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mukavelesi için başlıyan 
müzakereler, buıünlerdei -------------

Almanya'ya ısmarladığımız yeni vapurlar hak-
kındaki mukaveleler dün imzalandı 

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

Avusturya ve 
Habsburg'lar .. 

Avusturya Şansölyesi Şuşning 

selefi olan ve bir nazi suikasdine 
kurban giden Dolf üs'e her sahada 
hayırlı bir halef olduğunu isbat 
ediyor. 

Dolfüs'üo kanı ile çizmiş ol· 
duğu .. herşeye rağmen Avusturya 
istik.lali,, yolundan hiı; ayrılmamış 
olanbu adam cidden temkinli ve ibti· 
yatlı bir idare tarzı ile bugüne ka· 
dar memleketini çok büyük badi· 
relerden -kurtarmıv. onu mucize '4le· 
nebilecek bir kabiliyetle müstakil 
olarak yatatabilmittir. 

Avusturya'nın umumi harbtan 
IODJ'a içine düoürüldüğfi korkunç 
ıartlar gözônüne getirilirse hu ya· 
tayabilio hakikaten bir mucizedir. 

Tiııı:ilnkü Avusturya heşaltı mil· 
you Alman'dan nıilrekkeb bir nıem· 
l~kettir. Müstakil yaşayabilmek için 
bir memleketin muhtaç olduğa ta· 
hii şartlardan hiçbiriainc malik de
~ldir. Evelemirde millet itibarile 
bir cilzfltam değildir, çünkü ken· 
disioe bitişik olarak ve kendisin· 
den çok iyi prtlar dahilinde bir 
Vahdet teşkil eden ayni ırktan ah· 
ınış milyonluk bir Alman kütlesi 
vardır. Bu muazzam kütle o küçü· 
<:(ik devlet taslağını müdhi~ ve 
1Dukavemetstiz bir cazibe He daima 
kendisine doğru çekecektir. Sani
Yen Avusturya, bir memlekete is
tiklal emelleri ve imk:anlan veren 
''nıUııtal:il bir iktıııadi vahdet,, §ar
tından da mahrumdur. Almanya 
kendisine gümriik kolaylıklan gös
termezse ve tebeasının Avusturya•ya 
~yahat imkanlarını tahdid eder&e 
Avnsturya'nın iktısaden kendi ktn· 
disine ya~ayabilmesine, mütevazin 
~ir dtvlet hüdçesi kura\ilmesine 
•htinıal voktur. Büdçe açıklan, ha
rict istikraı zaruretleri kendisini 
daioıa baıka devletlerin iktısadi 
boyundurukları altına sokacaktır. 
GörılliJyor ki iatildıllin iki esası 
olan ııiyaei ve ikt11adi "kendi ken· 
d' 
• 

1ne yeterlik,, ıartının Avusturya 
1~ieinden de mahrumdur. 

Şu halde Avusturya niçin hala 
lhtlııtakildir? 

Avusturya müstakildir, çünkü 
:lQ~llli harbın galibleri elindeki 

Utun yaıamak imkliıılannı aldık· 
~:n sonra Avusturya'yı Almanya'ya 
1 

hak edib de Alman vahdetini ik
~al etmeyi menfaatlerine muvafık 
•d11aamıılar, onu müstakil olarak 

~uhafaıa el'lllek için bol keseden 
'ilik b raz vermiye varıncaya kadar 
erıeyi yapmıalardır. 

td Avusturya'yı kendisine ilhak 
de~ Almanya, İtalya'nıo şimalin· 
h 1 Tirol da~lanna dayanacak ve 
-~f Alman kütlesinin o çok 
~d eahadaa Adriyatik dellizine 

akma1111a hiçbir kuvvet mini 

Hamdi Nüzlıet Çançar 
a inci Miti/ede -

Başbakanımız, lktısad Vekili Bag Celal Bagarla beraber 
İstanbul, 17 {Hususi) - Baş- İslanbul, 17 (Hususi) - İktı· 

vekilimiz İsmet İnönü, İktısad Ve- aad Vekilimiz Bay Celll Bayar'Ja 
kilimiz Bay Celal Bayar'Ja cumar- Alman murahhaıılan AlmılDya'ya 
tesi günü Ege v~purile İzmir'e ha- ısmarladığımız vapurlardan ycdisi
reket edecekl~rdır. . ,. . nin kat'i ve üçünün ilk inşa mu· 

ismet İnooü, İzmır 10 lıman k.avelelerioi iaozaladılar. 
i~lerini tetkik buyuracaklar ve li-
manın, İzmir'in ehemmiyetilc mü· 
tenasib bir ıekilrle inkiıafı için 
alınması lazım gelen tedbirler et· 
rafında lazım gelenlerle bizzat ko· 
nuoaca'dardır. 

Başvekilimizle İktısad Vekili
mize, devlet denizyollan müste,an 
Bay Sadullah -ve müdürandan Bay 
Sadeddin refakat edeceklerdir. 

Yeni vapurlarımız 9 milyon 
lira mukabilinde [Krop] tarafından 
yapılacaktır. 

Alman fabrikası drektörü, hü· 
ktimetimizle imzaladığı mukavele
den dolayı memnun olduğunu be
yan etmiş ve vapurların, kısa bir 
zamanda ve iyi şartlarla yapılacağı· 
nı ilave eylemİ§tİr, 

ispanya hakkında verilen kararlar 

Devletler, denizden ve 
karadan lspanya'yı kon

trol altına alacaklar. 
Paria, 17 (A.A) 

Hariciye ve dahi
liye nezaretleri mü-; 

tahassıslara İıpan· 
ya'ya gitmek üzere 
gönüllü kayd ve 
sevk.edilmesini me· 
neden talimatı ka
leme almışlardır. 

Bu talimat bugün 
veya yarın nazırlar 
meclisi tarafından 

tasvib edilecektir. 
Öğ re ni ld iği ne 

göre, Fransız.fspan· 
yol hududu ameli 
olarak kapatılacak-

tır. Polia ve jan· 
darma efrafından 

mürekkep hususi 
müfrezeler bütün 
yolları tarassut et· 
mektedirler. Bütün 
limanlarda ve bil· 
tün tayyare mey· 
danlarında b u n a 
mümasil tedbirler 

alınacaktır. Malaga' da kurşuna dizilenlerden bir kadın ı 
İıpanya için .. günüllü kaydet· :kil tedbirleri ittihaz edilecektir. 

Cme&i tqci;edenibütün te§ıriııta_ ve Parit, 17 (A.A) - Rad70 ajan· 

'biliD vatudatlara karp hwıui tell• - Sonıı f ıneı "'1ıi/ede-

bitmek üzeredir. 
ikamet mukavelesi im· 

zalandıktan sonra iki mem· 
leket arasında akdoluna· 

~cak ticaret ;;.uah;d;s(için -
d'it-konuşmal;;:;;-bÔşlana
caktır. 
Mısır hükumeti; Mısır 

bankasının iştirakile bir 
(Türk-Mısır) tütiin şirke· 
tinin tesisi için hiücfimeti
mize müracaatta bıılıın

maştıır. Bu mürac1111t, ala
kadar makamlarca büyük 
bir allika ile karşılan· 

Hatag'dan bir göriiniiş 
lstanbul, 17 ( Hususi ) - Ha- keb bir kütle toplanmıı ff ntlma· 

leb'ten gelen haberlere göre, San- yişlerde bulunmuştur. Banlann, 
mıştır. cak'ı cebren iıgal etmek. için ora- en çok vataollerden iJ.aret oldutu 

'------------_) da Türk. aleyhtarlanndan mürek· tahakkuk etmittir. Bu nlmayiılere 

Balkan antantının hattı hare keti 
muhalif olan Arab'ı. bir cemmi 
gaf ir halinde tokaklan dolaprak 
mukabil niimayif yapmtflu ve 
( Yaşasın AtatG.rk ) eli ye beğırmıt
lardır. Konsey, dün müzakere-

