oldu ______ ..,.. _________ _ 
Dünkü t~plantıda Balkan antantının beynelmilel 
siyasete karşı olan umumi vaziyeti tetkik edildi. 

Konseyin bugün bitmesi muhtemeldir 
-------

Almanya 
ve Sulh .. 

Hitler"in propaganda nazırı 

Göring'ten sonra en yakın adamı 

Göbcls Cuma ı;ünü (Alman evi) nde 
bir nutuk irııdclti. Bu zat mevkii 
ve vazifesi icabı Alın:ınya'aa en çok 
aöyliyen bir de,let adamı olduğu 

için bütün çok eöyliyenler gibi 
sözleri ekseriya kıymetten ari olu· 
yor. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Aras, Yunan başbakan• M. 
Metaksas ve Atina sefirimizle bir arada 

Bu defııki nutku • nasılsa • bu 
umumi kaideye bir istisna teşkil 
edivor ve birçok mühim noktaları 
ihtiva ediyor. Nutku Alman hal· 
kına bir nevi afyon yuıturmak ma· 
hiyetinde olan kısımlıırınc.lan tec· 1 
rid eder ek ortada Milletler arası 

ulcmini alakadar edecek şu nok· 
talar kalır: 1 - Almanya umumi 
harlı mütarekesindenberi Yersay 
muahedcsile birlikte ve onu taki· 
ben iınzalııdığı bütün Milletler 
arası ahdrlameleri sağdan beraber 
hükümden iskat etmiştir. 2 - Dil· 

Dclgrad, 16 (Radyo] - Atina· 
dan bildiriliyor: 

izahat vermietir. M. Stoyadiooviç'io 
bu izahatı tpsvib olunmuştur. 

ne kndar Almanya silahsız oldu~u 

iı;iu harh tehlikesi daha fazla idi. 
Bugün artık Almanya da eiliilılan· 

(ltğı iı;in barb olınıyacaktır. E~asen 
Almanya lıarbı istememP.k.tedir, di· 
~er devletlerin de istemedikleri si· 
lab ız oldu&u de,irlenle Almanya· 
ya hücum cımcınelerile ı;abittir. 

3 - Almanya her milletin kendi 
nıukadJcratını kendisi tayin etmesi 
esasına lıürmetkfirdır. Yaloız ko· 
ıniinizme dü~mandır. lcahcc.ler.;e 
diğer memleketlerde de bolşcvildi· 
ğin yerle,mcsine mani olacaktır. 

Almnn'ların komünizme düi· 
nıan olılukları iddiası yeni birşey 
değildir, onu seı;enlerde Şansölye 

llitler"in nutkunda da • hem de 
ılaba bariz ve daha sarih bir şe· 
kilde • görmüştük. Bu iddia Al
nıan 'Jann okadar taraftar ve muh· 
taç olduklarını ileri sürdükleri E-ulh 
}lrensibi ile kahili telif değildir. 

Almanya her milletin kenili mu· 
kadclerııtını kendi tayin etmesi fik· 
:tine şart ız \'C kayıtBlz La~lı oldu· 
~unu temin ctmeclikı;e ve bunu 
f itiyat sahasında ela teyid etmedik· 
çı-, yani dııha doğrusu Avrupa kıt· 
ası fi7.erindc bir nevi ideoloji he· 
kcmoııyası tesi i iddiıısıodan vaz· 
s~çnıedikı;e <liinya sulhuna inan
llıulı,: pek ham Lir lıayale kapılmak 
?lur. Almanya l'ğcr hakikaten sulh 
15tiyorso, gerek Hitlcr'io, gerek 
Göbcls'in nutuklarile tekrar edilen 
Bulb teminatında cidden ı:amimi 
i e o takdirde ve evelemirde lıer· 
hangi lıir şekilde olursa olsun di· 
~er rnilletlerin mukadderatına 'mü· 
clalıalc etmek iddialarından \'azgeç· 
lnelidir. ller milletin diledi~i hü· 
kı1ıneı şeklini kabul etoıe,.ine Al
lnanyıı kendi arzusunun da lahik 
olmasını da istedikı;e · şimdi Js. 
Jıaı:ıya'da olduğu gibi • Anupa'nın 
~~htelif noktalannda her zaman 
dlt'ilci yangın kundaAı bulunmakta 
e~aın edecektir. Bugünkü medeni 

ltıilletler ne ~ekilde olursa olsun 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 4üncü sahifede -

Balkan ııntantı hariciye nazır· 
lannın bugünkü toplantısında, Yu· 
goslavya lıa~vekili .M. Stoyadiuo,iç 
Dulgaristan ile Yugosla\'ya arasında 
akdedilen mieak hakkında uzun 

Konsey hundan sonra Akdeniz 
mes'eleeini \'e halya'ııın Balkan: 
devletlerile olan müna~ehatını tec.l
kik etmiş, Tevfik Uüşdü Aras • 

- Sonu 5 inci sahifede -

Japon Parlamentosunda 

Japon başvekili, Japon
ya'nın taarruz emelinde 
olmadığını söylüyor -

Almanya ile Japonya arasında 
yapılan son ... anlaşma yerindedir 

Deniz konferansında Japon murahhasları 
Tokyo, 16 (A.A) - Başvekil set takibedccektir. Bu siyaset şarli 

ve haridye nazırı haya•i meb'usan Asya'nın ietikrarını temin ve bü· 
meclisi toplantısında a~ağıdalti be· tün milletlerin mü~terek refahı 

yanalla bulunmuştur; için teşriki mesai hususunda mille· 
Şunu kaydetmek isterim ki hü- timizin iradesini toplıyan bir Ei)a· 

ktlmetimiz beynelmilel adalet mıf- ıet olacaktır. Bo l!ur~tle beynelmi· 

bumu dairesinde millf bir ıi1•· - Sonu 6 ıncı salıijede -

I' 

Hali~'te 

Telefon; 2776 

Muazzam bir tersane yap
mağa karar verdik 

Bu~ün Bitiyor 
( ' 
Halic'te muaz-

Almanyanın silahlanması 
, 

zam bir tersa
ne yapıyoruz. 

Von Neurath Avrupa sul
hu için ne diyor? 

---···---Alman'larla yaptı. 
ğımız mukavelenin 
imzası geri kaldı. 

Alman Hariciye nazırı, beynel
milel vaziyetteki gerginliğin azal

İstanbul, 16 (Hususi)
Hükiımetimiz, Haliç'te mu
azzam bir tersane vücuda 
getirmeğe karar vermiş 

fle bu hususta ltizımgelen 
teşebbüsata girişmiştir. Bu 

dığını iddia?ıietmektedir. 

tersanede, kısa bir hamle 
ile beş bin ton hacminde 
iki vapurun inşasına baş
lanacaktır. Bu vapurlar, 
bir seneden evel ikmal 
edilmiş bulunacaktır. 

lstanbul, 16 f Hususf)
Almanga'ga umarladığı
mız geni vapurlar muka-
velesi, bugün imzalana
caktı. Fakat, ufak bir ilı
tila/ çıktı~ından imza bir 
kaç gün için geri kalmıştır. 

\.. _) 

HamLurg, 16 (A.A] - Uarici· 
ye nazın Fon Neurath Hamburger 
Frenulen Blntt gıızetesine beyana
tında: Avrupa sulhu iı;in bugün 
hi-.bir tehlike mevcud olınadı~ını 

ve bilakis hcyndnıilel vaziy<'tteki 
gerginliğin ıızalnıı~ olduğunu söyle
miştir. 

Silahsızlanma mes"clesi hakkın· 
da diğer memleket hariciye neza· 
retleıinin Alman silahsızlaoma tek· 
lif )erini kabul etmemi~ olmalarına 
teestllif ederek demiştir ki: 

Bu teklifler 193•t Mart muh· 
tırasıncla hulasa edilmişti. Bu muh· 
tırada Bitler fülcn'e Almanya'nın 

300 hin kişilik Lir ordu ile ikti· 
faya razı olduğunu bildirmişti. Hal
buki Alınan silahlanması di(;er 
memleketlerin askeri kudretlerile 
mukayese edilemez. Çünkü devlet· 
lerin askeri kudretleri akdetmiş ol· 

Hatay'ın istiklal düşmanları 

Fransız konsoloshanesi 
Hatay'a gitmek istiyen
lere pasaport vermiyor. -------
Hatay'daki düşmanların, 'birlhadise çıkar. ::= mağa karar verdikleri anlaşıldı. 

M. lvon Def bol 

İstanbul, 16 (Hususi) - Hatay· 
da Türk aleyhtarlığı yapan unsur· 
ların nüma}i?leri devam ediyor. 
Bunlann her ne bahasına olursa 
olsun bir hadise çıkarmak istedik· 
leri tahakkuk etmiştir. Bunu anlı· 
yan Hatay Türk'lcri, olanca kuv
vetlerile asayişi muhafazaya çalış· 

mııkta v·e mukabil hareketlere geç· 
mekten Eakınm:ıktadırlar. 

İstanbul, (Hususi) - Hatay'a 
gitmek istiyen birçok Türk genı;le· 
rine Fran!'lz konsoloshanesi pasa· 
port vermek istemcroektedir. 

Pari~, 16 [Radyo] - Hariciye 
nazırı ~f. İvon Delbos, bugün Su'· 
riye başvekili ile arkadaşlarına bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette, ha~: 
bakan M. J.eon Blum il~ hariciye 
nezareti müsıeş:ırı Pjyer Viyano 

•ve daha bazı Frıınsız ricali hazır • 
lhulunmu~lardır. 

Vilayet umumi meclisi 

___ Von:rNeuratlı 

dıılı.Jan askeri ittifaklarla artmııtır. 
Almanya ise ancak kendi kuvveti· 
ne güvenebilir. llitler keneli mem· 
leketinin emniyetini ancak_ 55 seo 
ne bekledikten sonta düşünmüştiir. 

logiliz milleti şimdi beş mil· 
yar marklık silahlanma masrafı 

için salahiyeti kfimile istiyor. Al· 
manya İng\lteı·e'nin bizzat kendi 
askeri zaruretleri hakkında karar 
verebilmek hakkına itiras etmez. 
Fakat ayni hakkı kendiai için de 
taJeb eder. 

Yon Neurath lspanya iılerine 
ademi müdahale mes'elesine dair 
de Almanya'nın diğer devletlerin 
de kabu1 edecegi rm garantileri 
muhtevi her türlü planı kabule 
iimlide olduğunu temin f'ttikten 
sonra geçen kanunusanide İ1panya· 
nın toprak tamamlığına .Almanya· 
nın riayet edeceği hakkında }'ran· 
sız elçisine verdiği teminatı hatır· 
latmı~ ve Fas mes'eleaioin ort,7a 
çıkarılmış olmaııına teeaıiif eyle· 
miştir. 

Nihayet Viyana ziyareti&lden 
bahseden Alman hariciye :nazın bu 
ziyaretin iki Alman memleketi ara· 
sındaki bağlan eıkıttırmak için ol· 
dıı~unu Ye müzakerelerin diğer 
hiçbir devlet aleyhine müte•eccib 
olmıyacağını beyan etmi;tir. 

Suriye hükumeti 
istiklal marşmı lstanbul 
musiki konservatör.Una 

ısmarladı .. 
lstanbul, 16 ( Hususi ) 

Suriye hükumeti, istiklal mar-
şını, İstanbul musiki konser· 
vatörüne ısmarlamıştır. 

M. Leon Blum 
ltalya sefirini kabul etti 

Paris, 16 (Hususi ) - M. 
Leon Blum, ltalya'nın Paris 
sefiri M. Çeruti'yi kabul et-

Meclis vali Fazh Güleç'in 
başkanlığında toplandı 

• ~ miştir. 

Meclisin tazim ve şükran duygu- -----

l~~!~~~?~!~ti!!ize arzedilmiştir ~~K"r'f"--
<lğleden eonra saat 14 te villiyet ~ IW-~ 
salonunda vo valimiz Fazlı Gülcç'in /stanbul. 16 (Hususf)-
bıışk.anlığıoda toplanını~tır. Futbol baş antrenörü, An· 

- Hepinizi eaygı ile selamlar kara'ga gitmek istemedi-
muvaffakıyetlcr temenni ederim. ğinden mukavelesi /eslıe-
Diyerek celseyi :ı-.an ,·:ıli; l 936 d'l k 
büdı;esinin geç ıaedik ve iade edil- ı ere kendisi mezun ad· 
mesinin sebebini izah etmiş, mali· dedilmiştir. 
ye hissesinin ayrılmaıııuınc.lan do· Ankara, 16 (Hususi) 
ğan neticeleri anlatmış ve: Devlet demirgolları idare· 

- 'Maliye Vekaletine burada sinin geçen seneki varida
açıkça §ükranımı sunmayı ve tıiz· 
lerin de bana iştirakinizi temenni tında, 4,570,000 lira bir 
etmeyi bir uzife bilirim. Maliye· fazlalık vardır. Varidatın, 
nin bizden alacağı ile bizim mali· hersene /azlalaıacalı ümidi 

- Sonu 4 ncii ıahi/ede- Valimiz Fazlı 'Güleç kuvvetlidir. 
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!1'&Q 
Kültürsüz~~ kaldım! .. 

- Üııtad Rahmi Balaban'a -

K. Ô. 
( Ziya Gökalp) Türk ocağında, kendiıini hayran hayran dinleyen 

gençlere kültürü §öyle anlatırdı: 
"Kültür , bir milletin anane, örf , ablak, edebiyat , din ve estetik 

gibi ruhi ve ııosyal bünyesini tak.ibeden unsurlardan ibarettir. Kültürün 
vumullü tarifi içinde diğer bir manası da ( Tehzib) olub bunun esası iyi 
tahsil görmüş hakiki münevverlere mahsustur . Mahiyeti ne olursa ol un 
edebiyat, ilim ve felsefeyi taaesubsuz ve gösterişsiz bir alaka ile ho,la· 
nıb sevmektir. Kültürün tebziben farkı eveJkinin ( ~Iilli), diğerinin 
(Beynelmilel) olmasıdır. Ye bu sayede derdi; bir insan harsın te irile 
kendi milletinin kültürüne kıymet verir. Fakat telızib ile de başka mil· 
Jetlerin fikir ve medeniyet hazinelerini sevib zevk almasına eebeb olur . ., 

Türk'çülüğü ilmt bir sistem içinde mütalea eden Ziya Gökalp bu 
suretle bizde ilk defa olarak kültür mes'elesini ortaya atını~, açık Te 
1entetik bir tarifini yapmış oluyordu. 

O zaman , merhumun aleyhtarlan arasına geçen ( Abdullah Cevdet) in, 
.kültürü. (İrfan) diye tercüme ettiğini hatırlarım . Fakat bir ideali tem· 
ail eden fikirlere eım ·sıkı bağlanmış gençler gibi, ben de, kültürden 
kaadedilen manayı üstadın izahlan dairesinde anlamış oluyordum . 

Ziya Gökalp ile beraber, dilimize gh'en bu kelimenin ıon zaman· 
larda milnasebetli • münasebetsiz hemeu herkes tarafından kullanılmak.ta 
olduğunu görüyorum. Mecmualanmızın birçoğu da, kültilrün birbirine 
benzemiyen tarif !erile doludur. İtiraf ederim ki, herkesin anlayııınıı 
göre kullanılan ve yazılan bu kelime; tlünkü öğrendiklerime birşey 

ilhe edecek yerıle • aarahatını kaybeden tarif !erile. kafamın içinde bir 
<Muamma> halini aldı . 

Mesela meıhur ( Unamuno) nın kültür hakkındaki yazılan üstada 
borçlu olduğum fikirlere nazaran ne kadar kanşık ve çapraşıktır!. Ken· 
di kendime: "Bunları anlamak galiba bir irfan mes'elesidir,, di)'erek 
kabahatı üzerime almışken makalenin sonunda: " Bunca seneılir uğraıı· 
yorum; kültürün ne olduğunu anlıyamadım,, demesi hana teselli ver· 
mekten ziyade sinirlerime dokundu. 

İzmir'de çıkan bir mecmuaıla okuduğum [Kültür nedir?. J makale· 
Iİ de ıaıkınlığımı gidermedi. Genç mütefekkir, kültürün zaman, din• 
ırk ile münaaebetlerini inceledikten sonra şöyle bir tarif yapıyordu: 

"Bütün ef'al ve harekatın, düşüncelerin, duygulann umumileşmiş 

şekilleri ve bunların mudil bir mahiyette birbirlerile mütekabil müoaııe· 
betleri bir uluıun kültürünü teşkil eder.,, 

Bu tarif, Ziya Gökalp'ın kafasından ve dilinden başkR bir üalüpta 
y•pılmış olmaaına rağmen, hiçolmazea samimi bir kanaati taşıyordu. 
Fakat ( Gaston Rageot) nun yaptığı şu tarif, beni büsbütün ıaşırtıb çi· 
leden çıkarmağa Uf i geldi : 

"Kültür ne ilimdir, ne felsefedir, ne san'attır, ne malumattır, ne 
refahtır, ne cemiyet hayatıdır, ne nezakettir, ne de ananadır, ne de 
hattA medeniyettir. Bu unsurlann hepsini ihtiva eder ,fakat etmese dahi 
tek batına mevcud olabilir . ,, 

Nasıl, beğendiniz mi? .. Kültürün, birçok unsurları ihtiva etmesini 
tabii ve elzem telakki ederken bunlarsız dahi tek başına mevcud olabil· 
meeine benim aklım ermedi. Fakat Allah aşkına doğru söyleyin; buna 
ııizin aklınız erdi mi ? ..• 

Yani • ilimııiz , ıan 'atsız , malumatsız, nezaketsiz, medeniyetsiz, an· 
anesiz, bir kültür! . . Acaba bu ne biçim ıeydir? .. . 

Yenilmez, içilmez , dokunulmaz • görülmez , anla~ılmaz ve bilinmez 
otan bu kültür cenablan , acaba nerede bulunur? •• 

• •• 
Şaka söylemiyorum : Bu yeni ve acaib tarifler, hana birşey verecek 

yerde. eskiden aağlam olarak bildiklerime de zarar getirdi. Üstadın be
ni karanlıktan aydınlığa çıkaran kültüründen de mahrum kaldım . Dana 
hak.iı:i kültürü kim öğretecek"! ..• 

Daha kısa etekl :__; Fakat... Bacakları güzel olan 
Bundan ötesi vakıa sağlıktır, kadın için böyle olan bu ha· 

fakat bu sene için Holivod'un kikat, çirkin bacaklı kadınlar 
kararı bul Bunun ne istinafı için bir faciadır! 
ne de gayzi yok! Çünkü, filim· Donjuan muhasebesi 
ler payıtahtının 17 moda res- Bazı aşıklar, elde ettikleri 
samı bu neticeye varmışlar ve aşk muvaffakıyetlerini kayıd 
karar vermişlerdir! ve tesbit ederler; bunlara mu-

Bu moda diktatörlerine gö- hasebeci aşıklar ve bu işe de 
re, etekleri topuğuna kadar "Donj•1an muhasebesi" demek 
olan bir kadın kat'iyen güzel doğru olur. 
değildir! Elbise etekleri ne Rus şairi Puşkin de oldukça 
kadar kısa ise, kadına o ka-

şöhretli bir donjuan idi. Elde 
dar daha güzeldir! r----------, ettiği kadınları hususi bir al-

büme kaydetmiş ve bunları 
Bugün doğacak 

çocuklar •• 
Yıldı:ılann bugünkü teeiratı 

maddi ve müvazenemizi bozan· 
yacak ıekilde olacaktır. Bugün 
bazı itlerde atalet ve betaet gös· 
tereceğiz; fakat küçük ,.e tesadüfi 
flörtler bize büyük tehlikeler 
hazırlıyabilecektir. Hugün haşgös· 
tereeek bir kalb macerası aksiliği 
uzun müddet saadet ve emniye· 
timizi tehdid edecektir. 

Bugün doğacak çocuklar na. 
hif olacaklar ve daima tembellik 
ile itham edileceklerdir. Faıla 

mahcub tabiatli olacaklanndan 
çok zaman haklannı arayıb hula· 
mıyacaklardır. Aralanndan birkaç 
meşhur pir ve edi.b yetitecektir. 

iki kısma ayırmıştır. Kolay 
elde edilen ve güç elde edi
len kadınlar! 

Kolay elde edilen kadınlar 
cetvelinde 18 isim yazılıdır. 

Güç elde edilen kadınlar 
cetvelinde 16 isim vardır ve 
Natali isminde ve 16 yaşında 
sevdiği bir kızla başlar... Se
bebi felaketi olan karısı diğer 
bir Natali ile biter! 

Garip bir istatistik! 
Bir Alman istatistikçisi 30 

gün zarfında bir Alman kadın 
köylüsünün sarfettiği mesaıyı 
kıymetlendirmiştir. 

Bu kadın 23,421 ekmek 
pişirmiş, 236 çorap örmüf ve 

Mütehassıs 
kültürcüler __ ........... --

Af ganistan'a 
çağırılıyor 

Afganistan hükumeti, kültür 
işlerini takviye için memleke
timizden mütehassıs kültürcü· 
ler celbine karar vermiştir. 
Kültür bakanlığından şehri
mizdeki alakadarlara gelen ma
lumata göre ayda 50 lngiliz 
lirası maaşla bir kültür müşa · 
viri, 40 İngiliz lirası maaşla 
bir öğretmen okulu direktörü, 
35 er İngiliz lirası maaşla iki 
pedagoji öğretmeni istenmiştir. 
Bunlara ayıca harcirah da ve
rilecektir. 

Gidecek olanlar, vazifelerin· 
de üç sene kalmak mecburi
yetindedirler. ----

Kaza 
Çifte ateş aldı; 

zavallı cocuk öldü. 
~ 

Menemen'in Emiralem nahi· 
yesine bağlı Elekler köyünde 
feci bir kaza olmuş; köy ci· 
varında kömür yakan Nizami 
oğlu 14 yaşında Hüseyin, ya· 
nında taşıdığı çiftesile oynar
ken birdenbire ateş aldırmış 

ve namludan çıkan saçmalar 
vücudunun muhtelif yerlerine 
saplandığından kısa bir zaman 
sonra ölmüştür . · 

Et fiatleri yükseldi 
Belediye tetkikata başladı 

Son günlerde İzmir' de et 
buhranı baş göstermiştir. Ka-
saplar, birdenbire et fiatlerini 
yükseltmişlerdir. Koyun eti bir 
hamlede 50 kuruştan 70 ku· 
ruşa çıkarılmıştır. Kasapların 
söylediklerine göre et fiatleri· 
nin yükselişinin sebebi, son 
haftalar içinde orta Anado
lu' dan ve iç Vfüiyetlerden iz
mir' e pek az hayvan getiril
mesidir. Belediye reisliği, et 
fiatlerinin nıçın birdenbire 
yükseldiğini tetkike başlamıştır. 

Tür kof is 
Dış piyasaları gUnU günü
ne tüccarlara bildirecek 

Bazı tüccarlar, tetkikatta 
bulunmadan dış ülkelere mal 
~öndermekte ve maliyet fia· 
tinden aşağıya satış yaparak 
zarar ğörmektedirler. 

İktısad Vekaleti, bu vaziyeti 
nazarı dikkate almış ve Tür
kofisten iç ve dış piyasa hak-
kında istenilen malumatın, gü· 
nü gününe tüccarlara verilme· 
sini alakadarlara bildirmrştir. 

Hükumet hekimliği 
lzmir merkez kazası hüku

met hekimliğine tayin edilen 
Kemalpaşa hükumet tabibi 
Muhlis Ôzok, şehrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Göçmen köyleri 
Sonbaharda Bulgaristan 