rıerini SOna erdirdi -K-.ı-ltar ____ Bale __ a-nl_ıfı_ 
~~~~~~-~,~~~~~~-

Hariciy~ Vekilimiz, bugün Ati-
• 

KBy muallim mektablerl 
açıyor. 

lstanbul, 17 (Hususi) - Bir 
kaç gündenberi şebrimi:ade bu· 
lunmakta olan Maarif Vekl
Jeti ilk tedrisat umum müdürü 
İsmail 'Halcb, ilk mekteblerde 
tetki!derde bulunmakı.dar. Ma· 
arif V ekileti, bu yıl 12 vili· 
yette birer köy muallim mek· 
tehi açmağa karar vermiştir. 

na'dan Istanbul'a dönüyor 

Bag Tevfik Rüşdü Aras 
İstanbul, 17 (Hususi) - Bal

kan devletleri konııeyi, bugıln de 
toplanmıı ve uzun mftzak.erelerden 
eonra içtimaım sona erdirmiıtir. 

Yugoslavya bat ve dıo bak.anı 
doktor Milin Stoyadinoviç bu son 
celsede, Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasında akdolunan muahedeyi uzun 
uıadıya izah etmiıtir. 

Konıey, bu isahattan sonra 
Balkan antantının umumt vaziyete 
karp olan hattı hareketini tesbit 
etti. 

Bu akoam, bir tebliğ neşredi· 

lecek ve konseyin elde ettiği ne· 
ticeler bildirilt'cektir. 

İıtanbul, 17 (Huımi) - Ha· 
riciye Vekilimiz Bay Tevfik Rüşdü 
Aras, yarın (Bugün) Atina'dan fs
tanbul'a hareket edecektir. 

Atina, 17 [Radyo) - Gazete
ı.,r, bugün Balkan delegaııyonlanna 
aid resimlerle dolu olduğıı halde 
intişar etmiılerdir. 

Atina matbuatı, Balkan kon· 
Myinin mD&akerelerinden, b.ahiale 

Pr' Jaanndl 7uılar 7umlksa Ti 

Balkan devletleri aranndaki kuvvetli 
bqlardanlbahisle hararetli mfita· 
lealar yürütmektedirler. 

Bugece, Y onan hftk.Gmeti tarı. 

fından Türkiye Yugoalavya ve Ro
manya deleguyonlan oerefine resoıil 
bU aiyafet nrilecektir. 

- Sonu 6 ıneı .sahifede -

Eski emir tekrar ediliyor 

lstanbul'da bir yurddaş, 
yük altında can verdi. -

Sırtta yük taıımak, yasaktır. Zira bu hal, 
iı kenceden başka bir şey değildir 

Aakara, 17 (A.A) - Dahiliye 
Vekili ve C. H. Partisi genel sek· 
reteri Şükrü Kaya C. H. P. ilyön
kuru1, Halkevi ba§kanlıklanna ve 
espektörlere aşağıdaki tamimi gön· 
dermiotir. 

lstanbul'da sırt hammallann· 
dan bir yurddapn yükünün ağırlığı 
alımda öldüğünü büyük teesaürler· 
le haber aldım. lıauDJıAın ve in
aafın hayvanlara bile reva görme· 
diği böyle iıkenceye inıanlann 
mahkum olmaııı her diyar için 
ayıb te,kil eder. 

Sırt hammallığı mes'eleei ap• 
ğıda sureti bağlı 4·4-936 tarihli 
117-50 numaralı tamimle ne yapıl· 
mak. lazım geldiği bildirilmişti. 

Türkiye'de birçok ıehirler ted. 
birler alarak bu tef' il manzaranın 
ortadan kalktığını, hazin facialara 
meydan verilmediği memnuniyetle 
görülmektedir. 

İatanbul'daki ıcı hadile göa
teriyor ki aıemlebtia buı yerle
rinde hill b11 köttl itiyat devam 
etmektedir. 

Tarihi, numaraııı yukanda ya• 
zılı emir dairesinde tedbir alarak 
sırt hammallıgtnua ortadaa laldı· 

nlmaaıoı tekrar rica ederim. 

- Sona 7 inci S11lıiJede 

Moslcova, 17 ( RadgoJ -
Almanga'nın bura sefiri, 
bugün Rusya lıaricige neza
retine giderek bir nota wr
miş ve mevkuf bulanan 
Alman tebaasın111, tlerlıal 
talı.lige edilmesini istemi,· 
tir. Sefir, buna dair bir 

karar verilincege katlar sefa· 
ret erkdnından bir lıegetin 
lıapislıanege ıiderek llllJfl

kufları ziyaret etmasine 
müsaade edilmasini ıifalaen 
iele111iftir. 
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LERI 
İzdivacı teşvik ve himaye .. 

(Cumhuriyet) gazetesinde "Kandemir,, imzasını kullanan bir muhat· 
,-i.r, günler wıır ki,, memlekellc ııişao, evlilik ve ölüm yollanna serptiği· 
rniz binlerce liralık çiçek ve çelenk için ya211 yazıyor, fikirler toplıyor 
:ı:e lıo mevzuu, ridden gijziin ve idrakin karşısına dikkatle bak.ılat'ak bir 
ıablo gibi çıkanyor. Aşağı yukan netice fll noktada kendisini gösteriyor: 

Nafıa müsteşarı Et f iati neden yükseldi? 
--------~---~------~~~=--=~=--=~--~---:::----~ 

B. Arif lzmir'de 110,000 baş ka-
Dün akşam Anka. 

ra'dan geldi Bu çiçek ve çelenkleri, Lir hayır cemiyetine vermeli.. Yani nişan
lananlar ve e\•le.nenlerle cenaze ıahlplP.ri, dostlarından bu vesile ile ge· 
tirilecek .çelenklerin, çiçeklerin, bir hayır cemiyetine bırakılmaemı i11te
mc1i. 

:Fikir, güzel ve insanidir dogrusu.. Memlekette çiçek bir zevk, bir 
eüs, bir tiir olarak de~il de sadece hu gibi hadi elerde bir nezaket te· 
zabürilnün vasıta ve ifadesi olarak kalırsa, esasen cılız bir telakki sak· 
8Jsında duran çi~eği ya~atmak bahasına, onu bayır cemiyetine vermekten 
bllfka, ·hem de çok gfızeJ. bir hareket olamoz. Hem de iki cepheli bir 
hayır. 

• •• 
Çiçek ve çelenkler neşriyatını takibederkcn ben de cemiyette haki-

katen bir "Çiçek,, olan aileyi kurmak, kurmıya teş•;ik ve ondan sonra 
da himaye etmek için, hir teşekkül lıizımgeldiğini dü~ündüm. 

Garb memleketlerinde çeşid çe~id cemiyetler nrdır. Ilaııi neredeyse, 
''Sinekle ağraşanlar,, "bıyık dfiemanlan,, , "cehaletten zevk alanlar ve 
ilim dü~manlıırı,, cemiyetleri de lurulacaltır. Delki kurulmuştur da hen 
bilmiyorum. Bunlar, birtakım gülünç ve soytan mülahazaların, kafa pis
li~i ve millıamahası olarak ortııya atılmışlardır. Biz ise, mesela "İzdivaç 
milesseeesini himaye veya aile kurmıya teovik,. gibi en hayati bir mev· 
zuda, bir eemiy_et .kuramamıiJzdır. 

Gazetelerde okuduk: 
- Bazı evlenmek i tiyen vatandaşlar, izdivaç masraflarının bahalı

lığından korkuyor, v&?geçi)orlnrmış. Yani bir yuva kuramıyorlarmıo. 
Hıı1Luki, gene bazı evlenmeler, men'i isrnfııt kanununa rağmen, bü

yük eehirlerde muhteşem balolar, çelenkler, çiçekler, binbir "Muaşeret 
ve medeniyet,, maemfı içinde geçiyor. Küçük kasaba ve köylerimizde 
ise, evlenememekten mustarib Türk kı:ı:, kadın ve erkeklerinin gözü 
önilnde, dal'ula, zurnıılar, alaylar, kına geceleri ile düğünler yapılıyor .. 

Bu içtimai tezııd, memleket bakımından çok acı ve düşündürücüdür. 
Biz, aile çatısı altında, fizik, psikolojik ve sosyal birçok tezahürlerin 
yüksek bir nizam ahengine vurulduğunu iddia ediyoru" ve bunu temine 
mecburuz da ... 

Hatırımıza şu geldi: 

Acaba, .. Evlcnmey i teşvik ,.e himaye,, namı al unda, her vilayet 
merkezinde, her kazada birer cemiyet kurub, bu yük.sek nişan ve düğün 
masraflnnndan büyük bir kısmını, evlenmek: iste}ib de masraf korku· 
ıııntlan kaı;nn gençlerimiz hesabına i temek ve ayırtmak imkanını 
bulamaz mıyız? 

Evlenmekte olan bir genç kız ve erk.eğe: 
- Bu akfam balodaki, çaydaki, eğlencedeki masrafınmn hiçol· 

mazsa )arısını bize \'el".iniz .ıı.i, sizin l.'aycnizı1c bir iki çiftin evlenmesi
ni de temin edelim ve bu yeni yuva<la sizin eaadetinizin bir hisse& 
olsun, 

DeaeJJiz, acaba hangisi reddeder? .. Bilmiyorum, yaoıhyor muyum? 

Tren ve fil 
Stefanson'un ilk icad ettiği 

treni, bir öküz bile durdurur· 
du. Fakat Hindistan'da vazi
yet, bilhassa filler karşısında 
hala böyledir. 

Bundan iki hafta evel, Hin
distan' da iri bir fil bir şimen· 
diferi hattan çıkarmıştır. 

Bereket ki hizim taraflarda 
böyle mahluk yok! 

Yıldız rekoru! 
Peşin hab~r vereiim ki mev

zuubahsımız sahne veya stüd· 
yo yıldızları değil, hakiki, 
göklerin süsü olan yıldızlardır. 

Saime Sadi 

tan makineler vardır, bunları 
hep gördük ve biliyoruz. 

Fakat Nevyork'ta bir adet 
te nişanlı dağıtan otomatik 
makine yapılmıştır, buna ne 
dersiniz?. 

Bu makinenin bir düğmesi 
vardır. Nişanlı bulmak istiyen 
bir kimse bu makinenin bir 
düğmesine basar, bunun üze· 
rine bir ekrandan güzel, çir
kin, genç veya yaşlıca kız ve 
kadın resimleri yavaş yavaş 
geçid resmi yaparak geçer; 
nişanlı arayan kimse bunlar
dan birisini beğendiği vakit, 
makinenin hususi gözünden 
bir dolar atar ve beğendiği 
kızın adresini havi bir fotoğraf 
eline düşermiş ... 

Nafıa Vekaleti Müsteşarı 
Bay Arif, şehrimizde bir hafta 
kalarak Devlet demiryollarına 
aid işlerle Nafıa işleri üzerinde 
tedkikler yapmak üzere dün 
Akşam Ankara' dan gelmiştir. 

Müsteşar, Basmane istasyo
nunda Vali Fazlı Güleç, bele· 
diye reisi Dr. Behçet Uz, Na
fıa müdürü, Devlet demiryol
ları işletme müdürü ile birçok 
zevat tarafından l<arşılanmış, 

Alsancak'ta Devlet demiryolları 
istasyon evine misafir olmuştur. 

Üniversiteliler İz
mir' e geliyorlar 
Ankara Tarih ve coğrafya 

fakültesi talebesinden 23 kişi· 
lik bir kafile, bayram tatilin
den istifade ederek tetkikatta 
bulunmak üzere bugün şeh
rimize geleceklerdir. 

Talebe, kendilerine tahsis 
edilecek iki otobüsle İzmir 
ve havalisini gezecekler, tet· 
kikatta bulunacaklardır. 

Bundan bir müddet evvel 
şehrimize gelmiş olan Ankara 
Hukuk fakültesi talebesi de 
dün Ankara'ya dönmüşlerdir. 

Valimiz 
Köylerde tetkikler yaph 
Valimiz Bay Fazlı Güleç, dün 

lzmir civarında bazı köylere 
giderek köylüler]e görüşmüş

tür. Valimizin bu seyahatle
rinde kendisine Karşıyaka Kız 
Öğretmen oku]u direktörü 
Bay Rahmi Balaban refakat 
etmiştir. 

Ölçüler umum 
müdürü 

Şehrimizde bulunan ve Ege 
mmtakası ölçüler ve ayar iş
lerini tetkik eden lktısad Ve· 
kaleti ölçüler ve ayar umum 
müdürü Bay Nizameddin, tet· 
kikatmı bitirmiştir. Bay Ni
zameddin bugün Ankara'ya 
hareket edecektir. Umum mü· 
dür, Ege mıntakasında ölçü 
ve ayar inkılabı için gösteri
len muvaffakıyetten ve kanu
nun tatbikatında elde edilen 
ameli neticelerden çok mem
nun kalmıştır. ----

Filozof ve Balıkçılık 
Şark filozofu Hidayet Keşfi 

Akgüllü'nlin Halkapınar'da fen
ni surette balık yetiştirip sat· 
mak üzere tesisat yapmak için 
müsaade aldığını yazmıştık. 
Filozof, yakında balıkçılığa 
başlıyacaktır. Mersinli'de tel 
örgülerle yapacağı tesisat için 

Alimler, malum olduğu veç· 
hile, geceleri yıldızlan temaşa 
eden aşık veya şairlere benze-:. 
mezler; bunlar, işleri kalma· ... 
mış gibi yıldızları -bir bakkal 
veya kasab gibi· tartmaktan f 
zevk alırlar. 

Nasıl tartıyorlar?. Nemize 
lazım. Biz şunu haber verece· 
ğiz. Bu alimler sirüs yıldızının 
izafi sıkletinin suya nisbetle 
tam 30,000 defa ağır olduğu· 
nu bulmuşlar! 

Fena bir makine değili 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

"'\ hazırlıklarını bitirmiştir. Bura· 
da Çipura, Levrek, Mercan ve 
Kefal yetiştirip gayet taze ola· 
rak satacaktır. Filozof, Dalyan-

Buna mukabil betalyüz yıl· 
dızı da çok hafif maddeler
den terekküb etmiştir: Bu yıl· 
dızlann terekküb ettiği madde 
suya nisbetle tam... Bir mil
yon defa hafif imişi Bunlarda 
birer yıldız rekoru aeğil mi? 
Nişanh daöıtan makine! 

Çikula!a, bilet, posta pulu 
ve b bir ok 

Böyle, muhtelif ve birbirine 
zıd yıldız tesirleri ahında kalan 
bir günde, tedbirle takdir arasın· 
da tezad beklemek lazımdır. Te-
sadüf, beklenmiyen hadiseler bu· 
gün ayni derecede iyi ,·eya fena 
hadi elerle kar~ılafoıak mümkün· 
dür. Bunun için her hAdiı1eyi 60· 

~ukkAnlılılda lar~ılamağa kendi· 
mizi hazır bulundurmalıyız. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki olacaklar fakat kendilerini 
usulperestlige feda edeceklerdir. 
Kızlar, nisbeteıı kolay evlenecek· 
]er, kıekançlılı:: göstermedikleri 
takdirde me 'ud Lir aile te~kil 

larda tutulan balıkların çamur
la tagaddi ettiklerini, söylüyor. 

inhisarlar idaresinin 
deposu .. 

inhisarlar idaresi tarafından 
Kültürparkın Alsancak sem
tinde inşa ettirilecek olan bü
yük depo ve İmal&thanenin 

projeleri umum müdürlük fen 
heyeti tarafından hazırlanmış 