ve Romanya'dan fzmir'e geti
rilen ve vilayetimizde iskan 
edilen göçmenler için yeni 
inşa olunacak köy yerlerini 
tesbit eden komisyon, muh
telif kazalarda yaptığı tetkik
lere ait raporunu hazırlamış
tır. Bugün vilayete verecektir. 
~~~~~----~~~~~-

720 parça çamaşır dikmiştir. 
1,867 Domuz bakmış, 3000 

tavuk yetiştirmiş, çift işlerinde 
7,670 saat kullanmıştır. 

istatistikçiye göre Alman
ya' da her köylü kadın bu ka
dar mesai sarf etmekte ve bu 
neticeleri elde etmekte imiş! 

RLERI 
Su tarifesi üç kuruş 

birden uCüztatıldı ~ 
---------------

Fikirler: 

Kaç çeşit ruh var 
Bu serlevhayı görenler, be

nim de ruhlar mevzuu üze
rinde bir şeyler söylemek iste
diğimi zannedecekler. Fakat 
ben onu, materiyalistlerle spri
tü<:tlistlere bırakıyorum. (var) 

tarife, Nafıa Vekaletince veya <yoktur ) u onlar araş-

l 
tırsınlar. ister: (Habis), ister (latif) 

Yeni 
tasdikten sonra muteber o acak. olarak tasnife tabi tutsunlar 

Su tarife komisyonu, dün Nafıa müesseseleri komiseri Sırrı 
Güngörün reisliğinde son toplantısını yapmış ve su tarifesini 
• Metre mik'abı üzerinden • 12 kuruşa indirmiştir. Bu suretle 
evelce 15 kuruş olan suyun metre mik'abından Üç kuruş bir· 
den tenzilat yapılmıştır. Komisyon, kararı tasdik için derhal 
Nafıa Vekaletine gönderilecek ve yeni tarife, tasdikten sonra 
muteber olacaktır. 

Resmi dairelerle diğer bazı müesseseler, tarifeden yüzde 
50 - 10 nisbetinde tenzilatla istifade etmekte idiler. Bu daire 
ve müesseseler, yeni tenzilattan da istifade edeceklerdir. 

Bugün kilovat tarifesi komisyonu gene Nafıa komiserliğinde 
toplanacak, ve tarife üzerinde müzakerede bulunacaktır. 

Yunanlı emlakinin 
satışları durdu 

Gayri ~übadiller, bu vaziyete bir 
çare bulunmasını istiyorlar 

Gayri mübadil bonolarına • 
mukabil satılması lazımgelen 
Yu~-;n'lı emlakinin s&t;şffi~ 
meleleri son zamanda tama
men durmuştur. Dün bir mu
harririmiz, bu mes' ele üzerinde 
alakadarlardan tahkikat yap· 
mıştır. f stanbul' da olduğu gibi 
lzmir' de de gayri mübadil bo· 
nolarının kıymetlt:ri çok dü
şüktür. Son zamanlarda ge
rek fstanbul' da, gerek İzmir' de 
satışlar tamamen denecek de
recede durmuş olması, bun· 
dandır. 

Tahkikatımıza göre muha
sebei hususiye müdürlüğü, 
satışa çıkarılan, haU:a satılan 
Yunanlı emlakinin onbeş se· 
nelik müterakim bina vergisini 
tahsil etmedikçe satış muame· 
lesini tapuda tescil ettirme· 
mektedir. Bu gibi emvalin ı.1 15 

yıllık bina vergisi borcu, mü· 
him bir yekuna baliğ olmak-: 
fa.dır. 

lstanbul' da ve bu şekilde 
bir muamele yapılmadığı için 
Yunanlı emlakinin ara·sıra sa· 
tışa çıkarıldıkları görülmek· 
tedir. 

lzmir' de bulunan mühim 
miktarda Yunan'lı emlakinde-; 
çoğu henüz satılmamıştır ve 
şunun bunun elinde bulun· 
maktadır. Bu emlakin bina 
~-------~~~~~-

Kadın~ çorapları 
Fabrikalar bu hususta 
yeni tertibat alacaklar 
lktısad Vekaleti, birçok şi

kayetleri mucip olan ipekli 
kadın çoraplarının iyi bir şe
kilde satışa çıkarılması ıçın 
bazı tedbirler almaktadır. 

Bundan böyle fabrikalar, 
muayyen normlar üzerine va· 
sıflarmı müşteriye bildirerek 
çorap satabilecekler ve müş
teriye, ayrı ayrı cinslerden 
olan çoraplardan kalitesini 
bilerek istediğini alacaktır. 

Her çorapta fabrikanın 
markası, hangi cins ipekten 
imal edildiği, incelik dere~cesi 
kaydolunacak, burun ve to· 
puklar kuvvetli ipliklerden 
yapılacak ve sağlamlık bakı
mından dört nevi çorap imal 
edilecektir. 

Birinci nevi çoraplar en 
az hatasız ve dördüncü nevi 
çoraplar da en fazla hatalılar 
olacakbr. 

vergısı borçlarını kapatmak 
için lstanbul' daki gayri müba
diller komisyonundan tahsisat 
istenmiştir. Fakat bu komis· 
yonun, mühim bir borcu ka· 
bul etmemesi için ortada mu
him bir sebep mevcut değildir, 
onun için komisyon, tahsisat 
vermemektedir. Hatta bu mü
him mes' elenin halli için Bü
yük Millet Meclisinden bir ka
nun çıkartılması için teşeb
büste bulunulmuştur. 

Gayri mübadiller, bu işe 

birçare bulunmasını dileyorlar. 

Dayaktan ölmemiş 
Şehrimiz memleket hasta· 

nesinde ölen Konya'nm Erme
nak kazası halkından Osman 
oğlu Latif adında birinin Er
menak'ta Karapınar köyü muh
tarı tarafından döğüldüğü ve 
dayağın tesirile öldüğü iddia 
edilmiştir. 

Latif'in cesedine şehrimiz 
müddeiumumi muavini Rüşdü 
nün huzurile otopsi yapılmış 
ve vücudunda hiçbir döğme 
eseri-görülememiştir. Otopsi 
neticesinde yalnız menenjit 
hastalığı tesbit edilmiştir. Kon
ya müddeiumumiliğinin işarı 

üzerine burada yapıian otopsi 
neticesi Konya'ya bildirile
cektir. 

Tashih 
ANADOLU gazetesi mes· 

ul müdürlüğüne 

Ceridei foridenizin 13/Şu· 
bat/937 tarih ve 7144 sayılı 
nüshasında Basmane tahsil 
başmemuru Ali Rıza ve arka-

daşları hakkında icra kılman 
mahkemede ma tnun olarak 
ismimin karıştırıldığını ve bu 
işte bir takım kadın mes' ele· 
leri hadis olduğunu, benim de 
o işle alakadar imişim gibi 
gösterildiğini gördüm. Ben 
maznun değil, şahid olarak 
bu mes' elede dinlenmektt:yim. 
Keyfiyetin evelce neşretmiş 
olduğunuz ayni sütunda tashih 
buyurulmasını saygılarımla di
lerim. 

Tahakkuk müfettişi 
Tevfik 

KUltUrpark'ta 
Belediye reisi doktor Beh

çet Uz, dün Kültürparka gi
derek teşcir faaliyeti üzerinde 
tetkikler yapmıştır. 

"yok dimağın ifrazatıdır,, "yok, 
ne idüğü bilinmez, ettiğinden 

bellidir n desinler. 

Benim mevzuu bahsettiğim 
ruh, hakikatta kafa ve seciye 
arasındaki yüksek ahenge aid 
olan ruhtur .. Yani fizik değil, 
içtimai ·ruhtur.. Bedenimizle 
değil de şahsiyet ve mahiye· 
timizle, insanlığımızla alakadar 
olan ruhtur. 

Her ferdin böyle bir ruhu 
vardır ki, medeni, içtimai, fikri 
ve insani yapısını yaşatır. Onu 
tedkik edince, bağlı bulunduğu 
gövdenin bütün manevi anah
tarlarını ele geçirmiş olur
sunuz .. 

Bu ruh, insan yaradılışın 
ayrılığı kadar mütenevvidir .. 
Ya girdiği kalıba göre şekil 
alır veya sığındığı kabı, kendi 
şekline uydurur .. 

Size. bu ruhun çeşidlerini 
sayayım: 

1 - Riyakardır. Kapı-kapı, 
telakki·telakki, fikir-fikir dola
şır .. Hepsine boyun eğer, hep· 
sine güler, hepsine yaltakla
nup takla atar .. Gözünüzü yu· 
munuz, tanıdıklarınızdan bir 
tanesini buraya ayırınız. 

2 - Münkir ve menfidir ve 
bu iki siyah nesne ile, sura
tını iyice boyamıştır. Güneş, 
güneştir. On iki saat dünya
mızın tepesinde sallanır. Bunu 
inkara imkan yoktur tabii .. 
Münkir, siyah, koyu siyah bir 
çift gözlük takar, 

- Hayal meyal seçiyorum. 
güneş var diyemem, fakat var 
gibil 

Der, eğer ruhu daha karan
lıksa, hemen gözlerini yumar, 
"yok., cevabını basar,, 

Menfiliği de bir ayrı alem· 
dir. Büyük bir gül bahçesine 
girince, burnunu dolduran de
rin ve güzel kokuya karşı tek 
söz söylemez, ta karşıda bahçe 
dıvarında biten bir laleyi görür: 

- Ne zevksizlik ki, kopar
mamışlar .. Bu da nedir yani? 

Der .. 
3 - Soytarıdır. Niçin ve 

nasıl soytarı olduğunun da 
farkında değildir. Her insan 
kalabalığı içinde yükselen sesi, 
muhakkak ki, kaldırım üstü 
şaklabanlığından bir parçayı 

hatırlatır .. 
4 - Menfaatperesttir ve bu 

uğurda, insanlığın ve vazifenin 
en temiz, en asil hislerini, gıcır 
bükme·bükme yaparak bir kö· 
şeye fırlatır. Artık, menfaatin
den başka hiç bir şey düşün· 
mez.. Menfaat, uzakta bir he· 
def ten gözünü • ona diker ve 
ayaklan, rastgele her şeyi çiğ· 
nediği halde aldırış bile etmez. 

5 - Mazlum, masum ve 
afiftir. Kimse ile uğraşmaz. 

Yolu aydınlıktır. 

6 - İtilaya koşar. Hayatın 
gündelik, basit ve sathi sevi· 
yesinden fırlıyarak, kendini bir 
ok gibi başka bir atmosfere 
doğru fırlatmıştır. ve saire -,,e 
saire! 

Görüyor musunuz, kaç çeşit 
ruh varmış. kaç çe~it? 

Saime Sadi 
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. ı-_0 Karşıyaka' dan akisler: 

~W~ Bir e ediye azası 
il 

1 
Vekiller heyeti lstanbul- 200Ziraat 
da bir toplantl yapacak k?T2inası -Dahiliye Vekili Ankara'dan hareket etti. 
Diğer V ehiller de bugün hareket edecek. 

Ankara, 16 (Hususi) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, bugün 
lstanbul'a hareket etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkaya ve diğer vekillerden bazıları da yarın hareket etmek 
Üzeredirler. Alakadarlar, Vekiller heyetinin İstanbul' da bir top· 
lantı yaparak mühim mes'eleler hakkında müzakerede bulu
nacağını söylüyorlar. 

Başbakanımız ...... 
Deniz müesseseleri

mizi gezdiler. 
İstanbul 16 (Hususi) 

Başbakanımız ismet lnönü, 
bugün lktısat Vekili Celal Ba
yar' la deniz müesseselerimizi 
gezmiş ve gördüğü mükem· 
ıneliyetten memnun olmuştur. 

Başbakanımız, denizcileri
mize hitaben bir söylev ver
miş ve ezcümle şunları söy
lemiştir: 

- Yeni gemiler alıyoruz, 
hunlar hep sizin içindir. istik
baliniz parlak,· ufkunuz çok 
geniştir. Çalışınız. 

Başbakanımız, tersaneyi baş
lan· başa gezmişlerdir. Deniz 
ticaret mektebinde gördükle
tinden ayrıca memnuniyetle. 
tini beyan ettiler. 

ismet lnönü, bundan sonra 
Denizyolları idaresi tarafından 
tge vapurunda verilen ziya· 
fette hazır bulundular. 

Malta 
Manevralarında üç 
İngiliz torpidosu 
birbirine çarptı 
Malta, 16 (Radyo)- Bura

daki İngiliz donanmasının bir 
kısmı bugün manevralar ya
l>arken, (Egjil), ( Antiob ) ve 
(D'lrçester) Torpidoları ara
sında bir çarpışma olmuştur. 
~rpışma, hafif olduğu için 
11asarat azdır. 

Torpidolar, derhal limana 
~ektirilmiştir. 
1' Son gelen haberlere göre, 
b~yYare gemisinden kalkan 
ır deniz tayyaresi de dön· 

'Oerniştir. Bu tayyarenin kaza- · 
~a uğradığı söyleniyor. 

~ Mudanya 
Utarekesinin imzalandığı 

ev mUze oldu 
d lstanbul 16 (Hususi) - Mu
/nya mütarekesinin imzalan
~ğı ev, hükumet tarafından 
t:dl.ın alınarak müzeye tahvil 

ılın iştir. 
t Müze, bugün Bursa valisi 
il.tafından törenle açılmıştır. 

Günlük siy;sal gazete 
Sahip ve hnşyıızgaoı 

lJ Haydar Rüşdü ÖKTEM 
"1, ~tııni neşriyat 'e yazı işleri 

l.idu ... , ıı d. , .. h "" ld • ... : a'!..!.. uz et ,,,an1:ar 

rehnnesi: 
~ltıir f kinci Beyler soka~ 
l' llalk Parti i binası içinde 
lt~lg?af: İ:T.mir - ANADOLU 

fon: 2776 •• Posta kutusu 405 

\ ·111 ABONE ŞERAiTi 
ığı 1200, altı aylığı 700, üç 

~'lı aylı~ı 500 kuruştur. 
öltıh ınemleketlel' için eenelik 
~ ()ne ücrtti 27 liradır 

~~- eı }'erde 5 kuru§tur 
l.i t~· . -·ı.:nıı~ nüshalar 25 kuruetur. 

4.~A.noı.u MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Mukavele/erdeki 
tadilat 

Tasdik edildi 
Ankara, 15 (A.A) - Ana

dolu demiryolları ve Haydar
paşa liman şirketleri mübayea 
mukavelelerinin bazı maddele
rinin tadili hakkında hükumet 
murahhaslarile şirket mümes· 
silleri arasında teati edi lmiş 

olan iki mukavelenin tasdiki
nt ve bu şirketler esham tah-

vil ve mümessil senetlerinin 
Sıvas-Erzurum ve Ergani tah-

villerile mübadelesi hususunda 
Maliye vekaletine müsaade ve· 

ren kanun layihalarının bugün 
Kamutay tarafından kabulünü 

müteakip Anadolu demiryolla
rı ve Haydarpaşa liman şir-

ketleri heyeti umumiyeleri saat 
18 de Ziraat Bankası merke-

zinde fevkalade bir toplantı 
yaparak mübayea mukavele
lerinde yapılmış olan tadilatı 
müzakere ve tasdik etmişlerdir. 

Her iki şirket idare meclisi 
reisi Ali Nizami'nin başkanlı

ğında yapılan bu toplantıda 
Maliye vekaleti namına müs· 
teşar Faik Bıysal ile nakit iş· 
leri müdürü Halid Nazmi Kes 
mir hazır bulunmuşlardır. 

Ankara, 15 (A.A) - Ka
mutay bugün Fikret Silaym 
başkanlığında toplanarak dev
let memurları maaşatının tev
hid ve teadülü hakkındaki ka
nunun 18 nci ve zabitan ve 
askeri memurlar maaşatının 
tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanunun 1 O ncu maddeleri.ne 
birer fıkra eklenmesine, B. M. 
Meclisi azasının . tahsisat ve 
harcırahlarına ait kanunun 
b:ızı hükümlerinin değiştiril

mesine ait kanun layihaları 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Anadolu demiryolları ve 
Haydarpaşa liman şirketleri 
mübayea mukavelelerinin bazı 

maddelerinin tadiline ve bu 

şirketler esham ·ıe tahvilat ve 
mümasil senetlerinin Sıvas • 
Erzurum veya Ergani istikraz 
tahvillerile müb .. delesine, De· 
nizyolları ve Akay işletmeleri 
fabrika ve havuzları memur 
ve gemi adamlarının tekaüdi· 
yeliklerine ait kanunlar ile 
devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdrlüğü 
1936 yılı büdçesinin muhtelif 
fasıllarına bir milyon 665 bin 
liranın munzam tahsisat ola· 
rak konulmasına ait kanun 
layihası da Kamutayın bu
günkü toplantısında kabul edi· 
len kanunlar arasında bulun
maktadır. 

Kamutay bu kanunlar üze· 
rindeki müzakerenin sonunda 
Hasan Saka (Trabzon) Cemal 
Tunca (Antalya) tarafından 

verilen bir takrirle gelecek 
toplantısını 22 Mart pazar· 
lesi ününe talik etmi tir. 

Yakında faaliyete~ 
geçecektir .. 

Ankar , 16 (Hususi) - Hü
kumet, Kamutaydan aldığı 3 
milyon liralık tahsisatla bu 
sene 200 Ziraat kombinası 
temin edecektir. Kombinaların 
faaliyet hazırlığı bitmiştir. 

Kombinalar faaliyete başla· 
yınca, ilk hamlede bir misli 
fazla zer'iyat yapılacaktır. 

Kombinaler, yakında faali
yete geçecektir. 

Yenice'de 
Tarlaları su bastı 
Y cnice, 16 (Hususi) - Ye

nice ırmağının suları birden
bire kabarmış ve bazı tarla
ları sular basmıştır. Tarlasını 
sulamak için hendek açan bir 
şahsın bu hadiseye sebep ol
duğu samlmaktaqır. Zarar 20 
bin lira kadardır. 

Tahtelbahirleıimiz 
Busene sonunda bitmiş 

olacaktır 
Ankara 16 (Hususi) - Hü

kumetimizin, bir senede ikmal 
edilmek şartile Almanya'ya 
ısmarladığı dört denizaltının 
inşaatına başlanmıştır. Yeni 
denizaltı gemilerimiz, busene 
sonuna kadar ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Dahiliye teşkilatı 
12 Vali muavinliği ve 40 
Seferberlik mUdUrlUğü 

ihdas olunuyor 
Ankara, 16 (Hususi)- Yeni 

dahiliye tc~kilatına göre, 12 
Vali muavinliği ve 40 sefer
berlik müdürlüğü ihdas edil· 
mektedir. 

Bolu'da kasırga 
Bir minare uçmuş 

Bolu, 16 (Hususi)- Birden· 
bire şiddetli fırtına çıkmış, 

ağaçlar devrilmiştir. Tabaklar 
camiinin minaresi uçmuştur. 

Nüfusca zayiat yoktur. 

Kadıköy va-
purunda 

Feci bir ölüm 
hadisesi 

İstanbul, 16 (Hususi) 
Bugün Kadıköy vapurunda 
bir hadise olmuş, zavallı bir 
genç ölmüştür. Yapılan tahki
kata göre; hadise kurbanı 

genç, biletsiz seyahat etmek 
maksadile vapura girmiş ve 
dümen dolabına saklanmıştır. 
Fakat bu esnada zavallı genç, 
vücudunu zencirlere kaptırmış 
ve feryada başlamıştır. Gencin 
acı seslerini işitenler, derhal 