ve tasdik için Nafıa Vckale· 
tine gönderilmiştir. Depo ve 
İmalathanenin inşasına proje
nin Vekaletçe tasdikinden son-

saplık hayvan var 
Fakat hayvan sahipleri bayramı 

bekliyerek satış yapmıyorlar 
Son günlerde et fiat]erinin 

birdenbire yükselmesi gayri 
tabii bir vaziyettir. Onun için 
belediye reisliği, halkın mü
him bir gıda maddesini teşkil 
eden et satışları üzerinde ehem
miyetle durmuş ve et fiatinin 
yükselmesine mani olmak üzere 
tedbir almağı faydalı bulmuş
tur. Belediye, ef fiati:1in yük
selmesine mani olmak için 
İcab ederse - evelce yaptığı 
gibi · şehrin muhtelif yerle
rinde dükkanlar açtırarak ucuz 
fiatle et sattıracaktır. 

Yaptığımız tahkikata gore 
hali hazırda 10000 den fazla 

kasablık hayvan vardır. Fakat 
kurban bayramında kurbanlık 

koyunların yüksek fiatlerle sa
tılacağını tahmin eden hayvan 

sahibleri, ellerindeki hayvan· 
ları celeblere satmaktan içti· 
nab ettikleri için et fiatleri 
birdenbire yükselmiştir ve ge
ne alakadarların temin ettik-
ferine göre bayram İçin ıç 

Belediye reisi 
----+•-----

Ankara'ya gidecek 
Belediye reisi Bay Dr. Beh· 

çet Uz, yakında Ankara'ya 
gidecektir. Bu seyahati, bele
diyenin muhtelif vekaletler 
nezdinde neticelendirilmesi la
zım gelen mühim işlerle ala
kadardır. Bu meyanda bele
diyenin Kordonaa işleteceği 
mazotlu otobüslerin Avrupa 
veya Amerika' dan makineleri 
ile birlikte getirilecek olan 
karoserlerinin güınrük1 res
minden ınuafen ithali ıçm 
Gümrük ve inhisarlar Veka
leti nezdinbe teşebbüste bulu
nacaktır. 

1937 enternasyonal fuarına 

aid işler üzerinde de beledi
ye reisi alakadar makamlarla 
görüşecektir. ----

Borsa bütçesi 
Ticaret odasında tetkik 

olunuyor .. 
Ticaret odası idare heyeti 

dünkü toplantısında borsa büt
çesını tetkik etmiştir. Oda 
meclisi de bayramdan sonra 
toplanacak ve borsa bütçesini 
müzakere edecektir. 
Vilayet umumi meclisi 

Vilayet umumi meclisi yarın 
saat 14 de toplanacak ve vi
layetin 935 senesi izahnamesi 
ile daimi encümen mütaleana~ 
mesi üze:rinde görüşecektir. 

Kilovat tarifesi 
Elektrik kilovat tarifesini 

yeniden tesbit edecek olan 
tarife komisyonu, dün Nafıa 
müesseseleri komiserliğinde top· 
lanmış ve tetkiklerine başla
mıştır.Yeni tarife, önümüzdeki 
altı aylık devre için muteber 
olacaktır. 

Buca HiUUiahmer kongresi 
Geçenlerde in'ikad edrmi

yen Buca Hil5.liahmcr kongre
si, önümüzdeki cumartesi gii· 
nü saat yirmi buçukta Buca 
belediye riyasetinde toplana· 

Anadolu dan lzmir' e getirilmek 
üzere yollarda mühim mikt--r
da kurban koyunlar vardır. 

Şu birkaç gün içinde iz
mir' e gelecek olan hayvanlar, 
Basmane civarında ayrılacak 

satış yerlerinde satılmağa baş
lanacaktır. Bu yıl kurbanlık 
koyunların geçen yıllara naza
ran biraz bahalı olacağı tah· 
min edilmekte ise de arife 
günü fiatlerin düşeceği tabii

dir. Bayramdan sonra hayvan 
sahipleri, ellerinde kalan hay
vanları her halde çok ucuz 
fiatle celeplerc satacaklardır. 

Alakadarların kat'i olarak 
söylediklerine göre bayramdan 
sonra İzmir' de et fiatleri çok 
ucuzlıyacak, şimdi bazı semt
lerde kilosu 70 kuruşa satılan 
koyun eti 40 kuruşa kadar 
düşecektir ve o vakit, normal 
vaziyet avdet edecektir. 

Belediye, et fiatlerinde ihti
kara meydan vermemek ıçın 
tedbir almak üzeredir. 

Fuar komitesi 
---.... ·----

Dün de toplandı 
Fuar komitesi dün belediye 

reisi Behçet Uz'un riyasetinde 
toplanmış ve 937 enternasyo· 
nal fuarı için bazı görüşme
lerde bulunmuştur. 

Berberler kat'i ce
vap aldıl~r. 

Şehrimizdeki berberler, Es
naf ve İşçi birlikleri kurumu
na müracaat ederek pazara 
rastlıyan arife gününde dük· 
kanlarını açmak için müsaade 
istemişler; Birlik bu hususta 
alakadar makamat nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuştur. Fa
kat pazar günü kanunen tatil 
günü olduğundan berberlerin 
bu dileği yerine getirileme
miştir. 

Mareşal Blumberg 
Eski muharipler delege

lerine ziyafet verdi 
Berlin, 17 (Radyo) - Har

biye Bakanı mareşal Von 
Blumberg, beynelmilel sabık 
muharip delegelerine bir zi
yafet vermiştir. 

Delegeler akşam Beryes 
Kanıen'c gitmişlerdir. M. Hit
ler de bu murahhasları kabul 
edecektir. 

Berlin, 17 (A.A) - Harbi
ye Nazırı Von Blumberg bey· 
neJmilel eski muharipler dai
mi cemiyetinin ilk azası şere
fine bir resmi kabul vermiştir. 

Kongrede temsil edilen 
memleketlerin Berlin'deki ata
şemıliterlerile ordu ve partiye 
mensup birçok şahsiyetler me· 
rasimde hazır bulunmuşlardır. 

Von Blumberg söylediği nu· 
tukta bugünkü vaziyeti ancak 
eski muhariplerin iyi bir neti
ceye isal edebileceklerini, çün· 
kü hiçbir kimsenin Umumi 
harbe iştirak etmiş olan eski 
muharipler kadar kanaatle bn
rışın muhafazası için çalışamı-

Avusturya ve 
Habsburg'lar .• 
-Başı 1 inci sag/ada

olamıyat·aktır. Ballık denizinden 
Akdcniz'e kadar yekpare hir vah· 
det halioılc Avnıpa'yı ortıısındao 

ikiye ayıracak olan Almanya gibi 
dicanıik bir km..-etin ne müdhi§ 
bir mana ifade etlehileceği ve ne 
namütenahi menfaatleri altüst edt'.~egi 
kolaylıkla hesab olunııhilir. 

Avrupa devletleri için ne ba
hasına olursa olsun bu tehlikenin 
önüne geçmek lazımdır. Bunun için 
de biricik şart Avu turya'oın istik.
lalini muhafazadır. 1şte Avusturya 
i~tikliili zarureti buradan doğuyor. 

A vuııturya ise anc:ık iktısaden 
ve iyasctcn Almanya 'ya if tikar 
:r.aruretindcn kurtarılabilirse milB· 
takil yaşayabilir. Oon eiyaseten Al· 
man vahdetini aratnııyacak bir hfi· 
kiımet şekli vermek ve sonra dıı 

bu hükumeti geçinmek için Al· 
wanya'yu muhtaç o1mıyacak imkliu• 
!arla teçhiz etmek lfizımdır. A vos

turya 'ya Alman vahdetini aratmı· 

yacak yegane hükumet şekli Habs
burg hanedanının sııltanntlarını inde 
etmekle temin edilcbir. Avrupa'nın 
Almunyn'dan maada bütün büyük 
hükumetleri hu zarureti kabul ve 
hatta teslim etmişlerdir. Duna hu 
gün iı;in yegane mania küçük iti· 
Jıif hiikiı uetlerio<len geliyor. Eski 
Avusııırya • l\lacaristnn imparator• 
luguııdan çok büyük toprak par· 
çalan alarak tevessü ve hatta · Çe
ko.,lovakya gilı: . tec~sils etmiş olan 
hu hükfımctler -lısburg hanedanı 
Avusturya"nın başı;.ıa geçerse yarın 
kendi idareleri altındaki bazı ekal· 
liyetler akeamının rahat : <lurmama• 
lanndan \'e bahusus Hobehurg ha· 
nednnın ayni sadakat hi lerile mer· 
but bulunan bugünkü Mucari tanın 
da Avu turyn'ya iltihak etmesinden 
korkmaktadırlar. Filhakika bu ilı· 

tiwııl oldukça mühim hir mahznl"• 
dur . .Aneak fikrimce hu ilııimal 

Avusııırya'}a yerleşen ve Akdeniz'e 
kadar derhal akabilecek bir Al· 
man mnlızuruna nıızaraıı solda Sl• 

fır kalacak kutlar ehemmi yetsizdir. 
Benim bildiğime güre ferıio 

ehveniı.i ihtiyar etmek kaidesi ay· 
nen siya i hayatta dıı caridir. Kü· 
çiik itilaf devletlerinin bu barıit 
hakikati lılila niçin idrak cJemc
<liklcrine ve .\iman tclılikerıi kıır· 

şısında llabsburg ·ııırıo A \' m.turya'yıı 

avdctini niçin Lir nimet gibi te· 
lakki etmcıliklerine hayret etmek 

liizımdır. 

Kalılı ki Ilabsbıırg'lorm Viya· 
na ·ya av<leti ile yarın herhangi lıir 

tehlike karşıeındıı Jtnlyıı ile kfü;ük 
itilafın menfaatleri derhal birleşe· 
cek, ve yukardan inmek i tiyen 
Alınan keııııfeti küçük antant ve 
ltalya'dan mürekkf'h aşılmaz bir 
mania ile karşılaşacaktır. 

Avusturya 'nın iktısadi i tildıi· 

!ini temin etmek noktasına gelince 
clele vermiş olan hu hükumetler 
her bakımdan Avusturya'yı Almarı
ya'yn muhtaç etmiyecek imkanları 
kolayca temin edebilirler. 

İçte dünkü gazetelerde Avus· 
turya h.t. vekili Şuşniııg'iu llobs· 
burg lıancdanıııı ıh u•turya'ya iade 
etmek liizımolduğu hakkındaki Iıc
yıınatım okurken Len kendi hes•· 
hıma gayri ihtiyari bu mülii.hazıı• 

lara kapıldım. 
Ililıoem hata ettim mi? 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Kamutayın güzel 
bir karart .. 

Ankara, 17 (A.A) - Teş· 
kilatı esasiye kanununun baz• 
maddelerinin değiştirilmesi ha~· 
kında kamutayın 5 Şubat ta· 
rihli toplantısında cereyan edeil 
müzakerelerin harfiyen neşre· 
dilmesi kamutayca karar altıotl 
alınmıştı. 

Resmi gazetenin bu müıa· 
kereleri ihtiva eden nüsha5• 

ç1kmıştır. Her tarafa gönderil· 
mektedir. Karar mucibince 
müzakere metnini Türkiye'de 
çıkan her dilde bütün gazete• 
ler aynen neşredeceklerdir. 
Torbah kaymakamh01• 

ı.·ııı· 
Torbalı Kaymakam ve,.ı 

ğine Vilayet maiyet memurl_•· 
H luk ta in edilmi 
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-------------------• r~ ~~ryaka~~d~kr: 
1 ~" ~ ithaka aleyhdar olanlar~ 

Devletçilik partiyi ~~y_bettiler. P Otto 1 ' Ba'\;an ve Bay rens \ Başbakanımız . .,, . 
Muhakkak A.vustur- •. •. • Kelımelerı 

ya'ya dönecek Nisanda Belgrad'a kullanılacak .. 
Budapeşte, 17 (A.A) - Gaze· gidecekler. Ankara, 17 · (A.I\) - Dahi· 

teler Avusturya bagvekili M. Şuş· B l (R d ) liye vekili ve C. H. Partisi 
ning'ı'n hükO.metin •ekli bakk1udaki e grad, l 7 a yo - B ş· k 

" A k 'd b'ld' ·ıd· · ·· genel sekreteri ay ü rü beyanatını büyük bir aiaka ile kay· n ara an ı m ığıne go· 
C h · b Kaya C.H.P. ilyönkurul, Halk· detmektedirler. re, geçen um urıyet ay· 

P.arliimento nıahafili Avuetur· ramında Ankara'yı ziyaret evi başkanlıklarına ve genel 
ya'.ya Habsburg hanedanının avde. eden Yugoslavya Başbakanı espektörlere aşağıdaki tamimi 
tinin bilhassa lacaristandaki hey· M. Stoyadinoviç'e iadei ziya- göndermiştir. 
nelmilel \•aziyet üzerinde ne tesir B b k Türkiye Büyük Millet Mec-
yapacalhnı merak eıliyorlar. ret için Türkiye aş a anı 

o· f 1 ·· ·· f k t· d T.. lisince bazı unvanların ilgası Malum olduğu üzere Hahs· smet nonu, re a a ın e ur· 
D B k D B hakkında kabul edilen kanun hurglann avdetine muhalif olan kiye ış a anı r. ay 

hükumet matbuıh ve sağ cenah Rüşdü Aras bulunduğu hal- da Türkçe konuşmada ve ya· 
gazeteleri bu mes'ele hakkında hiç- de Belgrad'ı ziyaret edecek- zıda erkek isimleri yanında her 
bir tefeiraua bulunmadıkları halde N b ·d hangi milletten olursa olsun tir. Bu ziyaret isan i tı a· 
liberal ve bilha sa lejitmist gazete· Bay ve kadın isimleri yanına 

sında olacaktır. 
ler Ilabsburglann döneceğini zan· ./ Bayan konulması kabul edil-
nediyorlar. Ve Macar 611~ gazetesi· 

ne göre bu dönii~ }'llkınllır da. Bu 1 T k ·ıı miştir. 
gueteye göre Avuatuıya hükumeti Y e l er Ve Bazı gazete ve risalelerde 
llabeburglann avdeti mes'elcsini l l buna riayet edilmediği, gelişi 
resmen programına koymnşıur. say av ar güzel k· ·ıamldığı görülmekte-

BafrJehilimiz Bayram tatilini İs- dir. Her ecnebi lisanda kendi 
Akademiyi gezdiler b [' J • k lehçelerile ~uttariden kullanı-

tan U aa geçırece •• lan bu unvanın Türkçe'ye yer-
lstanbul, 17 ( Hususi ) - j b ı 17 (H ·) 

stan u , ususı - leşmesi dilimizin güzelliği ve 
B•4:vekil İsmet İnönü, dün aka· N f V k'l' Al" Ç t" k 

"!"Y a ıa e ı ı ı e ın aya ve zenginliği için lazımdır. 
demi binasına gitmiş ve tet- D h'l' v k·ı· b ·· k"' ks 

a ı ıye e 1 1 ugun u e - Binaenaleyh Türkçe yazılar-kiklerde bulunmuştur. Akademi 1 A k 'd h · · 
pres e, n ara an şe nmıze da ve basılarda her ne millet· 

müdürü Bürhan Toprak Baş- gelmişlerdir. Meclis tatil edil· 
vekile izahat vermiştir. diğinden meb'uslardan birçoğu 

lnönü, bütün atölyeleri do· bayramı geçirmek üzere şeh-
ten olursa olsun ismi geçen
lerin cinsiyetlerine göre Bay 
ve Bayan kelimesinin konul
ması ve Fransıtca, Almanca, 
İngilizçe vesair muharrerata 
o dilin Bay ve Bayan maka· 
mına kaim olan unvanlarının 
kullanılması Türk'lerin mede-

laşmış, çıplak bir heykel üıe- rimize gelmektedirler. 
rinde çalışan bir. talebeyi gör- Vekiller heyetinin bayramda 
mü~, Çallı salonunu ve şark şehrimizde birkaç içtima yap· 
tezyinatı kısmını çok beğen· ması muhtemeldir. 
miş, direktifler vermiştir. Saat 
18,30 da akademiden aynlan 
Başvekil: 

- Burası bana çok emniyet 
verdi. 

De.ımiştir. 

Fev~i Kavukçu 
tevkif edildi 

lıtanbul, 17 ( Hususi ) -
Irak hükumeti, Fevzi Kavuk
çu'yu tevkif etmiştir. 

Pedagoji fakültesi 
Dün törenle açlldı .. 

İ.ştanbul, 17 (Hususi)- Ede· 
biyat fakültesi pedagoji ensti· 
tüsü bugün merasimle açıl
nu,br. 

Sinyor Mussolini 
Tayyare kararg8hlarını 

teftiş etti .. 
Roma, 17 (Radyo) - M. 

Mussolini harbiye bakanlığı 
müsteşarları general Parpaga, 
general Val~ ve amiral Kavan
Yari'le birlikte tayyare karar
gahlarım teftiş etmiştir. 

Amerika' da 
ihtiyar hakimler 

.. Vaşin~on, 17 (Radyo ) 
Ay&n Mecli~i, 73 yaşına gelen 
F'f>,leral hakimlerin bu memu· 
tiyetlerinden çekilmelerine mü· 
8aade eden projeyi kabul et· 
llliştir. 
~~ ........ ~""" ...... 
ANADOLU 

---·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 
~: llaoıdi Nüzhet ~oça.r 
1 -d.roh.ane&i : 

laaıiJo 'İkinçi ~yler sokağa 
C. Halk Partisi binası içinde 

l' Telgraf: fzmir - A~'ADOLU 
elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\'ıUı~ı 1200, altı aylığı 700, üç 
\' ayb~ 500 kuruştur. 
'1>.ncı ~mleketleı- için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Beı yerde 5 kuru~tur 

GGtı -~ geçmio aüsbalar 25 kUJ'Uotur. 

.U.ADOLU ~'?'BAASINDA 
BASU JıUŞTJll 

Hakaret davası 
lzmit mahkemesi davamn 

devamma karar verdi 

Bag Rüsegin Cahid 
istanbul, 17 (Hususi)- Bay 

Hüseyin Cahid'in, İstanbul 
Valisi Bay Muhiddin Üstün· 
dağ aleyhine lzmit Asliyeceza 
mahkemesinde açtığı hakaret 
davası, bugün de devam et
miştir. 

Mahkeme; Valinin, gazete 
ile Bay Hüseyin Cahid'e ver
diği cevab etrafında tedkikatta 
bulunmuş ve bunun, Bay Mu
hiddin 'in memuriyeti iktizasın
dan olmayup şahsi olduğun
dan davanın devamına karar 
vermiştir. 

niyet ailesi içerisinde her mil
letle beraber müsavi ve cihan
şumul bir lakapla anılmasını 
temin eder. 

Zaten beylik, paşalık, ağa· 
lık, hocalık, hanımlık lakapla
rının kaldırılması bu maksada 
müstenidöi. Bütün vatandaşla· 
rın ve Türkiye' de yabancı li
sanlarla gazete ve risale neş
reden yabancıların bu esasa 
riayetkar olmasını rica ederim. 

Yusuf Reisin 
kemikleri 

törenle yeni mezara 
nakledildi 

İstanbul, 17 ( Hususi ) -
Eski denizcilerimizden Yusuf' un 
kemikleri, bugün merasimle 
Kasımpa~a· dan kaldırılmış ve 
Piyalede yapılan yeni mezara 
nakledilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
İstanbul'a vardı .. 

f stanbul, 17 (Hususi) - Da~ 
biliye V dCili Bay Şükrü Kaya, 
bugün buraya gelmiştir. Vekil, 
Cumartesi günü tekrar Anka
ra'ya dönecek ve Pazar gününe 
rastlıyan HaJkevleri yıldönümü 
için yapılacak olan törende 
hazır bulunarak bir söylev ve· 
recektir. 

Şimal devletleri İtalyan 
Ne düşünüyorlar Gazeteciıeri memleketi· 

Stokholm, 17 ( A.A ) - mize ~eliyorlar 
Harp zuhuru halinde müteka- lstanbul 17 (Hususi) -
bil iktısadi yardım mes'elesini memleketimizde tetkikat yap-
görüşmek iizere toplanmış olan mak üzer\! İtalyan gazeteci· 
dört şimal devleti konferansı lerinden mürekkep bir heyet 
hububat, yağlar ve madenler gelecektir. 

mübadelesi imkanlarını tedkike Belçika ha-
başlamıştır. • • 

. k b. rıcıye nazırı 
Zıraat om l· Yakmda Belgrad'a gidiyor 

nalarımız Belgrad, 17 (Radyo) - Bel· 
Martm birinden itibaren grad'da çıkan bir gazetenin 

faaliyete geçiyor yazdığına göre Belçika bari· 
lstanbul, 17 ( Hususi ) - ciye nazırı M. Stark yakında 

Mart'ın birinci gününden iti- Belgrad'a gidecektir. Belçika 
haren 250 ziraat kombinamız ve Yugoslavya arasında mühim 
faaliyete getirilecektir. bir anlatma yapılacaktır. 

Stydyo, yavaş yavaş, yalnız 
Hollivud'un, yalnız Fransa, 
A1manya ve lngiltere'nin in
hisarı altında kalmaktan kur-
tuluyor. 

İlim, fen ve san 'at, her ne
rede doğarsa doğsun, üsfünde 
milli bir .etiket, bir orijinalite 
taşısa bile, beynelmilel alemin 
malı olmuştur. Öyle bir ihra· 
cat emteasıdır ki, kendi manevi 
bünyesine ve maksadına has 
asaletle, ne para istiyor, ne 
borsa muamelesi görüyor, ne 
de bankaların kasalarına gi
rip çıkıyor. 

ilim, güneş gibi birşeydir, 
tapusu hiçbir milletin de
ğildir. 

Bedii ve nefis san'atlar, ke· 
za, rüzgar gibi birşeydir; her 
yerde esmek hakkına ma
liktir. 

Fen, bir ufuk gibidir. Her 
yerden gözükür. 

Hollivud'da büyüyen sinema 
san'atı da, elbette ki birgüıı 
başına şapkasını giyerek, eline 
bastoırnnu alarak dünyayı do· 
laşmağa gidecekti. Şimdi Nil 
kenarındaki hurmalıkların göl· 
gesi altında dinlenen öu 
san'at, gelecek yıl Mekkel 
yolu ile Afganistan'dan Çin'e 
dozru yola çıkacaktır. Onu 
bizim memleketimize de davet 
etmek ve burada, bir stüdyo 
kurmasını istemek için ne 
yapmak lazımdır? 

Herkesi muhatap tutup şöy· 
lece konuşunuz! 

Ekmek ister misiniz? 
isteriz. 
Kazanç ve refah?. 
Tabii, isteriz yal. 

- Kitab ister misiniz, kitab? 
- Elbette isteriz!.. 
·- Yol, şimendifer, liman?. 
-O da sual mi ya!. 
- Tiyatro ister misiniz, ti-

yatro?. 
- Bayılırız da isteriz. 
- Ya sinema? Milli bir 

stüdyoya ne dersiniz?. 
- Beklediğimiz de odur .. 
Konuşmanın bundan sonra

sına dikkat ediniz: 
- Peki, mademki llütün 

bunları istiyorsunuz, serbest
siniz; buyurunuz, yapınız!. 

- Aman!. 
- Evet, serbestsiniz, zev· 

kinizle, arzularınızla, herşeyi
nizle serbestsiniz .. 

- İmkanı yok. Bunu biz, 
yapamayız. Y apmağa kalkışsak 
bile, iki asır sonraya kalır .. 

- Şu halde?. 
- Devlet yapsın, bun.u dev-

letten bekleriz!.. 

Görüyor musunuz; devletçilik 
nereye kadar uzayor?. K ahi· 
re'ye giden sinema san'atını, 
bir vapur yollıyarak Türkiye'ye 
getirmek bile, ancak devletin 
gücüne, kuvvetine kalmıştır. 
Bizde stüdyonun hakiki ba
nisi de gene devlet olacaktır .. 

Haydi " Olmalıdır" deyive
reyim de ben de kuttulayım. 

Orhan Rt1hmi Gökçe 

M. Delbos sefir
lerle konuşta. 

Paris, 17 (Radyo) - M. 
Delbos hariciye dairesinde 
Almanya'nın Paris sefirini ka
bul etmiş ve uzun müddet 
·görüşmüştür. 

Amerika sefiri de M. Del· 
bos'la bir mülakat yapmıştır. . 

935 yılında Karşıyaka'ya 18,00Q 
liralık yardım bile yapıldı. 

Dr. Behçet Uz ile eski fiarşıya•a belediye 
reisi ve mutemedinin cevabları 

Karşıyaka eski belediye 
reisi Fikri Altay 

Karşıyaka mes' elesi, orada 
bulunanları yakından alakadar 
ediyor ' olmalıydı ki, eski mu
temed Tahir'in vereceği cevabı 
dikkatle dinlemeğe başladı. 
O da sözü açtı: 

- Ben, Karşıyaka' nın izmir 
belediyesine bağlanmasını, ida· 
re intizamı ve şehrin bakımı 
noktasından muvafık olmak, 
isabetli bir hareket olarak gö· 
riiyorum. Ancak, mevzuu, he
sap noktasından da biraz tet· 
kik etmek lazımdır. Mesela, 
bugün için, Karşıyaka'nın ver
diği belediye rüsumunun 80, 
85 bin lira olduğu söyleniyor. 
Eğer hakikaten bu rakam, 
muhasebe kuyudatı ile sabit 
ise, belediyemizin Karşıyaka 
için istikraz parasından ayır
dığı 300 bin lira, yapılan 

masrafla varidat ar~sındtıki 

fark dolayısne kısmen veya 
tamamen ödenmiş demektir. 
Bu itibarla Karşıyaka'nın ima· 
rı ve sokaklarının efaslı şe· 
kilde tamiri için, bundan sonra, 
Karşıyaka'ya yapılan masrafa 
15 bin lira dana zam edilmesi 
icabeder. O takdirde de Kar· 
şıyaka'mız, şehircilikte bihak· 
kın çok hassas davransın ve 
memleketin ilerlemesini isti· 
yen Behçet Uz'un idaresinde, 
parlak bir istikbale kavuşabilir. 

Bu son cümle üzerine şe

hir meclisi azası cevap verdi: 
- İyi amma azizim, vaktile 

Karşıyaka' nrn İzmir' e il bakı 
aleyhinde bulunan da gene 
sizdiniz .. 

- Bunu inknr edemem. 
Evet, ben vaktile alcyhdardım. 
Fakat ilhaktan sonra gördü
ğümüz çalışma, bundaki isa
beti ve fikrimizin yanlışlığını 
meydana çıkarmış oldu. Batıl 
şey, makis aleyh ohımıyacağına 
nazaran, eski fikir üıerinde 
duramayız. Gelelim cevaba: 

Evet, tam teşkilatlı nahiye
ye de lüzum yoktur. Bugün 
Karş1yaka'da naliiye ismen 
mevcuttur ve yalnız köy muh· 
tarlarile alakadardan ve ben, 
bugünkü şekli bile fazla görü· 
yorum. Tam teşkilattan mak
sad, birkaç dairenin teessüsü
dür değil mi?. Bu idareler, 
mülki teşkilata lünım bile gö· 
rülmeden kurulur ve merkezin 
amiriyet ve mürakabesi altında 
halkın işlerini görebilir. Şayed 
halk bir haksızlığa maruz krı· 
lırsa doğrudan doğruya alaka
dar makama başvurur. Hal
buki burada ınüstekilen bir 
idare amiri olursa şikayet 

onun vasıtasile kanuni mera· 

sim yoluna girer, İş uzar. Yani 
miıstekilen idare amirliği te· 
sisi bence faydalı değildir. 

Ben notlarımı alırken diğer 
bir belediye azası daha gel .. 
mişti ve aracla; 

- Zatıalinize de soracağım! 
Demiştim. Dostumuz Ta

hir'in sözierini yazıp ta başımi 
kaldırınca baktım ki, o aza 
meydanda yok. Diğer bir 
zat da; 

- Rica ederim ·dedi- ben 
bu mevzu üzerinde hiç uğraş· 
madım, söz söy1iyemem. 

Başımı, Karşıyaka'nın eski 
belediye reisi Fikri'ye çevirdim. 

- Ben -dedi· bitaraf de· 
ğilim. Vaktile burada reis ola
rak çalıştım. Binaenaleyh be
nim şahsen ileri sürebileceğim 
hei'hangi bir fikirde tam bir 
bitaraflık t>ulunmadığı söylene· 
bilir .. FC1kat itiraf ederim ki, 
bu 2:amanôa bir şehir ihtiyacı 
için lazımgelen teşkilatı, tesi
satı karşılamağa kafi varidat 
temin edebilecek müstakil bir 
belediyenin Karşıyaka'da ku
rulmasına imkan yoktur. 

Eski reisin bu fikrine der
hal itiraz edenler ol<fo: 

- Hayır, bu fikirleri, sa· 
dece, "Tekrar riyasete geç
mek istiyor" mülahazası aoğ· 
ınasın" diye iler1 sutüyorsun ... 

- Hayır, emin olunu'?, ben, 
müstakil ve tam teşkilatlı bir 
Karşıyaka belediyesinin kuru· 
labileceğine kani değilim. An· 
cak, şunu da itiraf ederim ki, 
belediyedeki arkadaşlar, bu· 
raya sarfedilen tahsisatı arttır· 
mak suretile Karşıyaka'nın in
kişafını temine çalışırlarsa en 
isabetli yol tutulmuş olur. 

Karşıyaka belediye büdçesi, 
bizim zamanımızda 130,000 
lira kadar tutuyordu. Bunun 
30,000 lirası tramvaylar ha
sılatıdır ki, gene kendisine 
sarfedilir. Geriye 100,000 lira 
kalıyor. Halbuki o tarihlerde 
kantariye, okturva rüsumu, 
zabhiye hissesi ile beraber 
gaz şirketlerinden de rüsum 
alınırdı. Yalnız gaz şirketinden 
senede 7000 lira aldığımm 
hatırlarım. Bütün bunlar kalk
mış olduğuna nazaran, Karşı
yaka'nın şimdiki varidatının 

söylendiği gibi 90,000 lira 
kadar tutabileceğine kani de
ğilim. 70 000 liraya bile yük
selemez. Olsa olsa 60,000 
lira ... 

Bu para ile başlı başına 
fen, sıhhiye, itfaiye, temizlik, 
su teşkilatının kurulup yaşa

So na 7 inci sahife'de -
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Balkan antantı 
matbuat konferansı 
-------------

"Balkan antantının düşmanı yoktur. Bu akşamki program 63 lira çalmış 
~~~~~~-~~~~~~ Hurdavatçılar çarşısında 