l 

koşmuşlar ve çocuğu kurtar-
mak istemişlerse de muvaffak 
olamamışlardır. 

Spor siyasi 
Müsteşarlığı. 
Fudboi 'ederasyon reis
liğine Sedad _. Riza atandı 

Ankara, 16 ( Hususi ) -
Kültür bakanlığına bağlı kal· 
mak şartile spor için bir si
yasi müsteşarlık ihdas edile
ceği ve bu müsteşarlığa, Ay
dın saylavı Adnan'ın getirile
ceği söyleniyor. 

Ankara, 16 ( Hususi ) -
Fudbol federasyon reisliğine 
geniş selahiyetle Sedad Riza 
ta in edilmi tir. 

l·stikla...... ı·stı·yo ' 
Biz ve Suriye --------- " 

Muallim, doktor ve münevverler Bir Suriye heyeti, Paris ka· 
pılarını çalarak Uluslar sosye·I 
tesi huzurunda ·Hem de alın 
teri ile ve biiyük münakaşa· 
larla- elde edilen Türk-Fran· 
sız anlaşmasına karşı itirazla
rını bildirmekte berdevamdır. 
Son defa, iM. Blum de, artık 
bu mes'elede Fransa için oy
nanacak bir rol olmadığını 
heyete bildirmiş bulunuyor. 

İtiraf etmeliyiz ki, Suriye'li
ler, iki büyük devlet arasında 
ve beynelmilel bir teşekkül 
huzurunda esasları kurulan 
bir anlaşmanın, ne gibi bir 
mana ve ifadesi olduğunu ha
la kavrayamamışlardır. Siyasi 
hayata yeni girmiş olmanın, 
daha doğrusu devlet vekar 
ve otoritesine aid gıdayı ilk 
defa tatmanın ve!diği şaşkın
lık, acemilik, şüphesiz, böyle 
hareketler doğurabilir. Biz 
Suriyeyi, "'bu itibarla mazur 
görüyoruz. Ancak, hakkını 
icabında her çareye başvura· 
rak aramağa karar vermiş bu· 
lunan komşu bir devletin his· 
siyatını da hiç düşünmemek, 

tecrübesizlikle mazur gösteri
lebilecek bir keytiyet te de
ğildir. 

Suriye, herşeyden evel bir· 
kaç şey bilmelidir: 

1 - Antaky.ı hududunun 
şimalinde, öyle bir Türk dev
leti vardır ki, kararından dön
mesine imkan yoktur. Sözüne 
ne kadar sadıksa kararında da 
o kadar musirdir. Taşıdığı 
milli gurur ve dava da ancak 
bunu emretmektedir. Bu karar 
ise, malumdur: 

İcabında herşeye ilh ... 
2 - Biz Suriye'nin ne hü· 

kümranlık, ne toprak haklarına 
aleyhtarız. Bilakis oradaki 
komşularımızın da müstakil ve , 
şerefli bir devlet müessesesi 
kurmalarını bütün ruhumuzla 
isteriz. Şarkın bu kapısında, 
bütün Asya'ya örnek olan 
ideal istiklal mücadelesini biz 
açmışızdır ve biz, Ankara'nın 
penceresinden, Asya'ya daha 
pekçok ışık vereceğiz .. 

3 - Arab'larla aramızda 

hiçbir münaferet, hiçbir men
faat tezadı yoktur: Mazinin 
münakaşa ve muhasebeleri ile 
iştigal etmek, realiteye kıymet 
veren bir politikanın harcı 
değildir. Bunun aksine olarak, 
Arablıkla aramızdaki eski mü
nasebetlerin, yakınlıkların iyi 
cephelerini hatırlamak istiyo
ruz. f Aramızda o kadar ya
kınlık vardır ki, başka millet
ler arasında emsali bulunmaz. 
Birçok adetlerimiz biribirine 
benzer. Vicdanen birleştiğimiz 
noktalar vardır. Keza, dilleri· 
mizdeki birçok kelimeler müş
terektir ve saire ... 

4 - Suriye'nin, bizimle iyi 
geçinmekte, güneş kadar aşi
kar bir menfaati bulunduğu da 
muhakkaktır. Eğer kendi var
lığına bihakkin sahip, daima 
himayeler altında kalmak is· 
temiyen esaslı ve şerefli bir 
devlet kurmak niyetinde ise, 
kendisine karşı teveccüh gös· 
teren kuvvetli ve büyük bir 
komşuyu incitmemenir kolay
lıklarını bulmalıdır. 

5 - Ne Türkiye, ne Fransa, 
imzalarını bu gibi teşebbüs· 
!erle yalıyacak devletlerden 
değillerdir. O vesika bir ka-

fikirlerini söylüyorlar 
-1-

Karşıgaka'dan bir görünüş 

Dünkü nüshamızda çıkan 
bir yazıda Karşıyaka'nın kaza 
veya tam teşkilatlı bir nahiye 
haline ifrağı etrafında bazı 
Karşıyaka'lılar arasında bir 
fikir cereyanı mevcut bulun· 
duğu bildirilmişti. 

Çiftçi Necati söylüyor: 
Bir muharririmiz, dün sabah 

Karşıyaka kıraethanelerinden 
birinde karşılaştığı belediye 
azası, muallim, doktor, mü
nevver zevatla bu mevzu iize
rinde konuşmuştur. Arkada· 
şımız intibalarını şöyle tesbit 
ediyor. 

Evvela, muallim Çiftçi Ne· 
cati ile konuştum. Gazete oku· 
yordu. Bana fikirlerini şu kı· 

saca cümlelerle anlattı; 
- Ben kendi hesabıma, 

hiçbir yeni şekle taraftar de
ğilim. Belediyecilik kolay gö
züküyor. Fakat işin idare ve 
tatbikat cebhesi, karşıdan gö
rüldüğünden çok zordur. Yeni 
şehircilik cereyanları, dağınık 
değil, toplu çalışmağı emret· 
mektedir. Karşıyaka'nın müs· 
takil olması takdirinde, vari
datın kamilen gene Karşıya
ka'ya harcanabileceği söyleni- • 
yor. Fakat şimdiki halde Kar· 
şıyaka' da ne gibi işler görül
mektedir ki, bunlar, kamilen 
merkezden idare edilmektedir. 
Halbuki müstakil teşkilat ha· 
linde, İzmir Belediye merke
zinde her ne varsa, hepsinin 
de burada ihdası lazımgele
cektir. 

Fen heyeti, lağım, su mü
tehassısı, dispanser, itfaiye, 
sağlık teşkilatı vesaire .. 

Yani, masraf artacak ve 
gene şehire, bugünkü kadar 
sarfiyat yapılacaktır. Binaena
leyh, lüzum yoktur.,, 

Çiftçi Necati sözlerini he
nüz bitirmemişti ki Asliyeceza 
mahkeme reisi Kemal geldi. 
Ona da sordum. Fikirlerini 
esirgemedi: 

Hakim Kemal'in fikri: 
"- Eğer hakikaten, Karşı· 

yaka' dan temin edilen varidat, 
bu şehre aynen sarf edilmiyor· 
sa, Karşıyaka'nm istiklali, fay
dalı ve musip bir hareket 
olur. Bu varidatla birçok yeni 
işler de yapılabilir. 

Karşıyaka' da münf erid ha
kimlik tesisi de çok yerinde--Fransa, bir Akdeniz devleti 
olmak itibarile, kendi menfa
atlerini pek iyi bilir ve tarihi 
dostluklarını da unutmaz. 

Suriye, şimdilik bunları bil
meli ve bilmeğe, ezberlemeğe 
çalışmalıdır. 

dir. Evelce hem Karşıyaka' da, 
hem Burnava'da bu şekilde 

hakimlikler vardı. Bilahara lağ
vedildi, nedendir bilmiyorum. 
Ancak bu hakimlik, Asliye 
mahkemeleri salahiyetini ta
şırsa, halka kolaylık ve fayda 

noktasından ihtiyaca daha esaslı 
şekilde cevap verebilir. 
Şehir meclisi 
azası söylüyor: 

Ben bu notlarımı henüz al· 
mıştım ki, tanınmış bir bele· 
diye azası içeriye girdi; hepi· 
miz de, 

- isabet -Dedik- bir de 
şehir meclisi azasına soralım .. 

Suallerimi gayet tabii kar· 
şılıyan bu zat; 

- Evvela -Dedi- rica ede
rim, ismimi yazmayın.. Yani 
fikirler üzerinde şahısların te
sirinin olmamasını isterim. 

- Peki ·Dedim- öyle olsun. 
Lütfen siz de fikrinizi söyle· 
yınız: 

- Karşıyaka'nın, kaza ol
ması icap eder. Bir defa, be
lediye teşkilatı kendini kurta
rır. Yani varidatını kendisine 
sarfeder. Sonra, bir mahkeme 
teşekkül edecek, bir maliye 
şubesi, bir nüfus idaresi açı· 
lacaktır. Yani halk, lzmir' e 
taşınmaktan kurtulacaktır. Ver
gisini verecek bir Karşıyaka'lı, 
niçin Alsancak'a kadar gitsin?. 

Varidat ve masraf mes' ele
~ine gelince, evet, gazetenize 
bu yazıyı kim göndermişse 
isabet etmiştir. Nüfusumuza 
nazaran, Karşıyaka'nın oktru· 
vaya mukabil gümrükten ala· 
cağı hisse, 10-15 bin lire 
tutar .. 

Bu şehrin varidatı, aynen 
bu şehre sarfedilmek lazımdı. 

Halbuki bu yapılmıyor. f stik
raz parasından Karşıyaka'ya 

300 bin lira ayrılmıştı. Ya
manlar suyupa 220 bin lira 
kadar sarfedilm1ştir. Geriye 
kalan da, birkaç sokağa sar
folunmuştur. Her yılın normal 
büdçesinden verilen para ise 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi· 1355 

Şubaı 4 Zilhicce 5 - ŞUBAT 

~ 17 ~ 
7 7 

- Çarşamba -
E\kat Ez::ın \ n!!at EYkat Ezan Yasat 

Guııeş l;ıo-6,54 ~ml2,00 17,44 
öğle 6,43 l2,28yatsı 1,31 19,15 
i ·inci 9,39 15,23 imsak l l,30 5,14 



__...Sa~a4 ............................................. ANADOLU ............................. _. .. _..._~ .... --

.JMAHKEMELERDE Valans şehri, dün tekrar 
lD ğan çocuğunu bombardıman edildi 

.ren anne .. 
Mahkemede: '' Çocuğu ben öldür

medim, ölü doğdu,, dedi. --·--"Yeni doğan çocuğunun gö-
lbeğini kesmemek suretile ölü
müne sebebiyet vermekle maz
nun Kemalpaşa'nın Parsa kö· 
yii halkından lbrahim kızı Es
ma'nm muhakemesine şehri

miz Ağırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 40 yaşlarında bu
'lunan maznun kadın, başından 

geçen vak'ayı şöyle anlatmıştır: 
- Bir gün Kasaba' dan kö

ye gelirken yolda köpekler 
sardı, o sırada bir çoban 
geldi, köpekleri kovdu ve beni 
zorla kirletti, ondan gebe kal
dım. Dokuz ay geçtikten son· 
ra bir gün çocuk ölü doğdu, 
ben de gömdüm. 

Şahid sıfatile dinlenen jan
darma karakol kumandanı Sa
fer onbaşı, bu vak'a hakkında 
bildiklerini şöylece anlatmıştır: 

- Parsa karakoluna yakın 
bir yerde kör bir kuyuya yeni 
doğmuş bir çocuk cesedinin 
atıldığım haber verdiler. 

Kemalpaşa karakolundan 
kalkarak Parsa köyüne git-

tim, tahkikata b.rşladım, köy
de tanıdığım birkaç gebe ka
dın vardı, onları araştırmıya 
başladım, evvela maznun Es
ma' nın evine giderek !kapıyı 
açtım, Esma'yı yatakta yatar 
buldum. 

- Ne oldun diye sordum. 
- Hastayım. Dedi. Kendi-

sini ayağa kaldırarak baktım, 

karnında evvelce gördüğüm 
şişkinlikten eser yoktu. Şüp
helendim, etrafı araştırınca 
kanlı bir don da bulunca ço
cuğun Esma'ya aid olduğunu 
anladım, kendisini karakola 
davet ettim, isticvabımda ço
bandan nasıl gebe kaldığını 
anlattı ve: 

- Çocuk ölü doğmuştu. 
Onun için göbeğini kesmiye 
lüzum görmedim, dedi. Diğer 
şahidler dinlendiler, onlar da 
maznun kadının bu şekildeki 
ifadesini teyid ettiler. 

Mahkeme gelememiş olan 
bazı şahidlerin celbi için mu
hakeme, başka bir güne bı

rakıldı. 

Su mes' elesinden 
çıkan cinayet 

Bir insan kendi bıçağı ile yara
lanıp öl~bilir mi? 

Cumaovası nahiyesinin Kı
sık köyünde su yolunu kapa
mak mes'elesinden Abdullahı 

bıçakla yaralıyarak öldürmekle 
maznun Halil İbrahim'in mu
hakemesine, şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş-

tir.Bu celsede Ramazan ve Kara 
Mehmed adındaki iki müda· 
faa şahidi dintenmiştir. 

Şahidler, geceleyin o cıvar· 
dan geçerken: 

- Halil ibrahim'i öldürü· 
yorlarl 

Diye bir ses duyduklarını 
söylemişlerdir. Verese vekili 
Avukat Halid Natık, bu şa

hitlerin vaktile hayvan ~hırsız· 
lığı yaptıklarını, maktul Ab
dullah taratından muhtara ha· 
ber verdiklerini, yakalanarak 
hapse atıldıklarını, şahitlikle

rinin garaza müstenit bulun· 
duğunu söylemiş, şahitler ise, 
böyle bir mahkumiyet mese
lesi olduğunu, fakat Abdul
lah' ın kendilerini ihbar edip 
etmediğinden malumatları ol
madığını söylemişlerdir. 

Maznun Halil İbrahim, söz 
istiyerek: 

- Ben Abtullah'ı arkadan 
bıçakla vurmadım, kavga edi· 
yorduk, o sırada bıçağını çek
miş, sallayordu, yüzü koyun 
yere yatmıştı. Bıçak ansızın 

kendisine saplandı ve kendi 
bıçağından yaralanarak öldü. 
Dedi. 

Maktul veresesi vekili: 
- Böyle birşey olamaz. 

Cinayetin sebebi su mes' ele
sidir. Abtullah'ın değirmenin
den gelen suyu köylüler, para 
mukabilinde tarlalarına akıtır· 
!ardı. Maznun Halil İbrahim 
de orada bir tarla alm:ş ve 
müsaade almadan suyu kendi 
tarlasına salıvermiş. 

Abdullah, bunu görünce gi· 
dib suyu kendi tarlasına çe· 
virmeö-e tesebbüs edivor. fa. 

geliyor ve bıçağını beline ha
vale ediyor. Bıçağın ucu, boş· 
Juktan girerek karnından çı· 

kıyor ve bağırsaklarını dışarı 
döküyor. Bir insanın kendi 
bıçağile bu şekilde yaralan· 
ması ihtimali olabilir mi? Ad
liye tabibi celbedilsin sorulsun. 

Mahkeme heyeti, bu talebi 
kabul etti ve şahidi dinlemek 
için muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı. ----
Almanya 
Ve Sulh .. 
- Başı 1 inci say/ ada -

yabancı bir milletin kendilerine 
, ·asilik etmeı:ıine tahammül ede-
mezler. 

Gerek Şansölye'nin ve gerek 
propaganda nazırının nutuklarında 

hol·bol rastgeldigiı.niz sulh temiııa
tına gelince bu mtltcmadi ve çok 
mükerrer teminat herhangi bir ka· 
hahati örtmek istiyen bir adamın 
ortalııtı boğduğu laf kalabalığına 
büyük bir müşabehet arzetmekle 
beraber onla.ra:gene inanmıya ha
zırız, ancak bu güzel sözler, biraz 
da olsun, f iillerlc tasdik ve tekid 
edilmek kaydile. 

Almanya bugün artık -Göbels'
in de tekrar etti~i gibi -::_istediği 
kaılar silahlanmış ve Milletler ara· 
sında iddia ettiği tam)nüeavatı fi
len i:;tiheal etmiştir. 

Ancak Almanya'nın bu silah· 
Inoma0ı diğer milletlerin de eilnh
lanm arttırmıya ba~Jamalonoı intaç 
etmiş ve dünya hükumetleri 19J.1.· 
delinden çok daha korkunç ve çok 
daha tehlikeli bir silih yarışına 

girişmi~lerdir. İ~te sulh için tehli
keli olan nokta budur. Diğer mil-
letler ve bilhassa Alman'lann kom· 
~uları olan hükumetler Alman'lar 
tamamile 11ilah5.1zkcn veyahud he· 
nüz eilablanmıya baoladıkJarı giin· 
lerde onlara hücum etmemekle 
eulha olan bağlılıklannı filen is· 
hat etmi~leıdir. Şimdi de Almanya 
İ!ltediği gibi 11i1Ahlanarak bütün mil
letlerle mü•avat prensibini filen 
tahakkuk .. uirclikıen sonra teısliha
tın hiçolmazııa tahdidine muvafakat 
etmek ve bunun için de davet 
edildiği teslibatı _ tahdit • konferan
sına samimiyetle ve hüsnüniyetle 
İ§tirak etmek auretile mütemadi-

Kumaş hırsızı 
Ahmed oğlu Faruk, Kuzu 

oğlu çarşısında Avram Davi
nin mağazasından hava kara
rırken bir top kumaş çalmış
tır. Hırsız derhal yakalanmıştır. 

Nara atmışlar •. 
Mehmed kızı Ayşe, maran

goı Selahaddin, Mehmed ve 
marangoz Mustafa sarhoş ola
rak Palancılarda nara attık
larından yakalanmışlardır. 

Bıçak taşıyormuş., 
Eşrefpaşa'da İbrahim oğlu 

Hasan'ın üzerinde bir bıçak 
bulunmuş ve müsatlere edile-
rek hakkında kanuni muame· 
le yapılmıştır. 

Keyfe gelmiş .. 
Tepecik'te tanzifat hanında 

amele Ali oğlu Ömer, bilase
bep havaya üç el silah attı
ğından yakalanmıştır. 

Kadm kavgası .• 
Gaziler mahallesinin Rana 

sokağında oturan Yaşar karı
sı Demire, İsmail kızı Rabia 
ve Hasan karısı Fatma arala· 
rında kavga etmişler birbir
lerjni döğmüşlerdir. 

Yangm 
Mezarlıkbaşı'nda 16 numa

ralı kahvehanede; ocakçı Ö
mer'in yaktığı ve yatarken 
söndürmeyi unuttuğu mumun 
devrilmesinden yangın çıkmış 
ve kahvehanenin bir pence· 
resi ile bitişik evin bir kısmı 
yanmış, itfaiye tarafından der
hal söndürülmüştür. 

Romanya hakkında 
Uydurulmuş haberler 
Paris, 16 (Radyo) - Dün 

Bükreş'ten gelen bir telgrafa 
göre, Romanya'da mühim ha
diseler cereyan etmektedir. 

Başvekil M. Tataresko isti
fasını vermiş ve memlekette 
örfi idare ilan edilmiştir. 

Demir muhafızlar, mevkuf 
bulunan adamlarını kurtarmak 
için hapisanelere taarruz et
mişlerdir. 

Vaziyetin vahameti karşısın
da ayan ve meb'usan meclis
ltri faaliyetlerini tatil etmiş
lerdir. 

Bugün Rador aiansı bu ha
berleri taır.amen tekzip etmiş 
ve ayan ve mcb'usan meclis
lerinin dün toplanmamasının 
ekseriyet husule gelmemesin
den ileri geldiğini ve kabine
nin istifa etmediğini bildir: 
miştir. 

Sabık kral 
Lordlar kamarasma de· 

vam edecek mi? 