E b l b . . d.. l lstanbul radyosu 

Dün dinlenen iki şahid cinayet hak Derviş oğlu Mustafa'nın diik· 
kanına alış-veriş maksadile 
giden Ihsan oğlu İlhami, rafta 
bulunan 63 lirayı havi cüzda
nını çaldığından yakalanmıştır. 

ger varsa, un ar ızım aşman arımız G .. d.. . 
5 12 30 • • • • .. un uz neşrıyatı: aat , 

değıl, ınsanıyetın duşmanlarıdır.,, 14 halk türkülerı, havadisler, 
kında mühim izahat verdiler 

Atina, 16 (A. A) - Atina - tahakkuk ettirilmes\ hususunda hafif musiki. 
Narlıdere köyü muhtarı Hü

seyin 'i öldürmekle maznun Ih
san ve Hasan ile maznunları 
bu cinayete teşvik etmekle 
suçlu Zehra'nm muhakemeleri
ne Ağırcezada devam edil· 
miştir. Maktul veresesi tara
fından dinlenilen Ziya adında 
bir şahid, ikibuçuk yıl evvel 
köyde Zc.hra'nın kendisini ça
ğırtarak: 

- Sen bu muhtar Hüse
sin 'le gezme! Seni de öldü
rürler, sana da yazık olur! Onu 
nasıl olsa öldürecekler. 

Dediğini söylemiştir. Diğer 
şahit Rıza, lzmir' de nalbant 
dükkanı işleten bir kimsedir. ................... 

Karaman 
sokağı cinayeti 
Katil birbuçuk yıla 
mahkOm olmuştur •• 

lkiçeşmelik'de Karaman so
kağında Kayserili Ali'yi öldür
mekle maznun Mehmed oğlu 
Reşat'la Hasan oğlu Mustafa
nın şehrimiz Ağırceza mahke· 
mesinde cereyan etmekte olan 
muhakemeleri sona ermiş ve 
karar tefhim edilmiştir. 

Reşad'ın, hadisede alakası 
anlaşılamamış, yalnız kavgaya 
karıştığı nazarı dikkate alın
mış ve iki gün hapsine karar 
verilmiş, Mustafa'nın da tayin 
edilen 15 yıllık ağır hapis ce
zası muhtelif sebeblerden bir 
sene, beş ay, onbeş güne İn· 
dirilmiştir. 

Kız kaçıran 
kardeşler. 
Dörder ay hapse mahkOm 

oldular 
Seferihisar kazasının Beyler 

köyünde Ahmed kızı Penbe'yi 
geceleyin evine girip zorla ka· 
çırmağa teşebbüs eden lsmail 
oğlu Halil lbrahimle kardeşi 
Mehmed'in şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmekte 
olan muhakemeleri neticelen
miştir. Maznun iki kardeşin, 

geceleyin açık bulunan sokak 
kapısından içeri girip Penbe
nin yatmakta olduğu oda ka
pısını hariçten bir direkle taz· 
yik ederek, kapıyı açtıklan ve 
kızı köy mektebi civarına ka
dar sürükledikleri anlaşılmıştır. 
Fakat Halil lbrahimin; kızı 
evlenmek maksadile kaçırdığı 
sabit olduğundan kardeşi ile 
birlikte dörder ay hapislerine 

Cinayetten bir gün evet mak
tul muhtar Hüseyin'in geldiği 
sırada katil maznunlarından 
İhsan'ın oradan geçtiğini ve 
geçerken dükkana bakarak 
kendilerine güldüğünü söyle
miştir. 

Maznunların vekili, şahid 
Riza'nın bir tarla ve bir ka
dın mes'elesinden Zehra'ya 
düşman olduğunu söylemiş, 

bunun için iki şahid dinlene
ceğini bildirmiştir. 

Bu şahitlerin dinlenmesi için 
muhakeme, başka güne bıra
kılmıştır. 

Bera et 

Sarhoşluk 
Keçeciler caddesinde Mus· 

tafa oğlu Cahid sarhoş olup 
gece bekçisi Hasan Hüseyin'e 
küfür ve hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Yaralamış 
Karataş vapur iskelesinde 

İsmail oğlu Hasan ve Hüse
yin oğlu Mustafa aralarında 
çıkan kavgada birbirlerini de
mirle yaraladıklarınan yakalan
mıştır. 

ajansı bildiriyor: kendilerinin yapmakta olduk· Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Balkan antantı matbuat kon- ları gayretlerden ilham alacağı plakla 19,30 konferans Bayan 

feransı dün öğle üzeri Atina keyfiyetinin bildirilmesini B. Naciye Toros, 20 Rifat ve 
akademisinin büyük merasim ismet İnönü ve Tatareskoya arkadaşları tarafından Türk 
salonunda ilk toplantısını yap- da birer telgraf çekilerek kon- musikisi, 20,30 Bay Ömer Ri
mıştır. Bu toplantıda M. feransın mesaisinin Balkan an- za tarafından Arab'ça söylev, 
Metaksas, M. Stoyadinoviç, tantının yüksek hedeflerinin 20,45 Bayan safiye ve Arka
M. Antonesko, Bay doktor tahakkuku hususunda kendile- daşları tarafından Türk musi
Tevfik Rüşdü Aras ve M. Ba- rinin gayretlerinden ilham ala· kisi, 21,15 stadyo orkestrası, 
dülesko' da bulunmuş ve bu cağının bildirilmesini teklif ey- 22• lO ajans ve borsa haber· 
zevat gerek gelişlerinde gerek lemiştir. : leri, 22,20 plaklarla sololar. 
gidişlerinde konferansın sürekli M. Papadakisin bu teklif- Ankara radyosu 
alkışlarile karşılanmışlardır. leri konferans tarafından al- Saat 12,30 - 13,30 Türk 

Matbuat ve turizm müsteşarı kışlarla kabul edilmiş. musikisi, plakla hafif musiki, 
dahili ve harici haberler. 

M. Nikolidis konferansı büyük M. Papadakis bilahare Ro-
bir nutukla açmış ve ezcümle manya . murahhas heyeti rei- Akşam neşriyatı: Saat l8,30 
deml.ştı·r kı·: · ·· · R d plakla dans musikisi, 19 Türıe 

sıne soz vermış ve omen e· 

Araba kazası 
Alsancakta demir çember 

sokağında Osman oğu Mus-
fzmir'in Uzundere köyünde tafa idaresindeki 553 sayılı tek 

Fatma adında ihtiyar bir ka- arabasile yolda kaldırımları 
k musikisi, 19,30 saat ayarı ve 

- Bu klasik topraklar üze· ]egesi nut unda Yunanistan'ın 
rinde Romen, Türk ve Yugos- delegelere gösterdiği misafir- Arapça söylev, 19,45 Türk 

d~nı parasına tamah ~d:rek öl- tamir eden f brahim oğlu lsaya 
durmekle maznun aynı koy hal- çarparak bir hafta sonra tek· 
kından Savra'nın şebrimiz · · · b d k d 

lav gazeteciliğinin muhterem pcrverlikten dolayı teşekkür musikisi, 20, 15 plak neşriyatı, 
mümessillerine hoşgeldiniz de- etmiş, Yunanistan ve Elen hü- 21 haberler, 2l,5 Stüdyo or

kestrıısı. 
' rar muayenesını ıca e ece e-

ağırceza mahkemesinde cereyan c d l b b. re e e yara anmasına se e ı-
etmekte olan muhakemesi so· d"W · d k ı · t" S • b . yet ver ıgın en ya a anmıştır. na ermış ır. avra nın, u cı· • 

mekle bahtiyarım. kı'.imetinin başında bulunan M. 
Balkan harici siyasetinin Metaksas' a karşı hayranlığını 

muhterem idarecileri antantı- ifade etmiştir. 

~--~~----~-------
T ürk'ler hakkında söylediği 
bir vecizeyi balkan antantı 
hakkında da tekrar etmek mızın menafii ve büyük he- Romen delegesi nutkunu 

defleri Balkan antantı matbuat konferansın müsbet neticeler mümkündür. t .. 1 d.ğ. b"t 1 d Taraçadan düşmUş 
naye ı ış e ı ı sa ı o ma ı- AI k' . k 
ğından beraetine karar veril· sanca ta Akdenız so a-
miştir. ğında Emin karısı Naciye, ta-

Bir avukatln beraati raçada çamaşır asmakta iken 
Manisa avukatlarından A- ayağı kayarak iki metre yük

sım' ın, Manisa icra memur sekten evin bahçesine düşmüş, 
muavini Fahri'ye iftirada bu- vücudunun muhtelif yerlerin· 

birliğinin Yunanistan kısmı vermeşi temennisile bitirmiştir. "Balkan antantının düşmanı 
reisi ve Etnos gazetesi direk- Bilahare söz alan Türk mu- yoktur. Eğer varsa bunlar bi
törü M. Spiros Nikolopulos rahhas heyeti reisi öütün Türk zim düşmanlarımız değil fa. 
hasta olduğundan riyasete matbuatına tercüman olarak kat insaniyetin düşmanlarıdır,, 
matbuat ve turizm müsteşar- konferans için har ve samimi Vaktile bir karışıklık ve ni-

lunmak suçundan şehrimiz den yaralanmıştır. 
lıgw ında umum mu""du"'r ve Bal- zamsızlık mıntakasının teknik temennilerde bulunmuş ve de· 

ismi olan Balkan kelimesinin 
bütün tarihe karşılıklı bir an-Ağırceza mahkemesinde ce- Dövmek kan matbuat birliği Yunan is- legelerin Yunanistan' da gör

tan kısmı ikinci reisi M. Pa- dükleri ananevi ve misafirper
nadakis geçmiş ve Balkan an- verlikten dolayı teşekkür et· 
tantı milletlerinin kardeşliği tikten sonra Türk - Elen dost· 

reyan etmekte olan muhake- Kahramanlar' da Hasan oğlu 
mesi neticelenmiş ve ceza ka- Muharrem, Süleyman kızı Ay
nununun tarifatı dairesinde Falı- şe'yi dövdüğünden yakalan

asıl eserinin yüksek hamileri luğu hakkında ezcümle de-ri'ye suç isnad ettiği sabit ol- mıştır. olan Balkan devletleri reisle miştir ki: madığmdan beraetine karar 
verilmiştir. ------
Amerika hükumeti 
Çiftçilere bUyUk yardım

larda bulunacak •• 
Vaşington, 17 (Radyo} -

M. Ruzvelt yeni kanun layiha-
ları hazırlamış ve kongreye 
vermiştir. 

Bu layihaların bir kısmı 
müstahsile yardım teminine 
matuftur. 

Söylendiğine göre, müstah· 
sile uzun vadeli krediler açı
lacak, küçük arazi sahiplerine 
geniş yardımlar yapılacak, in
bat kudreti azalmış arazi yeni 
ve daha münbit arazile değiş
tirilecektir. 

Avusturya 
ltalya'dan istikraz mı 

yapacak? 
Viyana, 17 (Radyo) - Avus

turya maliye bakanı Roma'ya 
hareket etmiştir. 

Bu seyahat, Avusturya'nın 

yeni bir istikraz teşebbüsile 
alakadardır. 

Hakaret rine konferansın derin hür-
Receb kızı Fatma, Ali kızı - Bugün bu dostluğun sa-

metlerini bildiren telgraflar 
Mediha'ya hakaret ettiğinden mimiyetinden şüphe eden hiç 

gönderilmesini ve Atina'da 
yaka[anmıştır. kimse kalmamıştır. En bed-

Eve taarruz bulunan dört devlet Hariciye binler bile iki millet arasında 
t Nazırları ile matbuat · ve tu-
kiçeşmelik'te Karaman so- artık hiçbir anlaşmazlık ve 

kağında Esat oğlu Ahmed rizm müsteşarı M. Nikoludis' e hoşnutsuzluk sebebi kalmadı-
sarhoş olarak elinde kama ile birer mektup gönderilerek ğını kabulde müttefiktirler. 

kendilerinin konferans fahri Marangoz Niyazi ve karısı Türk-Elen dostluğu yaloız bir 
F reisliklerine int;hapları ile kon-atma' nın oturduğu eve taar- siyasi kombinezon değildir. 

ferans mesaisinin Balkan an-ruz ettiğinden suç üstü yaka- Devlet adamlarımız iki mille-
lanmıştır. tantının yük~ hedeflerinin tin arzularını kaydetmekten 

Kız kaçırmak oğlu İzzet, belediye sokağın· başka ·hirşey yapmamışlardır. 
Çorakkapı merkezine müra- dan geçerken otomobilini Ha- Şimdi Türk·Elen dostluğu hak

caat eden Kemalpaşa'lı Mus- san oğlu Salih'e çarptırarak kında söylediklerimi her hangi 
tafa oğlu Mehmed, 336 do- sağ kaşı altından yaralanma- bir tekzibe uğramaktan kork
ğumlu kızı Hanife'nin Süleyman sına sebebiyet verdiğinden ya- maksızm diğer balkan dost 
adında birisi tarafından kaçı- kalanmıştır. ve müttefiklerimizle olan mü-
rıldığını şikayet etmiş, tahki- Şaka yaparken nasebetlerimiz hakkında da 
kat ve takibata başlanmıştır. Fevzipaşa bulvarında kah- tekrar edebilirim. Türk-Elen 

Bıçak taşımak veci Necib ile kürt Ahmed dostluğunu haklı olarak antan-
Çorakkapı merkezince yapı- elma soymak için ellerinde tımızın sarsılmaz birliğinin ya· 

lan aramada Ahmed oğlu Ke· bulundurdukları çakıyı elden ğayan bir sembolü gibi telakki 
nan' da bir kama ve Ahmed ele biri birlerine vermek sure· ediyoruz. Çünkü bizi anmı
oğlu Turan' da bir bıçak bulu- tile şakalaştıkları sırada çakı yanlar daima bu dostluk hak-
narak alınmıştır. nasılsa Ahmed'in sol baldırına kında şüphe göstermişlerdi. 

Otomobil kazası rastlamış, hafifçe yaralanmıştır. Düşmanlarımız demiyorum. Yal-
Birinci belediye sokağında Necib yakalanarak tahkikata nız bizi anmıyanlar diyorum. 

laşma misali olarak geçmesi 
ne muazzam ne heyecan ve· 
rici bir hadisedir. Bundan 
cidden iftihar duyabiliriz. 

Bütün konferansın alkışları 

ile karşılanan bu nutuktan 
sonra Yugoslavya murahhas 
heyeti reisi de söz alarak 
Elen başvekili B. Metaktas hay
ranlığını bildirmiş ve Balkan 
antantının sulhperver mahiye
tini tebarüz ettirdikten sonra 
Yugoslavya'nın bu siyasete 
tam bir sadakat ve samimiyet 
ile bağlı bulunduğunu kaydey
lemiştir. Yugoslav delegesi 
konferans hakkında candan 
temennileri izharı suretile söz-
lerini bildirmiştir. 

Konferans saat 17 de açılış 
celsesinden sonraki ilk top
lantısını yapmıştır. 

İstanbul, 17 (Hususi) -
Atina' da toplanan Balkan mat
buat kongresi birliği de, ver
diği kararları tesbit ve tescil 
ederek dağılmıştır. 

Balkan kongresi, Balkanla· 
rın sulh içinde ve refaha doğ· 
ru gittiğini ilan etmiş ve kon
grenin büyük bir samimiyet 
içinde cereyan eylediğini bil
dirmiştir . karar verilmiştir. 17 sayılı kamyon şoförü Ali başlanmıştır. Zira Atatürk'ün Türkiye ve ............................................................................................................................................. 

iki arkadaş bir arada kulak adam, bu üç köşeli odada 
kabarttılar. şöyle bir bakındı, oda bek-

Evet, bir adam merdiven- çisinin bağlı olduğunu gö· 
den soluyarak çıkıyordu. Pi- rünce keskin ve kısa bir ıslık 

ve seri bir hareketle anahtar
ları birer birer kapının kili
dinde tecrübe etti. Yedinci 
anahtar kapıyı açtı. 

Tarihe müstenid zabıta romam yer: çaldı. Fakat bu sırada da Geniş fakat çıplak, garip 
şekilli bir salonda bulundular. 

açmak için çalıştılar, fakat hiç 
bir muvaffakıyet elde edeme
den ve gene on saniyeden az 
bir müddet içinde oldukları 
yere yıkıldılar ve derin bir 
uykuya daldılar. 

18 
sımsıkı bağladılar. Bu adam
cığın sesini bile çıkarmağa 

kudreti kalmamıştı. Zaten 
zayıf bir adamdı; kulübede 
uyutulmuş olan Markold ile 
arkadaşının ırkına mensup 
değildi. 

Lük: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Diye sordu. 
- Ben de bunu size so

racaktım! 
- Piyer, bana kalırsa, bu 

helezoni merdiven iş merdi
venidir. Bizi belki muhafızlar· 
la dolu bir koğuşa, bir mut· 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

bağa, buna benzer bir yere 
götürebilir. Şu süslü kapı da 
herhalde bitişik bir odaya 
açılmaktadır. Bu oda da hu· 
susi bir merdiven veya şey
tanları hayrete düşüren faninin 
inip, çıkma vasıtası olsa ge· 
rektir. 

Lük sözüne devam ede· 
cekti; fakat Piyer, elini Lükün 
omuzuna koydu ve yavaş bir 
sesle: 

- Dikkat.. Geliyorlar! 
Dedi. 
Piyer, merdivenden ayak 

sesleri duyar gibi olmuştu. 

- Ne yazık, dedi, ne bağ· göğsü üzerinde, Lük'ün filinta 
lıyacak ipimiz, ne de ağıza ile attığı mahud kristal obüs· 
tıkanacak bir mendilimiz kal- !erden birisi, hafif ve boğuk 
madı. bir infilak ile patladı. 

Lük: Ve adamcağız derin bir 
- Çabuk gell.. esneme ile olduğu yerde, 
Diye emretti ve geri çekil- uyudu kaldı ve elindeki bir 

di. Piyer de ayni surette ha- demet anahtar da yere düştü. 
reket etti ve bu sırada, mer- Lük anahtarları eline aldı 
divenin kapısından şişman ve Piyer' e: 
fakat kısa bir adam göründü. - Çabuk gell 
Bu adamın kunduraları kau- Dedi. 
çuklu idi, hiç ses çıkarmıyor· iki arkadaş, sür'atle bu üç 
du, dayanarak yürüdüğü kalın köşeli ve uyutucu gazla dolu 
bir baston da, ucu gene böyle odayı bıraktılar ve bitişik 
kauçuklu olacak ki, hiçbir ses · daireye geçtiler. Buradaki 
çıkarmıyordu. kalın ve işlemeli ceviz kapıyı 

Bu kısa boylu şışman kilitli buldular. Lük alışkan 

Ortada gene bir merdiven 
olduğunu gösteren bir par
maklıklı yer var idi. Fakat ... 
Kapı kolay açılmakla beraber, 
herhalde başka bir emniyet 
tertibatını haiz idi ki, Lük ile 
Piyer salona geçer geçmez, 
kalın kapının kendiliğinden 
sıkı sıkı kapandığını ve mü· 
temadi bir zil çalınmağa baş· 
ladığım ~ördüler. 

Ve on saniyeden az bir za
man içinde salonda gaz dal
gaları, dağları saran bir sis 
gibi hertarafı sarmağa baş
ladı. 

iki arkadaş, 

-6-
Kont Torelvoş 

Oh .. Piyerl 
Ağır bir uykudan uyanış 

halinde, Lük Oberton kolla
rını uzattı ve derin derin ge-
rindi, sonra başını oğuşturdu 

ve: 
- Oooh... Piyer! 
Dedi. 
Gözlerini tavana dikti, sa· 

kin ve sakit etrafı dinledi; Pi
yer'in nefesini bile duymadı. 
Kendi kendine: 

- Ne tuhaf şey .. Burada 
benden başka kimse yok mu? 

- Sanrı fHll' -
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Manisa' da Gümrüklere ·~-~a M. T ataresko Danimarka /ngiltere 
---·•--- • • • ----.·•· .. - ISilahlanma hakkmda be· 

Halkevinde Gelen bazı mallar Almanya, /talya ve Kral ve kraliçesi Ka. yaz kitap neşretti 
müsamereler.. hakkında bir tavzih Partekiz sefirlerini na vasıl oldular. . Londra 1.7. (Radyo) - ln-

rennı" kadın . gıltere harıcıye bakanlığının 
Manisa, 16 (Hususi muhabi- Ankara, 17 (A.A) - Güm- r 1 h ff Kan, 17 (Radyo) - Dani-

0 l 
J mua aza e ı. silahlanma mes' elesi hakkında 

rimizden) - tedenberi her rüklerimize gelen bazı malla- ima ine aair... marka kral ve kraliçesi bura-
Bükreş, 17 (Radyo) - Ro· hazırladığı beyaz kitap neş· 

sahada mevcudiyet gösteren rın idhali hakkında iktısad ya vasıl olmuşlar ve kral şar- redı'lm"ıştı·r. 
M Evet, şu veya bu şekilde manya mcb'usan meclisinde, 

anisa Yıldırımspor birliği iyi vekaletince verilen prensip ka- bay ve sair yüksek memurlar 
b Pasta imali, zarif erkek, ka- çiftçi meb'uslardan Kalinesko- Beyaz kı"tapta yenı'den ikı· 

ir programla faaliyetini artır· rarma dair dünkü bültenimiz- tarafından karşılanmışlardır. 1 

mıştır. Birlik üyeleri ayın 13. de neşredilen haberin bazı dm iskarpini imali, aspirin, ya cevap veren başvekil M. Danimarka kral ve kraliçesi hattı harp gemisi yapılacağı 
Pi.re tozu, kuvvet şurubu, kaA - Tataresko: ve her b'ır·ın'ın 8 mı'lyon in 

v 14 ·· - l · H Ik · t l d l · h d'l bı"r ay kalmak u"zere Kalı'for· • e uncu gece erı a evı gaze e er e yan ış ıza e ı - .., . . . . 1. 'b' k _ Almanya. ftalya, Porte- l b ı 
gıt, çıvı, sıgara ıma ı gı ı, a- gı