Son posta ile gelen Deyli 

Ekspres gazetesinin yazdığına · 
göre, sabık İngiltere kralı Dük 
Dö Vindsor'un gelecek Son
bahar'da lordlar kamarası iç
timaında isbatı vücud etmesi 

laıımgelmektedir. 

Dük Dö Vindsor, her aza 
gibi yemin edtcek ve defteri 
imzahyacaktır. 

Sabık kral, kamaranın mü
zakeratına iştirakte serbest ol

makla beraber hiçbir tahsisat 
almıyacaktır. Ancak Vindsor-

un kamara toplantısına iltihak 
hakkını istimal edeceği şüpheli 
görülmektedir. 

M. Antonesko 
Martta Ankara'ya 

gelecek 
İstanbul 16 (Hususi) - Ro· 

manya Hariciye nazırı M. 
Antonesko'nun Ankara scva· 

l. , .• ..11 .. ..h . Bu akşamki program 
spanya ya gonu u ve mu ım- lstanbul radyosu 

mat gönderilmemesi hakkındaki 12·~0 Türk musiki.si, 
12:5? 

havadısler, 13,05 Hafıf musıkı. 

karar tasdik edilmi.~tir 13,25 Muhtelif pla.~1~~-
.., 18,30 Dans musıkısı, 19,30 

Madriddan:bir görünüş 

Londra 16 (Radyo) - İs
panya işlerine ademi müdaha
le komitesi, tali komisyonun 
kararlarını tasdik etmiştir. Bu 
kararlara göre, şubatın yir
minci gunu gece yarısından 

sonra hiçbir memleketten ls
parıya'ya gönüllü gitmiyecek
tir. Bundan b:Aşka, Portekiz 
müstesna, komiteye dahil olan 
devletlerin iştirakile martın 

altıncı günü gece yarısından 
sonra kontröl başlıyacaktır. 

Paris, 17 (Radyo)- Havas 
ajansının Avilla muhabirine 

göre, ihtilalciler, Madrid'in 
cenubunda işgal etmiş olduk· 

lan yerleri tahkim etmekle 
meşguldürler. 

Eskoryal cephesinde milis· 
Jer de mukabil hazırlıklar yap· 
mıya başlamışlardır. 

~Paris, 16 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre, İspanya 
ihtilaci leri, bugün tekrar Va
lansı bombardıman etmişler· 
dir. Almerya cebhesinde yeni 
köyler işgal eden Franko kuv· 
vetlerinin eline birçok ta esir 
düşmüştür. Bu esirler arasın

da İngiliz komünistlerinden 
otuzbeş kişi vardır. 

Paris, 16 ( Radyo ) - Bu
gün buraya gelen bir yolcu 
tayyaresi, İspanya'dan külli
yetli miktarda altın getirmiştir. 

Paris, 16 (Radyo) - Bar
selon limanını bombardıman 

eden zırhlının, İtalyan olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

Paris, 16 (Radyo)- (Tetuan) 
radyosu, ihtilalcilere mensub 
donanmanın, mühimmatla dolu 
bir Rus vapuru daha tuttuğu· 
nu bildirmektedir. 

Vilayet umumi meclisi 
-Başı 1 inci say/ ada

yed~n alacağımız mes'elesini tasf i. 
ye için Vekaletten emir verilmiştir. 
Alacağımızın mühim bir yekuna 
baliğ bulunması sebebile önümüz. 
dek,i yıl borcumuz da~kapanacaktır. 

Demi~, Lun<lan, vilayetin edi· 
uece~i büyük faydaları anlatmıı; ve 
meclis azalarına mesailerinde tek· 
rar mnvaffakiyetler dilemiştir. 

Memuriyete tayini ecbebile is· 
tifa eden Karaburun azası Emin.in 
yerine yedek aza S.ılih'in davet 
eılilmesi k<'rarla~tınlmış, gi:di reyle 
ikinci reis st-çiıni yapılmış, Sırn 

Şener (Foça) 21 reyle kazarıwıştır. 
Sırn Şener, kendiüne göHerilen 
se\'giden şükranını bildirmiştir. 

.ı\ \ul.at Ekrem Oran (Ödemiş) 
söz alarak: 

- Seçiınde isabet ~ardır, fa. 
kat nizamnameye göre eülü~anı ek· 
seriyetle karar vermek lazımdır. 

2 l Rey sülü~anı ekseriyeıi teşkil 

etmer.ııekt('<lir. 

Demi7tir. 
nuri Fettalı, niıanınaıncııin @C• 

çime aid maddc~ini okuyarak: 

- Hayır. Böyle bir kayd 
yoktur, nizamnamede (Kat'i 
ekseriyet) tabiri vardır, seçım 
doğrudur. 

Demiş, o vakit Ekrem Oran: 
- Benim aklımda yanlış 

kalmış. Diyerek itizar etmiştir. 
Daha sonra katiplik seçi-

mine geçilmiş, Mehmed Al
demit (Çeşme) ve Sami (Tire) 
katipliklere seçilmişlerdir. 

Büyüklerimize umumi mec
lisin tazimat duygularının tel-
grafla arzedilmesi kararlaştı· 
rıldıktan sonra, vali: 

- Arkadaşlar, şimdi izah
name okunacaktır, dinliyelim. 

Demiştir. 

1935 yılına aid izahnnme 
ve kat'i hesap ile daimi l'n· 

cümenin mütaleası da okun
muştur. İzahnamcdc 1935 yı· 
lında yapılan kültür, ziraat, 

ayrı ayrı zikrediliyor, cumhu
riyet rejiminden alman ilham
la görülen işlerin ehemmiyeti 
bildiriliyordu. İzahnamenin so· 
nunda vali, işlerini kolaylaş
tırmak hususundaki faaliye
tinden dolayı daimi encümen 
azalarına teşekkür ediyordu. 

Hususi idare borçlarının 
tamamen ödenmesinde muvaf-
fakıyet gösteren Muhasebei 
Hususiye müdürü de takdir 
ediliyordu . . 

Daimi encümenin mütaleası 
da okunduktan sonra bunların 
tetkiki için altı azadan mürek
kep bir komisyon seçilmiş, 
ihtisas encümenleri seçiminde, 
geçen sene encümenlerde ça-
lışan üyelerin bu yıl için de 
ibkaları ittifakla kabul edilmiş 
ve ruznamede görüşiilecck 
başka bir mesele bulunmadığı 
için toplantı günleri Cuma ve 
Salı olmak: üzere tesbit olun· 
muştur. Yalnız bu Cuma günü 
saat 14 te toplanılacak müte
akip toplantılar saat 15 te 

olacaktır. 

Danimarka kralı 
Kralice ile Kan'a • 

hareket etti.·. 
Paris 16 (Radyo) - Danİ· 

marka kralı Kristiyan ve kra-
liçesi, M. Alber Lebrun'u zi
yaret etmişlerdir. Kral ve 
kraliçe şerefine büyük askeri 
merasim yapılmış ve bu ziya-

• 
ret bir saatten fazla sürmüştür. 

Bugün akşam üzeri kral ve 
kraliçe Paris büyük müessese
l erıni gezerek bazı şeyll·r .sa-
tın almışlardır. 

Kral ve kraliçe, birkaç haf· 
ta kalmak üzere bu akşam 

Liyon Y,arıııdan Knn'a hareket 

Spor bahisleri, 20 Vedi~ Riza 
ve arkadaşları, 20,30 Arapça 
söylev (Ömer Riza tarafından), 
20,45 Türk musiki heyeti, 
21, 15 Stüdyo orkestrası, 22, 10 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30 
Sololar. 
~-----------m111~----------

T ürk kuşu 
Planöristler Ankara

dan tayyarelerle 
gelecekler 

Bir paraşut kulesinde ut/a
ma tecrübeleri 

lzmir' de yakında (Havacılık 
günü) adı altında bir gün ya: 
şanacaktır. İzmir Türkkuştl 
için Ankara' dan getirilecek 
planörler ve Türkkuşu öğret· 
menlerinden bir grup, tayys· 
relerle Ankara' dan lzmir' e ge· 
lecekler ve şehir üzerinde 
uçuşlar yaparak halkı selam· 
lıyacaklardır. 

Planöristler ve TürkkcşıJ 
üyeleri, bu tayyarelerden p9' 

raşütlerle şehir üzerine atıla· 
rak ineceklerdir. 

Fakat bu şenlik gününii0 

tarihi henüz tesbit edilmemif 
tir, sebebi de havaların soğuf 
ve fena devam etmesidir. Plıı· 
nöristlerin doğrudan doğruYş 
Ankara' dan ' İzmir' e .. uçarB~ 
gelmeleri için havanın açması 
beklenecektir. 

Göring 
Varşova'ya vardı·· 
Varşova, 16 (Radyo) - Ge· 

neral Göring bugün saat 9,30d~ 
Varşova'ya gelmiştir. Gen.er~. 
Göring'in vusul saatı bellı .0 i 
madığından istikbal merasııJl 
büyük ve tantanalı olmamıştır: 

G 1 G .. . .k. averı enera orıng ı ı Y 
5
• 

yanında olduğu halde ista 

yona çıkmış, Varşova Al?1s~ 
sefiri ve bazı Lehistan rıc3 

tarafından karşılanmıştır. ~ 
Hariciye bakanı M. ~~fl 

Monte Karlo' da olduğu Ş" . 
General Göring M. Jan 

10 

diski'nin misafiri olacak~.ır. g.v 
General Göring bugl.1!1 gi· 

için Biyeloviç ormanlarına MıJ' 
decek ve cumhurreisi M. bıJ' 
siski'nin davetinde baıır ,~ 

lunduktan sonra burada ~~det 
iki gün kalarn •ır. Bu mrdıJ~ıı 
zarfında hava m aid .. ~ iJ· 
takdirde general Gorıng l 
M · p k"' · lı"kane orıs otoş ı nın ma 
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.Balkan konseyi gizli bir toplantı yaptı 

Yunan kralı, Balkan Hariciye nazırl~rını kabul etti 
Başı 1 inci sahifede - farı ve diğer makamlar tara- Dört nazırın kıymetli teş- surette eminim ki anlaşmamızı ruz. Zira bizim en büyük eme· Bundan bir sene evvel ek: 

Kont Ciyanq mülakatından ,.e hal· fından karşılanmışlardır. riki mesaisinin Balkan sulhü hiçbir zaman tatbik mevkiine limiz milletlerimizin hakiki re- selansınızı ve antantımızın di-: 
yan · Yugoslavya yaktnlaşmasından Bu esnada muzika He bir eserini bir kat daha takviye koymak mecburiyetinde ka.l· fahının yegane garantilerini ğer muhterem mümessillerini 
:~:se::tlık:~ası~~:ıe~:;~: b~;ı:a~ efzon taburu da selam resmi edeceğinden şüphe yoktur. mıyacağız. Daha yapmamız teşki l edebilecek olan karşt· Belgrad' da selamlamak hah· 
lfib husule gelmekte olduğunu mü· ifa eylemiştir. Atina, 16 (A.A) - Atina lazımgelen sulhperver inşaata lıklı hürmet ve tam bir musa· tiyarhğına nail olduğumuz za! 
ıabede eylemiştir. Balkan antantı devletlerinin Ajansı bildiriyor: diğer memleketlerin de kendi vat üzerine müesses sulhun man antantımızın Balkanlardıt 

Bugünkü toplantıda. Avrupa Atina eleri kendi hariciy~ Na· Dün akşam Elen Başvekili iş birliklerini getirmelerini gör· temini takviyesi ve idamesi sulhun, nizamın ve kat'i istik· 
ve cihan durumu umumi l>akımdan zırlarını karşılamak üzere hu~ M. Metaksas ve refikası Bal- mek istediğimizi söylmekle için bütün Balkan memleket- rann en iyi garantisini teşkil 
tedldk edilmivtir. Hariciye nazır· duda Türk elçisi Pityona, Yu- kan konferansındaki murahhas eminim ki müşterek arzumuza leri arasında itimatlı bir iş eylemekte devam edece.2-i hak-
lan hu husustaki dü§üncelerini an· 
fa nuşlardır. goslavya, Romanya elçileri de heyetleri reisleri şerefine Bü- terdiman olmaktayım. Fakat birliği getirmiye bütün kuvve· kında hepinizin de tam suret· 

Türkiye Hariciye Vekili Tev. İdomini'ye gitmişlerdir. Elçi- yük Britanya otelinde büyük halen katetmiş bulunduğumuz timizle yardım etmektir. Har· te işf k eylediğiniz emmye• 
fik Ilüfdil Arns, cemiyeti akvam ler de hariciye Nazırları ile bir ziyafet vermişlerdir. yol dahi uzundur. Şimdiye ka- bın karanlık saatlerini yaşa· timi irmiştim. 
görüşmelerini konseye bildirmit ve birlikte dönmüşlerdir. Murahhas heyetleri reisle· dar başarılan eserin mes'ud mış olan bizler çocuklarımızı Bugün yarattığınız bu çok 
bilhassa garbi Avrupa'da durumun M. Metaksas ile arkadaşları rinden başka Balkan antanh neticelerle dolu olduğunu mü- focaati ölçülmiyccek derecede samimi sulhperverlik havası 
.çok tehlikeli oldujunu beyan et- arasındaki buluşma çok sami- devletlerinin Atina elçileri, şahade etmekle iftihar duya· büyük olacak yeni bir harbın içinde ümitlerimizin boşa çık. mietir. 

Müzakereler, samimt bir hava mi olmuştur. Zevcelerine refa- Hariciye Nezareti daimi müs- biliriz. fenalıklarından korumak ve madığını ve istikbal hakkın· 
içinde cereyan etmekte ,.e her mes· kat etmekte olan Bayan Sto- teşarı M. Mavrudis, matbuat Esasen çok büyük bir mem· onlara bizim elemlerimizi ve daki imammızın da sarsılmaz 
elecle, dört devlet nazulan arasında yadinoviç ve Bayan Antones· ve turizm müsteşarı M. Niko- nuniyetle kaydedebiliriz ki bi- yaslarımızı göstermiyecek bir olarak devam eylediğini bil· 
tam bir görüı birliği müşahede ko'ya buketler verilmiştir. lodis ve Hariciye Nezareti dayette ileri sürülen baz~ ihti· istikbal hazırlamak istiyoruz. diririm. 
edilmektedir. Bütün yol boyunca halk yüksek memurları da bu ziya- raz kayıtlarına rağmen Balkan Fakat bizler ayni zamanda Balkan antantı eseri inkişaf 

Atina, 16 [Radyo) - Türkiye muhterem misafirleri candan fette hazır bulunmuşlardır. antantının emniyet teşkilatına şehitlerimizin fedakarlıklarının ve terakki yolunda ilerlemekte 
Hariciye Vekili Te,·fik UüşJ.ü Aras, lk I l d z· f . l k b' . d' . k k 1 d b. ki'' .. .. I k l berdevamdır. Verı'len so"'zler Türkiyc'nin Atioa sefiri Ruşen a ış amış ar ır. ıya etı par a ır resmi getır ığı ço ıymet i yar ım iıyü uğunu ve mem e ·et e· 
E~ref'le Yugoslovya bae ve dıt Protokol ziyaretlerinden son· kabul takibetmiş ve bu kabul bugün hiç kimse tarafından rimize düşen vazifeyi de müd- tam kıymetlerini muhafaza et-
bakanı M. Stoyadinoviç ve Roman- ra misafir hariciye nazırları resmine bütün elçiler, hüku· şüphe ile karşılanmamaktadır. rik bulunuyoruz. Esasen biz- mekte tam iman da çalışma· 
ya hariciye nazın :\1. Anıonesko, kral sarayına giderek defteri met 1\zaları, yüksek devlet ri· Ehemmiyetini tebarüz ettir- leri muahedelere hürmeti ve larımızın sağlam esasını teşkil 
bugün meçhul a. ker abidesine gi· mahsusa isimlerini kaydetmiş- cali ve diğer yüksek zevat iş- mekten kendimi müstağni gör· Balkanlarda mevcud arazi ni· eylemektedir. 
derek çelenk koymuşlardır. Bu es· )erdir. tirak etmişlerdir. düğüm siyasi bir hadise Bal· zamının idamesini temin hak· Balkan antantı durmak ve 
nada bir bölük efrad askeri seliiın 
resmini ifa etruiotir. Balk, Balkan Balkan antantı konseyi ça- Ziyafet esnasında bşvekil kan'larda takibedilnıekte olan kındaki kat'i kararımızı ilan tereddüd etmek nedir bilmez, 
devletleri diplomatlarını hararetli lışmalarına bugün öğleden Meta)fsas aşağıdaki nutku irad sulhperver gayretlerde son etmeğe sevkeden keyfiyet bi- her adımımız ileriye doğru 
ıurette alkışlamıştır. sonra hariciye nezaretinde baş- etmiştir: yeni bir merhale daha kay· zim bu vazifeyi müdrik bulun- atılmış bir adımdır. Sulh ese-

1stanbul, 16 (llususil - Bal- lıyacak ve çalışma Perşembeye - Üç dost ve müttefik dev- deylemiştir. Vaktile Avrupa'nın makhğımızdır. Geniş Balkan rinin hakikat haline gelmesi 
kan konseyi, ı.lün üç saat müza. kadar sürecektir. Son toplan· letin muhterem mümessillerini en karışık bir mıntakası telak- yarımadasında bütün balkan emelini takiben sarfetmekte 
kerede bulunmuş ve mühim mes'e· tıdan sonra bir resmi tebliğ selamlamak ve onlara kraliyet ki edilen o Balkan•lardaki bu milletlerinin yapıcı bir sulhün olduğumuz gayretler mükafat-
leler etrafında tedkikaı yapmıştır. 
Ba içtima giz1i cereyan etmiştir. neşrolunacaktır. hükumeti ve Elen milleti ad- gün orada yaşıyan milletlerin verdiği sükun içinde yaşama· larını görmekte ve şımdiden 

Yunan kralı ikinci Jorj, bugün Balkan antantı matbuatı kon· larına e samimi bir surette siyasi olgul)luğu ve realist zih- sını, inkişaf etmesini, ve refaha müsmir neticeler vermektedir. 
hariciye nazırlarile refakatlerindeki feransı da bugün öğle üzeri hoşgeldiniz demek benim için niyeti sayesinde esmekte olan varmasını temin edecek dere- Faaliyetimizin merhalelerinin 
mfi~avirleri kabul etmiotir. Atina akademisinin büyük sa· çok biiyük ve hususi bir şeref hava yalnız anlaşma ve istik- cede geniş yer vardır. Temenni ve safhalarının her birisine 

Hariciye Vekilimiz Tevfik )onunda ilk toplantısına başla- teşkil etmektedir. rar havasıdır. ederim ki bu memleketler bir nasıl bir isim verileceği ve 
Rüşdü Aras, bu kabul esna· mıştır. Akıl ilahesinin himayesi al· Şurasını tebarüz ettirmek büyük Fransız devlet adamının bunların hangi nevi siyasi ha-
sında Majesteye Atatürk'ün Atina, 15 (A.A) - Atina tında bulunan Atina şehri isterim ki 24 Kanunu sanide sözlerini daima fikirlerinde tut- diseler arasına konulacağı 