0

lı'z lı'rasına ma olacağı i • salonunda güzel bir müsamere diği görülmüştür. Ehemmiyeti niya oteline inmişlerdir. 
dm imali!.. Maksadım. şaka- kiz sefirleri ile Japon masla, dı' ı'ln1'ştı'r 1937 1938 bahr~ı 

tertip ederek Kahraman piye- hasebile keyfiyet tavzih olunur. Af / • r ı · -!aşmaktır. Bazı şeyler vardır- hatgüzarının dahili bir cenaze man gazete erı programında yeniden üç zırhlı 
sini temsil etmişler ve Manisa Gümrüklerimize 1 Şubat 
h ki, işin fecaatini insan, geve· merasımıne iştirakleri, bey- Müstemleke mes'elesi yedi kruvazör, iki hattı harp 
alkına neş' eli geceler yaşat- 1937 tarihinden önce gelmiş d 

zelikle ve kahkaha ile atlat- :nelmilel usul ve adetlere ta- etrafm a neşriyata gemisi daha yapılacaktır. 
tırmışlardır. bazı mallar vardır. Bu Kısım 

Salon hınca hınç dolmuş, tüccar bunları, ya bundan mak ister ya, ben de şimdi :mamile muhaliftir. Çünkü bu başladllar Kara ordusu baştan başa 
birçok kimseler oturacak yer evvelki kontenjan kararnamesi o vaziyetteyim... !sefirler, siyasi bir partinin ha· Berlin, 17 (Radyo) - Al- makineleştirilecek, hava kuv-

bulamadıklarından geri.ye da··n- Bir vakitler Voronof aşısı reketine, nümayişkar bir şe- man gazeteleri, müstemleke vetleri de azami dereceye çı-
zamanında sipariş ettiğinden · ' f d 

çıkmıştı. lhtiyadamış erkek ve kilde iştirak etmişlerdir. mes elesi etrn ın a uzun ma· karılacaktır. 
mek mecburiyetinde kalmışlar- veya yanlışlıkla getirdiğind.en 
dır. Bunu nazarı dı'kkalealan kadınlara, dişi veya erkek Fransa, da kaleler yazmağa başlamışlar Londra 17 (Radyo) - ln-

ve bu yüzden zarara girmekte dd l . l ve Almanya'nın, mu··stcınleke-
maymunun gu e erıni aşı ı- E 1 · · k 1 1 ·ı ' · ·ı-ht ' l gençler, piyesi 15 Şubat olduğundan veya mümasil se- şya fiat erım yü se ten er gı tere nın sı a anma mes e e-
yarak bir cinsi' kuvvet, tazelik, lerini istirdat etmek mecburi-

geccsi tekrar etmişlerdir. Kah- beblerdtn bahsederek Veka- ceza görecekler si hakkında çıkardığı beyı.z 
gençlik verileceğini duyunca, yetinde bulunduğunu, aksi d I k 

raman pıyesı halk üzerin- lete müracaat etmektedirlc:r. Paris, 17 (Radyo) - Eşya l kitabda ayrıca eni iyor i: 
doktor Voronof için hepimiz; takdirde hertür ü teşebbüsata 

de iyi bir tesir yapmış ve Vekaletin ise bu kabil itha· fiatlerinin yeniden yükselme- k b "İnailtere'nin müdafaası için 
- Divane değilse bile ona tevessül etme mec uriyetnde • 

gençlerimiz büyük muvaf- Jat talepleıini umumi prensibe sine mani olmak için hükumet k ı- d. tanzim olunan silahlanma 
yakındır. Evvela bu zatın ka- alacağını i ave e ıyorlar. 

fakıyet göstermişlerdir. bag" lıyarak hal ve herkes için wühim tedbirler almıştır. M. Eden programına göre silah ve mü-fasına akıl şırıngası vurmalı!. 
Birlik üyeleri, ayrıca hayra- kabili istifade olmak üzere D Kabul edilen : :kanuna göre himmat yetiştiren fabrikalarda, 

emiştik. Halbuki doktor, K" ·ı ö o 
mm üçüncü günü için pehli- Anadolu Aı·ansı ile ilan etme- b 1 ff k eşya tfiatlerini yükseltenler ımse ı e g r şmedi da·ım-ı surette 1·htı'yat ka··mu··r 

tecrü e erinde muva a ta ol- 7 ( R d 1 
van ve deve güreşleri tertip den tatbik etmemekte olduğu d K b k 100,000 franga kadar para ve Roma, 1 a yo ) - n· ı'ptı'da-ı maddeler bulundurul-

u. imbilir kaç in işi, giz- ·ı ' · R f · M 
etmişlerdir. O gün ayrıca, kal- malumdur. Bu · mülahaza ile ı·d . 1. d k 6 aya kadar hapis cezasına gı tere nın oma se aretı; . malı ve fabrı'kaların faalı'yetı· 
k ı en gız ıye o torun mua- E<l •· M t k 1 'd h. b. an, cirid, futbol oyunları oy- hareket eden Vekalet bu sc- [ çarp_tırılacaklardır. en ın on e ar o a ıç ır l d 

yenehanesine taşındılar, dur- k ·ı · - b k asla sekteye uğramama ı ır.,, 
nayacaklar, birinci gelenlere fer de vaziyeti tetkik etmiş ·imse ı e sıyası ir müla ·atta 
·k dular. fırsat çıkar çıkmaz, hemen b l d .. b·td' · · y l ı ramiyeler vereceklerdir. Bu ve dünkü servisimizde bildi- u unma ıgını 1 ırmıştır. ugos av ya 

Derken efendim, bir saç bo- emellerine kavuşacaklardır. J 
muvaffakıyetlerinden dolayı, rilen prensip kararına var- Norveç aenizlerinde Maliye işleri 

yası, bir ondülasyon çıktı. Onlar da kurtulacak, erkek· 
gençlerimizi takdir ederiz. mıştır. Garip bir tayyare görüldü Belgrad, 17 ( Radyo ) 

B 11 
d k Simsiyah veya bembeyaz saç- lik tel.. 

1 - u ma ar an gir a- lar, şu şekle, bu· renge girdi.. Bunu takiben, bazen kadın- Oslo, l 7 (Radyo) - Nor· Yugoslavya maliye işleri salah 
rarına bağlı A ve M listeleri· Yani insanın başında, tanrı !arının fazla çenesine taham- veç denizlerinde garip bir yolundadır. Büdçenin heyeti 

Atatürk 
Mısır krahmn doğduğu 

günUn yıldönümUnü 
tebrik ettiler 

ne giren malların ithaline mü- vergisi gibi, yep-yeni renk ve mül edemiyen erkekler; tayyare görülmüştür. Taham umumiyesi, yanndan itibaren 
saade edilmiyor. şekilde saç imal edildi. _ Beni kızdırma, vallahi adındaki kotranın tayfaları, Yugoslavya millet medisinde 

Ankara, 16 (A.A) - Mısır 
kralının doğumunun yıldönü· 
rnü münasebetile reisicumhur 
Atatürk iJe kral Faruk ara-

2 - V listelerine giren mal- doktora gider, kadın olurum bir tayyarenin ansızın denize müzakere edilmelre başlana· 
Henüz bunun teraneleri de- d .. ·· · ı b 6 

ların idhaline aşağıdaki iki hal.. üştuğunti görmüş er ve ir caktır. 

sında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur. 

S. M. Birinci Faruk 
Mısır Kralı 

Kahire 
Majestenizin doğum yıldö

nümü münasebetile samimi 
tebriklerimle birlikte şahsi 
saadetleri ve Mısır'ın refahı 

hakkında en hararetli temen· 
nilerimi arzederim. 

K. Atatürk 
Kamal Atatürk 

vam ederken, Avrupa'da gü- k 'ht' 1' k k kayıd haricinde müsaade edi- Diyecekler. Keza, kazak ko· aza 1 ıma me arşı otrayı, 
lir: zellik ameliyatı yapan doktor- calarının kahrından yakayı sil- tayyareye doğru tahrik etmiş-

A - V listesine dahil olup lar türedi, mesela muhterem ken kadınlar da; lt!rdir. O sırada tayyare, et-
makine ve sanayi tesisatına bayan gayet güzel, fakat bur- _ Bana bak bayım -diye- rafa mavi dumanlar neşreden 
taalluk eden maddeler bun- nu uzunca veya gözleri biraz cekler artık çok fazla oldun.. bir bomba atarak sun'i sis 
dan evel vekaletçe tesbit edil- çekik, yahud da, çenesinin altı Vallahi bir doktora yalvarır, arasında havalanmış, biraz 
miş olan prensiplere bağlıdır. fazla etli. Başladılar yontmağa, yakarır da sana bir oyun ya- sonra mavi ışıklar neşreden 

B _ Bu prensipleri alaka- yırtıp dikip kesip biçimine parsam görürsün!. bombalar atmıştır. 
darlar sanayi umum müdürlü- koymağa.. Şu içimizde, kelli· fe1Ji er· Yeni icad 
ğünden öğrenebilirler. Bu ka- Bazı fotoğrafilere inanmak kekler halinde dolaşanları, Roma 17 (Radyo) - ltal-
bil maddeler ancak bu pren- lazımgelirse, şekli bozuk göz- şöyle kadın olarak tahayyül yan fen profesörlerinden biri 
sipler esasları dahilinde idhale ler bile, anadan doğma ha- ediyorum... Mesela, vaktile yeni bir tayyare topu icad et-
devam edilebilecektir. dem gözlere, bakış itibarile de erkek tanıdığınız bir arkadaşı, miştir. Bu top, tayyernin me-

B - V listesine dahil mal- nazarı çeşmi ahuya döndüler. kadın olarak görmüşsünüz... safesini otomatikman tayin et-
lardan hemen-hemen tamamı Bütün bunlar yetişmiyormuş - Yahu, dostum, Ali, Meh- mekte ve ayni surette ateş 
mensucattan ibaret bir kısım gibi, bir Japon profesörü ne med, ne bu hal? eylemektedir. 

İstanbul pozisyonlar ise milli' sanayii yapsa beğenirsiniz; _ A
1 

rica ederim, ayıp!.. Hitler'in kitabı 
Benı çok mütehassis eden yakından alakadar eden mad- Oturmuş, horozu tavuk yap-. Kocam görürse ne der banal. Alman kitapcılığına aid bir 

Reisicumhur 

lütufkar telgrafınızdan dolayı delerdir. Bu maddelerin listesi mağa çalışmış .. , Yumurtalar, - Etme be, biz seninle bu mecmua, Hitler'in "Mücade-
size hararetle teşekkür eder ve her birinden ne kadar mik- horoz etleri ve saire; derken, kadar dosttuk ... Can-ciğer ku- lelerim,, ismindeki eserının 
ve gerek şahsi saadetiniz ge- tar ve ne kadar şeraitte idhali ·olamaz olaydı- horozu tavuk zu sarmasıydık; ne çabuk unut· 231 defa basıldığı ve satış 
tek Türkiye'nin refahı için kabil olacağı da 7 prensip haline getirmiş. Yani, tavuk- tun?. Allah müstahakkını ver- miktarının ikibuçuk milyona 
hararetli temennilerimi takdim kararile birlikte tasvib edilmiş tan he roz imal l . B . k~ ! d ... k ' 

k d Al k d 
' ey emış. u sıll' nan or ... var ıgını yazma tamr. 

ed . bulunma ta ır. a a arlar k d l d k ·ı ı ~------ a ara a asa çok iyi: - Allah senin müstahak- ngiliz, Fransız, Danimarka, 
Jfı bunları da sanayi umum mü- Fakat profesör, yakında er- kını versin, pis herif! .. , Polis İtalya, lsveç, Portekiz, lspan-
.....,!Jlkevi: dürlüğüne ve Türkofislere mü- kekleri de kadın yapabile- efendi, polis efendi!, Şu erkek yol, Macar ve Felemenk li-

18-2-937 Tarihine tesadüf racaatla öğrenebilirler. ceğini iddia ediyormuş.. bana taarruz ediyor; namus sanlarına tercüme edildiği 

Pişaver'de 
kanlı bir çarpışma 

Pişaver, 17 (Radyo) - Hu· 
dudun şimali şarkisinde iki 
kabile arasında müthiş bir 
müsademe olmuş, 5 kişi ölmüş, 
3 kişi yaralanmıştır. 25 Kişi 
tevkif edilmiştir. 