selamlarını bildirmiştir. Kral, Ajansı bildiriyor: ikinci defadır ki Balkan an· Belgrad'da Yugoslavya ile sunlar. Bu büyük Fransız dev- ikinci derecededir. 
fevkalade memnun kaldığını Balkan murahhas heyetleri· tantı konseyi azasını kendi si- Bulgaristan arasında imzala· let adamı şöyle demiştir: Bizler müşterek mazimizin 
söyliyerek, Hariciye Vekilimi· Selanik'ten geçişleri esnasın· nesinde toplamış olarak gör- nan dostluk paktını bizler yal- "Bir devletin büyüklüğü en asil an'anelerinin ruhundan 
ze iltifatta bulunmuştur. da Dr. Tevfik Rüşdü Aras mek bahtiyarlığına nail olmak- nız bu iki memleket için de· arazısının genişliği ile değil mülhem olarak çalışmakta ol· 

fstanbul, 16 ( Hususi ) - gazetecilere beyanatta bulu- tadır. Sizlerin bugün burada ğil fakat bütün Balkan mem· fakat milletinn ruhu ile ölçülür.,, duğumuzu ve bu çalışmaları-
Balkan antantı konseyinin öğ- narak Atatürk'ün doğduğu bulunmanız bu sulh eserinin leketleri için daha iyi bir is· Kadehimi Romanya kralı mızın bugünkü nesillerimizin 
leden sonraki toplantısında, evin Selanik belediyesi tara· büyük siyasi ehemmiyetini te· tikbal müjdeleyen bir hadise Majeste Karol'un sıhhatine, ve bizlerden sonra gelecek ne· 
Balkan antantının beynelmilel fmdan Türkiye'ye hediye edil- barüz ettirmektedir. gibi telakki eyledik. bundan Türkiye Reisi Cumhuru Ek- sillerin saadetini istihdaf eyle· 
siyasete karşı olan umumi va· mesinden dolayı Türk mille- 9 Şubat 1934 te gene bu- dola}'ı Yuna:1istan Balkan paktı selans Kama! Atatürk'iin sıh· diğini müdrikiz. Bugün biz 
ziyeti müzakere edilmiştir. tinin Elen milletine şükran rada imzalamış olduğumuz ile ahenk birliği tesis eyliye· hatine, Yugoslavya kralı Ma- Balkan'lılar yeni bir paktı yap· 
Konsey müzakerelerinin yarın hisleri duymakta olduğunu paktın en mükemmel tarifi ceğinden Balkan antantım za- jeste İkinci Pierrein sıhhatine, tığımız veyahut mevcud pakt-
(bugün) sona ereceği tahmin bildirmiş ve bu jest iki millet sulh eseridir. Dört devlet bu yıflatması ihtimali bulunmıyan Naib Prens Altes Pol ile ni- tarı mükemmelleştirdiğimiz ve 
olunuyor. ile bu iki milletin müstakbel paktla yalnız kendi balkan hu· bu pakt•n aktine büyük bir yabet meclisi azalarının sıh· takviye ettiğimiz zaman her· 

fstanbuJ, 16 ( Hususi ) - nesilleri arasındaki dostluk dutlarını garanti etmek için itimad hissile mütehassis ola- hatine dost ve müttefik Ro- kes şurasını tam bir hassasi· 
Balkan devletleri matbuat bağlarını birkat daha takviye değil fakat ayni zamanda sulh rak müseadesini vermiştir. men, Türk, Yugoslav asil mil· yet ve derin bir şuur ile bil· 
kongresi de bugün toplanmış edecektir. Demiştir. umumi eserine de hadim ol· Bizler Ealkan memleketleri Jetlerinin refahına ve sizlerin melidir ki bu bütün Balkanlar 
Ve encümen halinde çalışmış· Dr. Tevfik Rüştü Aras bey· mak için serbest bir surette arasında bir antanrı samimi ve muhterem refikalarınızın ve için olduğu kadar Avrupa'nm 
tır. nelmilel siyaset hakkında da; ve kendi istekleri ile gayret- surette arzu etmekteyiz. Bu· şahsi saadetlerinize kaldırıyo- bütün bu kısnı için de faydalı 

Atina, 15 (A.A) - (Gecik- hadiseler sarsılmaz nikbinli- lerini birleştirmişlerdir. Bu dört nun vücud bulması için hiçbir rum, aziz ve ekselans dostlarım. bir sulh eseridir. Balkan'lar· 
rniştir) Atina ajansı bildiriyor: ğine hak verecektir, demiştir. devlet arasında mevcut samimi gayretide ihmal eylemiyeceğiz. Reis M. Stoyadinoviç bu da hatalar yapılması devresi 

Yugoslavya Başvekili ve ha- Selanik'te şerefine verilen dostluktan gayri imzaladıkları Zira bu antantı mazinin mü· nutka aşağıdaki nutukla ce- artık nihayete ermiştir. Yalnız 
riciye Nazırı M. Stoyadinoviç, bir ziyafet esnasında söyledi- paktı meşru kılan kuvvetli bir cadelelerinden bu derece za- vah vermiştir. sözlerimizle değil fakat hare· 
Türkiye hariciye Vekili Dr. ği nutukta Dr. Aras Elen baş· bağ daha vardır ki, o da bu rar görmüş olan milletlerimi· Dört dost müttefik memle- ketlerimizden de: anlaşılmakta· 
Tevfik Rüşdü Aras, Romanya vekili M. Metaksas'tan hayran- dört devletin sulha karşı kuv· zin saadeti · için elzem telakki ketlerimiz mümessillerine hi- dır. Manasız rekabetlerin aka-
hariciye Nazırı M. Antonesko lıkla bahsetmiş ve kendisini vetli ve derin rabıtalarıdır. ediyoruz. Ayni zamanda her- taben söylediğiniz samimi söz- mete mahkum mücadelelerinde 
refakatlarındaki zevat ile Ati· Avrupa'nın en büyük adamla- Bizler musavat üzere müza· kesin hüsnü niyetle mütehas· ler için ekselansınıza teşekkür yıpranmış bir halde vaktile 
na'ya vasıl olmuşlardır. rından birisi olarak telakki kerelerde bulunduk. Ve bu sis bulunması şartile bunun etmek Balkan antantı konsey biribirlerile çarpışan kuvvetleri 

Atina istasyonunda muhte· eylediğini bildirmiştir. paktı imzaladık. Mes'uliyetle- kabil olduğunu da sanıyoruz. reisi sıfatile bana düşmekte· bugün gayretlerimiz ve millet-
rern misafirler Başvekil M. Balkan antantı konseyinin rimiz ve bu pakttan alacağı- Ümid ederiz ki bu hüsnü ni· dir. Ve bunu ben kendiu ıçın }erimizin samimi arzulan saye· 
Metaksas, bütün Nazırlar, ha· yeni reisi M. StoyRdinoviç te mız menfaatlarımız da müşte· yet herkeste mevcuddur. büyük bir şeref telakki edi- sinde biribirlerile ahcnkleşmiş 

;ciye Nezareti yüksek memur- şu beyanatta bulunmuştur. rektir. Ve aynidir. Ben kat'i Nihayet bu antantı istiyo· yorum. - Sona 7 inci sahifede -
~~ ..................................................................................................... ımm ............................ ... 
~ .. 24 - 4-*-*·4 ··--4-·-·.._....__._._ ..... ; .. :e .x .... ı;;::ı;;: boydan-boya uzandı. Zclihat hiç g-öremiyorum. O en güzel 

F t A 1 • şu yatak hali ile harikulade şeyi olan gözleri bile muhay-J r 1 n a 1 güzeldi. Dolgun göğsü, nefis yelemde canlanmıyor. Allahım, 
bir inhina yaparak geceliğini Ali'yi sen sakla!.. 

BOyUk Korsan Romanı -··-·-··J 
• 79 • Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Zeliha, bahç~ye bakan köşe raftan aptal, bir taraftan da 
Penceresini, arkasından da akıllı!. Babamın da gözüne 
Perdey· · d" d' h y ki ı ın ır ı. Tekrar kapıyı onun için girmiş.. Onu er M adı. Kapalı idi. ikide bir, işte kullanıyor. Dilsiz de ol-

ustafa'yı oda içinde görü- saydı, tamamdı .. 
Yol' 'b· gı ı oluyor; Zeliha yavaş·yavaş soyundu. 
rnı~d Hay sersem hay . Diye adeti, geceleri kandili hiç sön· 
çık 1 anıyordu . paldır, küldür dürmemekti, bundan zevk alır-
rn· ıp, yatak odama kadar gir- dı. Gözlerini kandildeki ışığa 
l'~§.b Ya babam görseydi?. diker ve onun ara-sıra uzayan, 

M e Yarabbi!.. ara sıra kısalıyan şeklinin için-
kınd~arnafih, o dakika da ta- de Ali'yi görür, tatlı-tatlı onu 
nu ğı masum vaziyeti düşü- tahayyül eder ve bir aralık 
'ftıı'Jyor,d gülmekten kendini ala· uyur, kalırdı .. 

or u: 
Bu akşar1 da öyle yaptı: 
1 ekli atak tnın üstüne 

taşırıyordu. Kulaklarında sanki babası-
lşığa baktı. Tuhaf şey, san- nın sesi çınlıyordu: 

ki babasının tesiri altında kal· Ali'ye itimat dmiycn, Ali'yi 
mıştı. Her gece, bu ışığın itham eden ses ... 
içinde derhal Ali'nin güzel - Acaba? 
yüzü, hafif çatık kaşları ve Dedi ve durdu. Sonra göz-
onun altında, ela, uzun, iri lerini yumarak, içinde doğan 
gözleri belirirken şimdi hiç. bir şeyi silküp fırlatmak istiyor· 
şey çıkmıyordu. muş gibi başını şiddetle iki 

Hayalini zorladı. Olmadı. tarafa salladı: 
Bu zorlamayı tekrarladı, gene - Hayır, Ali bir hain ola-
nafile: mazi 

Ali, bir türlü gözlerinin ve 
kafasınm içinde canlanmıyordu. 

Heyecanla yerinde doğruldu: 
- Ne oluyor, bir uğursuz· 

luk mu var? Ali bir felaket mi 
geçirdi, yoksa ben mi, bir 
kabus içindeyim? Evet, hiç mi, 

Tekrar uzandı, yattı, bir 
dakika kadar durabildi, gene 
doğruldu: 

- Ya ölürse, ya babamın 
şüoheleri bir hakikatsa!. O 
takdirde ne yapacağım? 

O, nişanlısı Ali'den emindi: 

Ali, içinde ihtiras taşımıyan 
bir kahramandı. Onun, Yu· 
nun'lılarla, Moskoflarla el-ele 
vererek kerdi milleti aleyhine 
bir harekete geçebileceğine 
akıl erdirilemezdi. 

Zeliha, birdenbire sarardı: 
Aklına, Mariya gelmişti!. Bu 

hazırlanan büyük ve korkunç 
deniz manevrasının başında o 
vardı, Mariya, dessas, kor
kunç bir kızdı .. Acaba Ali'yi, 
kendisinden koparup almak mı 
istiyordu?. Mesela, onunla bir
likte Adalar denizinde, düş

man emeline yarayacak, yeni 
bir korsanlığa mı atılacaktı?. 

Ali ve başka kadın!. 
Aman Allahım, Zeliha, buna 

nasıl dayanabilecekti?. 
Korkunç düşünceler ve sivri 

şüpheler, ç.ar-çabuk insan ka
fasına yerleşiyordu. Nitekim 

şimdi, Zeliha' da da bedbinlik 
artmıştı. 

- Acaba Ali, son muha· 
rebede, sırf bu maksatla mı 
Mariya'yı serbest bırakmıştı? 
Neden onun gemisini batır· 
mamış, neden onu öldürme· 
miştil 

Güzel Zeliha, yastığına ka
pandı, ağlamıya başladı: 

içi, yanıyordu. Kalbinin tam 
ortasında, sert ve çelik bir 
hançer duruyor gibi idi. Bu 
felaket nereden geliyordu?. 
Hangi günahı, bu korkunç 
akıbeti hazırlamıştı?. 

Şimdiye kadar bir çiçek 
yaprağı koparmamış, bir kele
beğin kanadına dokunmamıştı. 
Hayatında yalan bilmiyordu. 
Kimsenin aleyhinde tek söz 
söylememişti. Kapısından L' n-

- Sonu var -
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i te ar 

,Düşman içinde 1 Tekirdağlı 
genç Türk casusları .. Dina!'~ıy~,' 

• • b:-t. H p Mü/ayım e 
ır suvarı za 1 1 asan aşayı meydan okuyor .. 
·ne yapacağını anlabyor. 

-8-
Ahmed, bir maşraba 

'Veli'ye şarap uzattı . 

bir parça ekmekle so 
parça et verdi .. 

- Oh, oh!.. Hay Allah 
razı olsun bu kızdan!.. Bura
.da da Hızır gibi midemizin 
imdadına yetişiyor. 

- Bana bak, ne olursa 
olsun, eşşekleşip de geberme
meğe çalış .. 

Ahmed güldü ve gözlerini 
uzaklara dikti; 

Aliz'i hatırlamıştı. 

* * * Buradan da ayrılmışlardı. 
işte şimdi İslatina ırmağının 
başındaki köprünün yanında 
bulunuyorlardı. Avusturya sü
varileri nara ata ata gelip 
geçiyorlardı. 

Heriki ordu, yakında büyük 
bir harp vermek üzere idiler. 

Ahmed Veli'ye baktı: 
- Bu herifler nereden ge

lip nereye! gidiyorlar? 
- Benim bildiğim mukave

mete gidiyorlar. Bizimkiler, 
buraya yaklaşmışlar .. İmpara
tor da geride, harekatı idare 
etmek istiyor .. 

- Acaba, tam karşılarına 
düşen kuvvet, hangi paşanın 
kuvveti? 

- Onu da bilmem.. Gali
ba bizim sol cenah!. 

- Yahud da merkez kuv
vetleri. Yani Hasan Paşa!.. 

Bir aralık, iri, yağız bir 
kadana üstünde geçen bir 
Avusturya suvari zabiti yak
laştı: 

- Hey, bana bakın!.. 

Veli cevap verdi: 
- Söyle kahraman zabit! 
Bu hitab genç zabitin ho-

şuna gitmişti: 

- Aferin be!. Sen köylü
sün amma akıllısın!. 

- Evet, benim köyde de 
beni akıllı olarak gösterirler .. 

- Sizde içecek birşey yok 
mu?. Biraz içki.. Anlıyorsu
nuz ya, Türk'lere doğru gi
diyoruz. 

- Su mu istiyorsunuz, baş
ka birşey mi?. 

- Su değil bel. Rakı ol
sun, şarap olsun, Rum olsun., 

Veli, Ahmed'e bir göz fır

lattı. Ahmed: 
- Dur -dedi- benim şura

daki5destimin içinde bir par
ça kalmış olacak!. 

Zabit sevinçle atından indi. 
Caketinin cebinden bir gü
müş para çıkararak fırlattı: 

- Al şu parayı da harcan. 
Aferin be delikanlı!. 

At kişnemeleri, gürültüler 
artıyordu. 

Avusturya suvarileri, bağıra 
çağıra geçiyorlardı.. Naralar 
göklere yükseliyordu. 

ilerideki kö;:'rÜ ve onun ar
kasındaki uzun yol, kılıçları 
parlıyan suvarilerle dolu idi. 
Arkası kesilmiyen bir insan 
seli halinde mütemadiyen ge
çiyorlardı. 

Veli, bunu fırsat bildi, za
bite sormağa başladı: 

- Bu hain Türk'leri tepe· 
liyebilecek misiniı? 

O da laf mı yal .. :" Muh· 

riden geliyor. Şu Türk'lerin 
Hasan paşasını, kendi elimle 
yakahyacağım. Başındaki sa
rığı çıkarıp boynuna dolıyacak 
ve onu Viyana kaldırımlarında 
sokak sokak sürükliyeceğim .. 
Zaten benim Türk'lere karşı 
müthiş bir hıncım vardır, vak
tile bu topraklarda bizi, alt 
üst etmişler .. 

Ahmed, elinde maşraba ile 
yaklaştı. Zabit bir yudum aldı: 

- Oh -dedi- nefisi.. Aman 
şöyle bir kenara çekilelim. 
Başkaları hissederlerse size 
musallat olurlar. 

Biraz ileride, iri bir kayanın 
arkasına çekildiler. Zabit maş
rabadaki içkinin yarısını bo

şalttı. Dilini damağında çatlattı: 
- Böyle yerde böyle içki ... 

Bu ne bulunmaz saadettir an
lıyamaz smız! ... 

- Bunu, Türk'lere verece
ğiniz galebe şerefine ikram 
ediyoruz. 

Zabitin yuzu kızarmıştı. 
Gözleri hafifçe dumanlanmıştı: 

- Galebe, diye bağ1rdı, 

hem de muhakkak galebe!. 

! Tekirdağlı Hüseyin pehlivan 
Dün, Türkiye başpehlivanı 

Tekirdağlı Hüseyin pehlivan
dan şu mektubu aldık: 

Ve mütebaki içkiyi de bir 
anda yuvarladı: 

- Hem de öyle bir gale
be ki... Bana bakın, eğer bir 
gün Viyana' ya gelirseniz, ,, Kır· 
mızı konaklı Dük ,, kimdir, 
diye sorunuz ve beni arayınız; 
ben de sizi sarayımda misafir 
ederim.. Bu harba giderken, 
bir arkadaşımın daha bulunma-
sını isterdim, fakat kaç para 
eder ki öldürdüler ... 

Veli, hafif bir heyecan -ge-
çirdi: 

- Türk'ler mi öldürdü? 
Zabit, atına doğru yürüdü: 
- Yok canım, geçenlerde 

karargah civarında ölü bulun
du, kafasını _ koparmışlar ... 

Veli, dudaklarını ısırdı, iti
daline hakim olmak için bü
tün enerjisini sarfediyordu: 

- Genç -miydi?. . 
- Hem de çok genç, kah-

raman, güzel bir genç .. Fakat 
bir kusuru vardı: Hovarda 
idi. Viyana'nın bütün kadınla
rını baştan çıkarırdı .. 

Zabit bunu müteakip, aya- , 
ğmı !üzengiye koydu. Veli, 
derhal öbür üzengiyi yakaladı: 

- Vah vah vah!. galiba 
karargahta bir şeyler, haltlar 
işlemiş olacak ... 

Zabit güldü, hafif bir sesle: 
- Galiba -dedi- İmpara

torun karısına göz dikmiş ola
cak .. . Bunlar saray marifetle
ridir, siz anlamazsınız, İmpa
rator da hissetmiştir, mesele 
tamam!. 

- Demek ki, kraliçaya gö-
nül vermiştir. 

- Belki kraliça da ona!.. 
Haydi Allaha ısmarladık! 

- Güle-güle kahramanımız, 
saadetle, haşmetle!. 

Zabit mahmuzlara dokunup 
uzaklaştı. 

Veli, hafif bir kahkaha attı, 
Ahmed'in boynuna ~arılaı: 

' - Demedim mi ben sanal. 
İşte, saray, kraliça ve rezalet 
damgası yapışmış bizim işe .. 
Hem de ne tesadüf ayı köy-

1 - Dinar' lı Mehmed'in 
beyanatını okudum. Sporda 
büyüklük, küçüklük olmaz. Ben 
bugün başpehlivanım. Yarın 
bu unvam başkası da alabilir. 
Binaenaleyh, büyük söz söyle
meği hatırımdan geçirmem. 
Ben sadece Dinar'lıyı güreşe 
davet ettim. Çünkü kendisi, 
baş pehlivanlık güreşlerinde 
Türkiye' de bulunmadığını ileri 
sürerek bana güreş teklifinde 
bulunmuştu. Bu daveti, sporla 
alakadar olanlar, elbette hatır
larlar. 

2 - Kendisi nasıl profes
yonelse ben de öyleyim. O, 
kendi menfaatını düşündüğü 
gibi ben de düşünürüm. Beni 
buraya, Halkevi davet etti. 
Daha ötesini bilmiyorum. Mcn
faata aid kısmı, Halkevinden 
arayabilir. Ha'ihazırda başpeh

livanını. Bunu da elimden ko
lay kolay çıkarmak istemiyo
rum. Nitekim, 15 Mayıs 937 de 
Ankara'da yapılacak büyük 
güreşlere hazırlık olmak üzere 
bu seyahata çıktım. Aleyhimde 
bulunan pehli~anlar buluna-
bilir. Nitekim iki ay eve], 
Mülayim pehlivan da Ödemiş
te benim, başpehlivanlığı hak
sız olnrak aldığımı söylemiştir. 
Bunlar, laftır. Başpehlivanlık 
böyle, lafla alınmaz. Beni, yen
mek lazımdır. Fakat, Türkiye
de sırtımı yere getirecek bir 
pehlivan bulunacağını sanmı

yorum. Arkamdan dedi~kodu 
yapan Mülayim pehlivana da 
meydan okuyorum. Mülayim, 
İzmir'e gelir mi, gelmez mi, 
bilmem. İsterse, bayramın dör
düncü günü Ödemiş' e gelebi
lir. Umarım ki, Dinar'Jile ma
çımız kat'ileşmiştir. Bunda da 
kaçarsa, onu bir daha aramı-
yacağım. Tekirdağlı 

Hüseyin Alkaga 

söylüyorlar bunu... Bak - bak, 
ileriden bir suvari alayı daha 
göründü .. 

- P iyadesi evciden geçmiş 

olacak!. 
- T abii . . 

Bana !.alırsa. 

__ _...._ ... ----
- Başı 3 üncü sahi/ ede -

çok azdır. Karşıyaka' da birşey 
yapılmamıştır. Karşıyaka, yılda 
90-95 bin lira veriyor, ancak 
35 bin liralııc bir iş görüyor. 
Müstakil bir belediye; 300 
bi~ liradan, bu varidatla mas· 
raf farklarının hesabı netice
sinde, eğer bir borç kalırsa 
bunu da ödeyebilir. 

Bakınız, su sinema karşı
sındaki umumi iskele ne hal
dc~dir? Burada beton bir is
kele kurulamaz mıydı? 
Şu her çeşid esnafın top

landığı tek çarşı caddesi, böy
le mi olmalıydı? 

Rıhtım, bir taraftan bir ta
rafa hala tefriş edilmedi, kıs
men hala yükseltilmedi .. 

Miistakil bir Ebelediye, el
bette bunları da yapabilir. 
Sonra, şu Soğukkuyunun üs
tündeki su yerinde, mükem
mel, camekanlı bir gazino da 
açılmak gerektir. Daha neler 
var: 

Osmanbey gazinosunda bir 
belediye dairesi, altında bir 
kulüb, arkasında hır bahçe, 
Dedebaşı'nın Karşıyaka hu
dudu içine alınması, ·Gazete
nizde fikrini söyl< yen zatın 

dediği gibi - bir yatkulüb in
şası ve saire .. 

Belediye azası bunları söy-
lerken kalabalık artmıştı. 

A1uallim Milat' a göre 
Muallim Mitat atıldı: 
" Sivrisinek mücadelesi ya

pılmalı, sivrisinek! Karşıyaka
nın eğlence yeri de yoktur. 
Ben, Dedebaşının ilhakı fik
rinde değilim. Çünkü birçok 
şeylerin ucuzluğu elden gider. 
Şu sahildeki yaya kısımlar tef
riş edilmeyince, rıhtıma rıh

tım da denemez. ,, 
Belediye azası devam etti: 
"lzmir' de deniz eğlencesi 

yapılamaz. Çünkü inbata ma
ruzdur. Deniz vasıtaları için 
bir çatı altı bulunmadığından 
sandallar, sokaklarda, yağmur, 
güneş altında çürüyor. Alaybe
ye kadar gidip bakınız, bun
lar için, bir yer lazımdır. Yat
kulüb inşası fikri çok mükem
meldir .. Spor sahasına gelince, 
şimendüfer · hattı kenarında 
mevzuu bahsolan zeytinlik 
maksadı temin edemez. Saha, 
Bostanlı cihetinde olmalıdır. ,, 

Dr. Şükrü Nuri'nin fikirleri: 
Bu sırada doktor Şükrü 

Nuri' de gelmişti. 
- Oooooo - dedi - mevzu 

mühimi 
Başladım onunla da konuş-

mı ya: 
- Evet - dedi - Karşıyaka, 

kaza olmalıdır kaza!. iyi bir 
belediye de teşekkül edince 
Karşıyaka Nis' e benzetilebilir, 
emin olunuz!.. Düşününüz ki, 
halk, bütün idare, mahke
meler ve sair teşkilatım 
burada, kendi ayağında bula
caktır. Sıkıntı çekmiyecek, za
manından kaybetmiyecek, mas
raf yapmak mecburiyetinde kal
mıyacaktır. 

Belediye azamız çok iyi 
söylüyor: 

Karşıyaka, kendi kendini 
mükemmelen idare edebilir .. 
Bu şehrin parası, burada kal
malıdır. Ah, ne olur. Şu rıh
tımın yaya kısmı da tefriş 
edilse \.e palmiyeler dikilse!. 

Bir zat atıldı: 
- Tutmaz, palmiye tut

maz!. 
Kim, diyor, işte Dilsiz 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
lel münasebe tlerimizin ufku da 
aydınlanacaktır. 

Bu mukeaılla 1\fançuko ile olan 
samimi ve bozulmaz bağlarımızı 

daha ziyade kuYVetlendireceğiz. Ve 
Çin Sovyeıler birliği ile olan mü· 
nasebetlerimizin düzelme'line de 
büyük bir ehemmiyet vereceğiz. 

Çin hakkında bilhassa şu 

cihete teessüf ederim ki şarki 
Asya'nın istikrarını temin için 
Çin'le müştereken hareket hu
susu~da mazide sarfettiğimiz 
bütün gayretlere rağmen bu 
memleket bizim hakiki mak
sadlarım1zı tamamile anlıya
mamıştır. iki memleket ara
sında çıkan birçok mes'elele
rin sebebi işte bu anlaşma

mazlıktır. Bu yolda iki mille· 
tin samimi hislerini inkişaf 
ettirmek ve münasebetlerini 
iyileştirmek lazımdır zannın
dayım. Ta ki şarki Asya' da 
sulh ve istikrar için sıkı bir 
teşriki mesaide bulunabilsinler. 
Binaenaleyh mütekabil takdir 
hisleri besliyerek ve yalnız 

iki hükumet arasında değil 
iki millc.t arasında da daha 
sıkı bir münasebet tesis et
meliyiz. Ve iki millet arasında 
müsbet teşriki mesai ve karşı· 
lıklı yardım eseri vücuda ge
tirmeliyiz. Manialar her ne 
olursa olsun iki memleket mü
nasebatında ahenk kurmak 
için bunları aşmağa kat'iyen 
azmetmiş bulunuyoruz. 

Şarkta sulh aşkı namına 
Sovyetler birliğinin de Japon
ya'nın hususi vaziyetini anla
ması ve Japonya ile Sovyet
ler birliğinin aralarındaki ahenkli 
münasebet tesisini araştırma

ları bittabi lazımdır. Muallakta 
bulunan mes'eleleri dostane 
bir tarzda halletmek için mü
zakereleri tesri eylemek bu 
hedefe irişmeğe yardım eyli
yecektir. Binaenaleyh Sovyet 
makamatından bu ciheti tama
mile müdrik olarak işaret etti
ğim hedef yolunda mesaide 
bulunmalarını ısrarla talep 
ederim. 

Bundan bir müddet evvel 
hükumetimiz komintern tehli
kesine karşı Alman hükume
tile tedafüi bir anlaşma ak
detmiştir. Bu anlaşma komin
ternin bütün dünyada ve bil
hassa son aylar içinde şarki 
Asya'daki fesatçı faaliyetinin 
Japonya tarafından layik ol
duğu ehemmiyetle gözönünde 
tutulması zaruretinden doğmuş
tur. Ve tamamile yerindedir. 

Hükumet bu anlaşmanın 
tatbikinde hatalara düşmeme
ğe dikkat edecektir. Ve bun
dan en iyi neticeleri istihsal -Doktor Şükrü Nuri'nin fi-
kirleri de anlaşılmıştı. 
Parti eski nahiye 

reisi söglügor: 
Karşıyaka eski belediye reisi 

Fikri'le parti kaza idare heye
tinden Tahir girdiler. Ben 
suali tevcih ettim. Eski nahiye 
reisi Tahir, hemen; 

- istiklal her zaman iyi 
amma -Dedi- büyüklerimizin 
bize telkinleri, küçük kasaba
ların büyük şehirlerle irtibat 
tesisleri takdirinde ve onların 
idare çerçevelcı i içinde daha 
ziyade muvaffak oldukları mer
kezindedir. 

Yüzüme baktı. 
- Ne o?. Yazıyor musun?. 

Dur öyleyse, esaslıca :ınla

tayım: 

- Diğer temaslar ve 
konuşmalar garına -

' .. ~u 
• • ·~ 

n a _ 
için elinden geleni yapacaktır .. 

Japonya'nın lngiltere ve A
merika ile olan bağlarını sık
laştırmak siyaseti değişmez 
bir keyfiyettir. Hiç şüphe 
yok ki bu memleketler ile 
Japonya arasında halledilmesi 
icabeden muhtelif mes' eleler 
vardır. Fakat bunların hiçbirisi 

İngiliz Japon . dostluğu~~ ~o~ 
zabilecek mahıyette degıldır. 

Deniz silahlarının kaldın\ .. 
ması mes' elesine gelince Ja-
ponya buseneden itibare~ b_u 
silahları tahdid eden hıçbır 
muahede ile bağlı değild~r. 
Maamafih kiç kimseyi tehdıd 
etmemek ve tecavüzde bulun
mamak prensiplerine riayet, 
pol;tikamızda hiçbir değişiklik 
olmıyacaktır. 

Nihayet Japonya'nın milli 
inkişafı için zaruri olan bir 
şart vardır ki o da harici ti· 
caretinin inkişafıdır. Bu mes
ele memleketin bugün içinde 
bulunduğu ekonomik ş~rtlara 
nazaran çok müstacel hır ma-
hiyet almıştır. 

Hükumet Japonya'nın ~rici 
ticaretine engel olan mamaları 
ortada:ı kaldırmak için elin
den geleni yapacak ve bu 
ticaretin hacmini arttırmak 
yolunda münasib tedbirler 
alacaktır. 

Harici ticaretimizin bu müte
nevvi programının tatbiki bütün 
Japon milletinin birleşik kuvve
tini icabettirir. Aksi takdirde 
beklenen neticeleri elde etmi
ye imkan yoktur. 

Cin hükumeti 
' Programını anlattı 

Nankin, 16 (A.A)-Merkezi 
icra komitesinin bugünkü top-
lantısında Van Sing Vey hü
kumeti programını anlatmıştır. 
Bu program l aşlıca . dört nok
tayı ihtiva etmektedır: 

1 - Elden çıkan toprakla
rın istirdadı ve mevcud milli 
toprakların korunması. 

2 - Milli müdafaayı kuv
vetlendirmek ve komünist mü· 
cadelesine bir nihayet vermek 
için dahilde hükumetin vaziye
tini tarsin eylemek. 

3 - Milletin ekonomik şart
larını ıslah etmek. 

4 - Halkçı bir hükumet 
tesisi için icabeden tedbirleri 

almak. 
Zabıtayı teftiş 

Emniyet müdürü Se1ahiddin 
Aslan Korkut, dün gece şeh
rimizdeki poi:.; korakolların· 
pan bazılarını tctftiş etmiştir. 
--- - --

OORSA 
Üzüm satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
204 Esnaf banka. 15 
197 Ü. Kurumu 14 
111 A . R. üzüm. 13 25 
66 Beşikçi o. 16 
55 inhisar ida. 1 O 
39 ]. Tara. mah. 15 
18 S. Ergin 13 50 

690 
413688 
414378 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

14 M. J. Tara. 10 
180013 
180027 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

175 Ton Buğ. 6 
3610 Buğday 6 

24 Arpa 4 875 
18850 Kilo p. çeki. 3 35 

396 B. pamuk 47 50 

K. S. 
17 50 
22 
15 50 
16 
10 
17 
13 75 

K. 5. 
ıo 
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Balçova'lılar İktısad IBalkan konseyi Devlet Denıiryolları Afyon 7 nci 'işletme 
ilçelerin, lzmir hududu Vek:iletinin çimento ve • ı · b • [ mu••du••rıu••gv u••nden·. 

dahiline ahnmasma sair eşya hakkmdaki gız l lT top anlı 
itiraz ettiler. projesi.. 1 -Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki gurup balastm evvelce ayrı ayn ihalesi yapılmışsa da 

356 

Balçova köyü ihtiyar heyeti; Ankara, 16 (A.A) - lktı- yaptı bu sefer müteahhidin vefatı üzerine işbu guruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü 
vilayete bir istida vererek, sad vekaleti tarafından hazır- _ Başı 5 ncü sahifede _ maddeleri mucibince kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkanlmiştır.I 
lnciralta ve Ağamemnun ılıca- lanan ve icra vekilleri heye- ve birleşmiş olarak görüyoruz 2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak &Yerler ve buralardan ah-
larının fzmir Belediyesi hudu- tince kabul edilen çimento ve bu kuvvetler bugün daha nacak miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden taminat miktarları ve teslimat 
du dahiline alınması hakkında normaları imal, inşa ve sana- çok asil yeni hedeflere doğru müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
Şehir meclisince verilen kara- yi siyasetimizin memleketimiz- yürümektedir. 3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki guruba ayrılmış olup her gurup ay· 
rın, köy için zararlı olacağını de istihsal edilen veya hariç· Bu derin imanı Yunanistan rıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 
bildirmiş ve bundan vazgeçil- ten getirilen malların fiat ve merkezinde ebedi akıl, zeka 4 Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile bala

1
st eksiltme şart-

ınesini dilemiştir. evsafını tayin ve kontrol ede· d 1 A namesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. stekliler bunları 

Du-n vı"la"yete sunulan bu bilmek ve bu suretle memle- ve güzelliğin meh i 
0 

an ti- Afyon'da 7 nci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler 
naida ifad~ etmek fırsatını 

istidanın bir suretini aynen ket parasını fena, kıymetsiz bulduğumdan dolayı çok hah- ve izahat istiyebilirler. 
aşağıya yazıyoruz: ve buna mukabil ömrü az, 5 - Eksiltme 22/2/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Afyon şehir istasyonunda 

J tiyarım. 1 d 16 d ı zmir /Lbaglığı yüksek katına muhafazası bahalı eşyadan Kadehimi Elenler kralı Ma- 7 nci iş etme binasındaki komisyon a saat a yapı aca~ından istekliler 2490 sayılı 
Şehı·r meclı's"ınde ver·ılen ~a- kurtarmak hedefimizin mühim k kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 

jeste Georgesin, Romanya ralı k 
tar meyanında ko··yu"müzu··n u··ç bir eseridir. Norm tesbiti ile M K , R . . mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte Slat 15 e adar komisyon reisliğine tevdi ajeste arol un ve eısıcum-
kuyular lnciraltı ve Ağamem- yalnız müstehlikin menfaati hur Ekselans KamalAtatürk'ün . etmiş bulunanacaklardır. 
nun ılıcalannın lzmir Beledi- korunmuş değil ayni zamanda şereflerine, dost ve müttefik Ocak ve Teslim 

Muvakkat müd- Balastın yesi hududu içine alındığını sanayiin muvaffakıyeti ve in· asil Elen . milletinin refahına 
gazetelerde okuduk. Buna kişafı için lazımolan şartlarda 

ve ekselansmızla muhterem aıni} olan sebeplerden biri de temin edilmiş olur.:Çünkü her - - -
b 1 d .Bayan Metaksas' ın sıhhat-;,e .. • ura ar a kesilen etlerin mez- hangi bir sanayiin muvaffakı-
bahasız ve muayenesiz kesil- yeti .kullandığı ham maddenin şahsi saadetlerine kaldırıyo-
diği için Şarbon hastalığından evsafı ile sıkı bir surette aH\-
bir çocuk öldüğü gösterilmek- kadardır. Kudüs'de 

Gurup Bulundu- toplama Balast Muhammen 
No. sı ğu hat yerleri miktarı bedeli 

Klm. m3 Lira 
il Afyon 227 - 900 3000 3900 

Akşehir 
iV. İzmir 223 - 232 8000 8000 

Afyon 

rum. 

cinai 
teminat deti 
Lira Ay 
292,5 6 Ocak kırma 

balast 
600 8 Toplama ve 

kırma balastı 
tedir. 

Köyümüzün Üçkuyu'lar ma
hallesinde köyümüz tarafından 
fenni şartlara oldukça uygun 
bir mezbaha yapılarak baytar 
tnüdürlüğünce tanınmış ve 
maaşı köyümüz bütçesinden 
Verilen bir baytar tarafından 
ınuayene edildikten sonra ke
silen etlerin satıldığı nazarı 
dikkate alınacak olursa yuka
rıdaki iddianın isabeti olmı

Bunun içindir ki dünya sa
nayi hareketleri bu mühim te· 
melin iyi hazırlanmasını ve 
dolayısile her nevi ip~idailiğe 
yanlışlığa ve hile ve tağşişe 
tutulmasını temin etmek iste
miş ve bu suretle: 

Haydutluklar-: tevali ediyor ~J~z~m~ir~h~a~r~ic~ı~· ~a~s~k~e~r~i~s~a~t~ın~a~f~m~a~il~a~n~l~a~r~ı~=========~ 
Kudüs, 15 (A.A) - Benfa- Kayıp 

Yacağı aşikardır. 

Fakat bizi daha ziyade ala
kadar eden mes'ele köyümü
~Ün en mühim varida~ kayna
gından mahrum bırakılmış ol
tnasıdır. 

Köy kalkınma kanununun 
tatbiki bizi birçok mükellefi
Yetler karşısında bulundurur
ken varidatımızın en mühim· 
tnini bir kalemde elimizden 
~l~n~asına teşebbüs edilmesi 

Uyuk bir adaletsizlik olur. 

1 - Ziraat, meyvacılık ve 
madenler gibi istihsal sahala
rından gelen ham maddeler 
için umumiyeti\! standardi· 
zasyon, 

2 - Sanayide işlenmiş mad
deler içinde normalizasyon 
sistemleri vücuda getirilmiştir. 

Bu sistemler yalnız yukarıda 
temas edilen faideleri vermek
le kalm1yarak ayni zamanda 
sanayi usullerinin ıslahına ve 
sanayide daha sair büyük te
kemmülatın doğmasına sebeb 
olmuşlardır. Bu suretle norma
lizasyon mevzu sanayi rasyo· 
nalizasyonunun çok mühim bir 
esasını teşkil etmektadir. 

Binaenaleyh kurduğumuz ve 
kuracağımız sanayıın cihan 
sanayiile boy ölçüşerek mem-

mm civarında kain bir Arap Burnava Tümen satın alma komisyonundan: A 
köyünün reisi evine girip para 1 - Eksiltmeye konulan iş Guiemirde bir hangardır. Va· ranıyor .. 
istiyen bir haydut çetesi tara- hidi fiat esasile yapılacak olan inşaatın tahmin olunan Scferberliktenberi kaybol-
fından katledilmiştir. bedeli 35000 liradır. duğu halde 1935 senesinde 

O civarda 20 yaşında bir 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: Musa Ağanın oğlu Hasan 
kadın da öldürülmüştür. A - Şartname tarafından Tire' de görülmüş 
--------~-----~~~~ 

leketin kültür ve mali seviye-
sini yükseltilmesi için standar
dizasyonun ve normalizasyon 
prensiplerinin tatbik olunması 
lazımdır. 

Bu geniş ve şumullü işe baş
langıç olmak üzere çimento 
normalleri memleketimizde ilk 
defa olarak tatbik edilmek 
üzeredir. Bu normallerle bu 
günün inşaat ihtiyacının mü· 
him bir maddesi olan çimen
toları yeni bir keşfe kadar 
nasyonal bir hale koyuyoruz. 
Bu tesbit edilen norr.ıal

ler bu sahada ilmin ve 
pratiğin göstereceği yeni
liklere göre yeni şekiller ala· 
caklardır. 

B - Bayındırlık işleri genel şartnamesi olan Langaza muhacirlerin-
e - Resim den ( Saraçhh SUley-

3 - Eksiltme 6/Mart/937 cumartesi günü saat 11 de Bur· man oğlu Salih'i ) hem· 
navada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. şiresi Emine aramaktadır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Gören ve bilenlerin insa-
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2625 lira muvakkat temi· niyet namına aşağıdaki ad-

nat vermesi Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteah- rese malumat vermeleri rica 
hitliği vesikasını ibraz etmesi ve kendisi mimar veya olunur. 
mühendis olmadığı taktirde işin fenni mes'ul!yetini ala- İzmir' de: Şehitler caddesin-
cak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince is- de Sepetçi sokakta 2 
tihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması şarttır. No. lı hanede kız kar· 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı mü- deşi Süleyman kızı Emi· 
nakasa saatından bir saat evveline kadar eksiltme ko- ne, Salih'in kızı Şaziye 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların eksiltmeye konul
duğu saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. 17 21 26 3 471 

lzmir Komutanlığı ilanları 

• Manisa' da 
Bayram müna
sebetile güreş-

Varidatımızı elimizden al· 
tna.c ve köyü en mühim isti
bad noktalarından mahrum 
ı·~rakmak bilmeyiz ki köyümü-

l Un haklarma ve Köy Kalkın- # 
• l'tıa kanununun istihdaf ettiği 
;~fkfüeye ne derece uygun 

lzmir Yün Mensucatı 
İzmir 
1-

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Beher metresine biçilen ederi 600 kuruş olan 10200 
metre elbiselik haki kabardin kumaş kapalı za rflaek· 
siltmeye konmuştur. 

ler yapılacak. 
1 - Kurban bayramı üçün

cü gününe tesadüf eden 24-
Uşer. 

Bu görüş ve dileğimizin 
Selahiyettar makamatın dikkat 
tıaza b rına konulmasını ve hak 
ç;~sı~da büyük şehirle en kü
t 1.1 • hır köy arasında fark gö· 
etılenı. ğ. . b .. . ti! . •~ece ının te aruz ettı· 
tnesını rica ederiz. 
PFuhuşla mücadele 

b l uhuşla ve fuhuş yüzünden 
k~ a~an hastalıklarla mücadele 
ıu~•syonu dün Sıhhat müdür
ha Unde toplanmış, çirkin bir 
ka~at yaşamaktan vazgeçen 
tırı ın!arın zabıtadaki kayıtla-

1 sılıneğe karar vermiştir. 

~akarna şampiyonul 
hu e Yazık ki makarnacılık 
1 susu d k • 
Uğ-u ~ a i Italyan şampiyon-

A.. gume gidiyor! 
isll\· tnerika'da, Cimi d'Orya 

ınde b· .. 
l'ııüs b ırısı, makarna yimek 
()la a akasında rekor müddeti 
ltıe~ 75 saniyede tam iki kilo 
Yut e ınakarna -yimiş değil!-

tnuştur 
Bu şa . . 

~ık mpıyon makarnayı ka-
le y~e çatal kullanmak sureti
flıctkıınemektedir. Uzun olan 

Lı~r~~ları yutmaktadır. 
b 11 --nuz · 

lı k Y•rıni yaşında olan 
bui'Ükahraınan, ileride daha 
~~Rinj ınuvaffakıyet göstcre-

t.h Urnrnaktadır. 
ttı_iths~· b~er yiğitin kendine 
derler s ır Yoğua1 yimesi var 
k Ya B· · ~l'ld· " ır msan da ancak 

ınc .. 
gore bir işte muvaf-

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU -iSTANBUL NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
2612/937 cuma günü saat 15 te İstanbul'da Nafıa müdürlü· 

ğünde 19112 lira keşif bedelli yüksek Deniz ticaret mektebi 
kalorifer işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mnkavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, umumi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasası ile buna müteferri diğer ev· 
rak 96 k•ıruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1434 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 10,000 liralık bu 
işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfı 26· 
2·937 cuma günü saat 14 e kadar Nafıa müdürliiğüne ver-
meleri. 2 7 12 17 554/305 

ISTANBUL NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
3/Mart/937 tarih çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Na

fıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 32,000 lira keşif 
bedelli Şile - Ağva yolunda betonarme Göksu köprü'sü inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme 
Bayındırlık işleri genel büyiik köprüler ve şosa inşaatına dair 
fenni şnrtnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak 160 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2400 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını \'e en az 30,000 liralık beton 

arme köprü yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
3/Mart/937 günü saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz 

ili vermeleri. 7 12 17 23 571/319 

2 

3 
4 

5 

ihalesi 2/mart/937 salı günü saat 15 de M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ilk teminatı 4310 liradır. 
Şartnamesi 306 kuruşa M. M. V. satın alma komis 
yonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

12 17 20 27 432 

izmir Müstahkem Mevk1 satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre 

subay hasta abalığı kumaşı şartnamesinde değişiklik 
yapıldığından 1/Şubat/937 tarihindeki eksiltmeden 
sarfı nazar edilerek eksitmesi 19/Şubat/937 cuma gü
nü saat 15de Tophane levazım amirliği satın alma ko-
misyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

2 

3 

4 

Hepsinin tahmin bedeli 18000 liradır. ilk teminatı 
1350 liradır. 
Şartname ve nümunesi istanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona verme-
leri. 3 7 13 17 315 

Akhisar 
Urbaylığından 

lü ile belediyemizce bir adet 
yeni şasi kamyon alınacaktır. 

Bedeli muhammen 1200 lira· 
dır. İstekli olanların kanuni 

Gümrüğü belediyeye ve iha
leden mütevellit diğer masraf 
ve vergileri müteahhide ait 
olmak ve 1.Mart.937 pazar· 
tesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere ka alı zarf usu-

tarifat veçhile o gün saat 14 e 
kadar belediye encümenine 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin belediye itfaiyesine mu· 
racaatları ilan olunur. 

Şubat-937 inci günü saat: 10 
da başlamak üzere Manisada 
tertip edilen meraklı ve he
yecanlı meşhur pehlivanların 
güreşi, deve güreşi, koç dö-
ğüşmesi, cirit vesaire eğlen· 
celer yapılacak ve aşağıdaki 
program tatbik edileceğinden 
pehlivanlar ve deveci, koç sa
hipleri en geç olarak Şubat-
22 inci günü heyeti tertibiye
ye müracaatları. 

2 - Deve güreşi: Birin
ciye: 40 lira, ikinciye 30 lira, 
Üçüncüye 10 lira. 

Koç: Birinciye: 5 lira, İkin· 
ciye 3 lira, Üçüncüye 2 lira. 

Pehlivan güreşi : Başa 80 
lira, Baş altına 50 lira, Or
taya 25 lira, D este 1 O lira. 

3 - Cirit, Zeybek, Kal
kan oyunu, Futbol, Eğlence 
oyunlarıdır. • 
Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 34 

u 
H er türlü ve her lisandan 

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

Kitapçı 1. Kolokoças 
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W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE. HAMBURG 
"MILOS,, vapuru 17 şu· 

bat:a beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"DELOS,, vapuru 18 şu· 
batta beklenilmektedir. ı ROT

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. HAM 
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

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

EXPORT SS. CORPORA· 
TION NEVYORK 

"EXIBITOR.. 19 şubatta 
beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük kabul eder. 

" EXPRESS " vapuru 26 
şubatta beklenilmektedir. Nev
york için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 15 şu· 

batta beklenilmektedir. Rot· 
terdam, Hamburg ve Brcmen 
için yük kabul eder. 

"MARITZA .. vapurJ 25 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

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

martta beklenilmektedir. KÔS
TENCE, SULİNA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması olarak ta BELGRA T 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, VİYANA ve 
LfNZ için yük alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPESTE 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVİZAD, BU
DAPESTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIP..,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE. ISKENDERIYE, HAYFA 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanların yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2007 2008 
........ anmır.;r..mm .. tiD 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO.. vapuru 15 şu

batta LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINIE 

11GALILEA,. vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

.. ~ .. . .;" .. ~ :. .. . 
... • ; ••• • 'o..'<1#11.. • j, ~ 

·: ! • . . ,.' ,·). ,. . ·~· ... •.->.· 

0/040 

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

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

e.N~A 
·~- .f' ,. 

;. 1< u rU :r . ~ 9 ~. ıu r, 
[.&lr~orl: l!>~~L<:;J 

"UMDAl,, Umu- Fratelli Sperco 
mi Deniz Acenta. ı T vapur Acentası 

[ığı Ltd. ROYAL NEDERLAND 

Hellenic Lines VAPUR KUMPANYAsı 
L• •t d SiS "GANYMEDES.. va-Iml e puru 20 şubatta limanımıza 

"BELGlON11 vapuru 22 şu- ·•gelip yükünü tahliyeden sonra 
batta beklenilmekte ROT- BURGAS, V ARNA ve KôS-
TERDAM, HAMBURG ve TENCE için yükliyecektir. 
ANVERS limanları için yük S/S "HERMES,. vapuru 25 
alacaktır. şubatta beklenmekte olup 
"TURKİA,, vapuru 28 şu- AMSTERDAM, BREMEN ve 

batla beklenilmekte ROTTER- HAMBURG limanları için tah-
DAM, HAMBURG ve AN- milatta bulunacaktır. 
VERS limanları için yük ala· 

-
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cjlt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

• '\, . • ••· • ' • '(!'fi' , .;. • . . • ,· • b 
' ) >'( ~. .·_ı~ .... .. _ ... '"· '"'·\~-

FO O 
OR caktır. SiS "CERES11 vapuru 4 

PHELPS LINE marta doğ:-u bekleniyor. Yü- Refik lütf i Or 
·PHELPS BROS & CO INC kü11ü tahliyeden sonra BUR-

NEV-YORK GAZ, VARNA ve KÖSTEN- Zevkinizi ·okşayacak poz 
"IDEFJORD., vapuru 14 CE'ye yük alacaktır. Temiz işçilik 

şubbatt a beklenilmekte NEV· S/S "GAUYMEDES,, va- Hükumet civarı Kaymakam 
YORK l:manı için yük ala- puru 10 martta gelip AMS· Nihad bey caddesi No. 20 
caktır. TERDAM ve HAMBURG • 

"BRETGNE., vapuru mar- için yükleyecektir. 26 şubatta gelerek PİRE, MAL 
tin onbeşinden sonra NEV- SVENSKA ORIENT LIE- TA ve MARSİL YA limanla-
YORK limanı için yük ala- NYE KUMPANYASININ l k l k caktır. rına yo cu ve yü a aca lır. 

"ARYLENSEN,. vapuru ni- SiS "NORRUNA .. vapuru SiS "SUÇEAVA,, vapuru 
sanın onbeşinden sonra NEV- 27 şubatata doğru beklenmek- 21 marta doğru bekleniyor. 
YORK limanı için yük ala· te olup ROTTERDAM, HAM PİRE, MALTA ve MARSİL-
caktır. BURG, BAL TIK ve SKAN- YA limanları için yolcu ve 

Vapurların isimleri, gelme DINAVYA limanları için yük- yük kabul edecektir. 

t 4
•) • • ." •• .~ •• ı .. •• • • 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya lııılıkyağlarının en halisi<lir. Şerbet gibi içilir, 2 defa 5üzülrnü~tı ü 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Baş<lurak BüJük Salr.pçioğlu ham kar~ısın<lıı 

ımımn111111111111nmıı1ı,. Doktor .. ılllll l llllllllllllHlllllllll~ 

~ -
A. Kemal Tonay = ----

--
-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları § -- --- Birinci Sınıf Mutahassısı ;; 

- = 
: (Verem ve saire) ~ 
;;; Basmahane i:.tasyonu kar~ımıchıki Dibek sokak başında 30 sayılı § = ev ve rnuayenelıaneı:inıle ı;alıah saat 8 den :ıkşaııı saat 6 ya = 
= kadar hastalarını kabul cılcr = 
illllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111 lllllilllll Telef on : 4115 111111111 

, . . . 1 IZMIR 

Pamuk mensucatı 
tarihleri ve navlun tarifeleri leyecektir. D h 1 

c. a fazla tafsilat için kin· T.. k A · Ş • k · 
hakkında bir taahhüde girişi- SERVIS_M_A_R-ITIM RU- k d d ur nonım ır etı 
lemez. ci or on a Tahmil ve Tahliye 

1 Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. Birinci kordonda "UMDAL,, MEN KUMPANYASININ binası arkasında FRA TELL 
UMUMİ DENİZ ACENTA- S/S "PELEŞ.. vapuru 20 SPERCO vapur acentalığına Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 

yik ve Leylek markalarını havi hcrnevi kaırnt bezi imal LIGI LTD. vapuru acentalı- şubata doğru beklenmekte: müracaat edilmesi rica olunur. 
· N l 1 t:ylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına g., ına müracaat edilmesi rica olup PIRE, MAL TA ve MAR· av un ardaki ve hareket ta-

faiktir. olunur. SİL YA limanlarına yolcu ve rihlerindeki değişikliklerden 
Riz binasında No. 166 yük kabul edecektir. acenta mesuliyet kabul etmez. Telefon No. 2211 ve 3067 

T 1 f 317 S/S "ALBA JULİA T 1 f 4142/422112663 r. :ı , 1 *-- T;/_g_raf adres~_tftJ!_ .... lzn~.f~ aııiıı .. mıime•e•omnilm: ..... 1 ......................... ·v•a•p•u•ru-•m••~e~e~o~n~:~;:~~~~-=~.,::::=:~.::::_ ....... ::::::==:f: __ ::::~:;:~====~:-====~====:~--:::-

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsj~e ederler. 