Filistin 
Haydutlarmm bir taarruzu 

Kudüs, 17 (A. A) - Hay· 
dutlar iki yahudi kolonisine 
taarruz etmişlerdir. Silahlı po
lisler Kudüs, Yafa ve Hayfa'ya 
rapteden yol üzerinde gece 
ve gündüz karakol gtzmekte
dirler. 

• ıııııınııııııııııııııııı,1111111111111111111111111111 

Miicellit 
Ali Rıza 

eden Perşembe günü akşamı Siyasi konuşmalar Bu hadisenin kadınlar tara- davacısıyım... halde bu eser Almanya'dan 
saat 20,30 da Halkevi salo- Berlin, 17 (A.A) - Fran- fından ne suretle telakki edi- Haydi arkasından cürmü meş- hariçte büyük bir rağbet ka- Yeni Kavaf far 
:unda Müzik severler sosye- sanın Berlin sefiri M. Fransa- leceğini bilmem. Ancak şu hud... zanmış değildir. Mesela, lngi- M 
esi tarafından bir konser ve- va Ponse hariciye nezaretine var ki, erkeklerin arasında do· Hafazanallah!. Düşman ba- lizce tercümesi, Paris Ameri- çarşısı O. 34 
~lecektir. Bu konsere bütün giderek Baron Von Nörat ile laşıp ta hakikatte kadından şından bile ırak olsun... ka da olmak üzere ancak UJlllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll 

..., alkevi üyeleri de davetlidir. uzun bir mülakat yapmıştır. hiç farkı olmıyan zübbeler, bu Çimdik 14,000 nüsha satılmıştır. • 
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1 r 1 n a 1 hatta ağanın dört silahlı mu- - Ben de saflık ediyorum 
hafızı üzerinde tam bir emni- · diye mırıldandı - Türk'lere 

\ BU Uk K R ~ yet ve sevgi yaratmıştı. Hatta karşı şükran hissi taşıyacak 
~.. y orsan omanı ·--·-·-··, 

bir iki defa gaf yaptığı halde, değilim yal. Ben korsan Pet-• 80. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin h. b k b f ıç ir imse unları, men i ro'yum. Hıristiyanım. Casusum. Se ' 
0 

Yı hoş çevirmemişti. Allah, Dedi. Gözlerini kapadı, de- taraftan mülahaza etmemiş, Mariya'nın adamıyım. Aldığım 
ttı~a bu cezayı niçin reva gör- rin bir uykuya daldı: şüphelenmiye lüzum 2'Örme- vazifeyi sonuna kadar, hatta 

ııştü? * * * mişlerdi. ölüm bahasına olsa, yerine 
Ve~abasının şüphelerine hak Sahte Mustafa, tam bir ha- Petro ara-sıra kendi kendine getirmiye çalışacağım. Ağanın 
bi ı~or gibi idi.. Fakat, geniş in, tam bir casus olarak vazi- düşünüyor; alicenaplığı, Türk'lerin ve bu-
d r asıla ile, içinde bir . ses yeti kavramış, hatta vaziyete - Bu Türk'ler, zeki olmakla radaki heriflerin iyiliği bana 
uYınıya başlamıştı. Bu ses, yavaş-yavaş nüfuz etmiye, ha- beraber, sevdikleri insanlara vız gelir .. Vazifem, bu ocağa 

Sab Sabret Zeliha -diyordu- kim olmıya bile başlamıştı. fazla itimat ediyor, herkesi kundak sokmaktır. isterlerse 
İtıa ret. Sen, Allahın kuvvetine Onun en kuvvetli tarafı, kendileri gibi doğru sanıyor- beni göklere çıkarsınlar. 
~el~n bir kızsın. Bugünler de takındığı safiyet ve samimi- lar. Bana karşı bu insani ala- Zeliha'nın odasından çıkınca, 

B· geçecektir.. yetti. Onun hazan, öyle ma- kayı, ne Yunanistan'da, ne Zihninin bir noktaya saplan-
ı~ığ-ıır~z sonra, Ali'yi kandilin sumane görünüşleri vardır ki, başka dost bir yerde göster- dığını hissetti ve gülümsedi: 
lad n a tekrar görmiye baş- kendisini çocuk sanıyorlardı.. diler. Zeliha ne kadar güzeldi? 

ı. G . b _ E enış ir nefes aldı: Kora değil, kendisi bile bu Diyordu. Bir iki defa, vic· Arkadaşları, onu biraz dü-
vham geçiriyorum .. Ev- harikulade kabiliyetinin şim- danının kımıldadığını duyar gibi şünceli görmüşlerdi. 

di e kadar farkına varmamı b. olmu tu. Fakat hain deaaas - Ha rol 

düşünüyorsun, enginde gemi
lerin mi battı? 

Koca karı anam aklıma 
geldi de ... 

- Bayramda gider, görür
.. b 1 sun e ... 
Yattılar, uyudular.. Fakat 

Petro, biraz sonra gözlerini 
açtı, düşünmiye başladı: 

Zeliha, hoşuna gitmişti ves-
l - 1 se anı .. 
O ne kızdı öyle: 
Ay parçası gibi, Ahu gibi!. 
Sonra Mariya'yı görür gibi 

oldu ve nihayet, diğer uşakla
rın hırıltıları ile o da uyuya 
kaldı. 

* * * Sabah ezanı okunuyordu ki, 
kapıda bir ses duydu: 

- Mustafa, Mustafa! 
Ağanın muhafızlarından biri, 

kendisini çağırıyordu. Cevab 

Ne var? 
Namazını kıldın mı?. 
Hayır, daha kılmadım. 
Çabuk kıl da çık. Me-

sireye gideceğiz.. Hanımlar 
çıkmak üzere ... 

Petro, gizli bir sevinçle ür- ı 
perdi. • Kendisine silah taşımak 
müsaadesi de verilmişti. Böyle, 
bir iki defa, kırlara eğlence-· 
lere gidilmiş ve Petro, bera· 
ber götiirülmüştü. 

Zeliha, geçirilmiş olan fela
kete ve dolaşan dedi-kodu) a 
rağmen, gene serbestti. Uşak
larile beraber gezintiye çıka-
cakları günlerde, yüzü daima 
açık duruyordu. Sırtına, baba
sının Şam' dan getirdiği beli 
kemerli bir bornosu geçiriyor, 
başım ipek bir atkı ile örtü
yordu. iç fistanının kemerin
de de küçücük bir hançer 
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K öp ·· baş oda Avusturya za-
bitleri arasında bir kavga çıktı 

-9-
- E, ne var sana kalırsa? 
- Bizimkiler henüz Şebeşe 

girmediler ve daha ileride 
kanlı muharebeler geçiyor Ah
med.. Baksan a, karşı cihetten 
ar.ahalar içinde, ordu gerisine 
doğru yaralılar geliyor. 

Veli'nin hakkı vardı. İmpa
rator esasen oraya gidiyordu. 
Ahmed bir aralık; 

- Bak bak, dedi, beş on 
atlı geliyor ve herkes onlara 
yol açıyor .. 

Veli yumruğunu sıktı: 
- imparator ·Diye mırıl

dandı· imparatorun ta kendisi! 
Uzaktan yüzünü iyice göre

mediler. Fakat binlerce süvari; 
- Yaşa imparator! 
Feryadını basınca, hüküm

lerinde yanılmadıklarını anla
dılar. imparator, bu tezahürata 
hiç aldırış etmemiş, başını çe
virip bakmamıştı. Ar1'adan sö· 
kün ~den süvari alayı, başı 
bozuklardan, gönüllülerden mü
teşekkildi. 

- Haydi Ahmed, çekile· 
lim. Bunlar asker değildir, in
tizam, asayiş bilmezler. 

Süvarilerin bir kısmının kı

yafetleri, aşagı·yukarı kendile
rininkine b nziyordu. Ormanın 
ağzında bir ağacın dibinde 
oturdular. Saatlar geçiyordu. 
Süvarilerin yürüyüşü hala de
vamdaydı. iki genç casus, ka-

rınlarını sıkı sıkı doyurdular. Veli 
düşünceli olduğu zamanlarda 
yaptığı gibi, kaşlarını kaldır
mış, dudaklarını sarkıtmıştı. 

- Ne düşündün Veli!. 
- Birşey yapamadık be 

Ahmed!. Sanki uğursuzluk için· 
deyiz. 

- Yok canım, öyle olsaydı, 
çoktan mezarı boylardık .. 

Ay doğuyordu. Koyu mavi 
gök üstünde ay bu akşam, 
dolgun,. parlak ve ı\ltından 
mamul tam bir daire halin
deydi. Ovaya dökülen ışıklar 

altında düşman süvarisinin kı
lıçlarının panltısı görülüyordu. 
Yol istikametince kalın bir 
duman dalgası vardı .. 

Irmak derin bir uykuya dal
:mış gibi, sessiz yatıyordu. 

Süvariler, nara atıyor, şarkı 
söylüyorlardı. 

- Hala bRşıbozuk herifler, 
uydurma süvarileri 

- Evet, istersen köprüye 
doğru gidelim .. 

- Peki! 
- Hayvanları da alalım, 

belki oradan başka bir yola 
saparız. 

- Hatta mümkünse, ordu· 
ya iltihak etmenin çaresını 

bulalım ve serdara, impara
~orun beklediği imdadın gel
mediğini söyliyelim .. 

Atlarını yedeklediler, ağır 
a~ır ilerltmeğe başladılar. Gü
zel bir gece idi. Fakat hava 
biraz soğuktu. Eylıil ayı ora· 
larda soğuk geçer. Tam köp
riinün başına varmışlardı ki, 
kalabalıktan geçemiyerek dur
dular. 

Bu sırada, gönüllülerin ara
sından, üniformalı birkaç has
sa süvari zabiti ile arkaların-

radan de belli idi ki, adeta 
onları ite·kaka ilerliyorlardı. 
Milis süvariler de onları tepe· 
den tırnzğa kadar küfüre gö· 
müyorlardı. 

Zabitler, tam hizalarına gel
mişlerdi. Birisinin atı sürçtü, 
kapakland: ve zabit te yuvar· 
landı. Veli bir sıçrayışta za
biti kucaklayıp kaldırdı. Za
bit, evvela bir küfür savurdu, 
sonra karşısındakine baktı. 

- Aşkolsun be, köylü de· 
likanlı -Dedi· çelikten mi ya· 
pıldın, bu ne kuvvettir böyle! 

Diğer zabitler, kahkahalarla 
gülüyorlardı. içlerinden biri: 

- Hakikaten ·dedi- insan 
değil, dev kurtu sanki.. Ver 
bir bahşiş eline .. 

Zabit, bir altın çıkardı, 

verdi. 
- Siz burada ne yapıyor-

sunuz? 
- Eflak köylüsüyüz. 

köy dolaşıyor, öte-beri 
satıyoruz. 

Köy 
alıp 

- Peki, orduya neden ma· 
a~lı gönüllü girmediniz? 

Bir kolayını bulamamış-
tık .. 

Bu varil gibi şeylerde 

ne var? 
- Rakı, şarapt 

Zabitler, hep birden; 
- Ne?. -Diye bağırdılar

şarapl.. Rakı ha?. Ne gıina 
duruyor da içmiyoruz. Al de
likanlı sana bir avuç altın. 
Bu içkilerin hepsi bizim .. 

Zabitler, bir sıçrayışta atla
rından indiler. Ceplerinden 

• 
birkaçar altın çıkardılar, Veli· 
ye uzattılar. Ve onun kımılda· 
masına vakit kalmadan varil· 
leri indirdi, musluklarını açıp 
sf::merin üstündeki maşrabaları 
uzattılar .. Veli Ahmed'e bak· 
tı, Alimed, omuzlarını silkti .. 

Zabitlerden biri, neferlere 
döndü: 

- Şu 
bakalım, 

yol(!. 

atları, kenara çekin 
bizim pelC: acelemiz 

Neferler, etleri kenara çek
tiler. Gönüllü süvariler, bura· 
ya gelince bir az duruyor, 
dikkatle bakıyor ve hassa za
bitlerinin harıl-harıl içki içtik
lerini görünce dişlerini gıcır

datıp başlarını sallıyorlardı. 

kendileri yorgunluktan biter-• 
ken, onlar, saraya mensub 
zabitler oldukları için kafayı 
tütsüleyorlardı! 

Ay, artık büyük ve muhte· 
şem bir avize gibi tam gök 
kubbenin üstünde sall~nıyordu. 

Bu aralık, gönüllülerin ba
şında giden bir zabit onlara 
yaklaştı. Onun da arkasında 
yirmi kadar nefer vardı. Hassa 
zabitlerinden ~n yaşlı olanını 
selamladı: 

- Bana da bir bardak ~a
rap veya rakı lütfetmez misiniz? 

Zabitler hepsi birden sırt· 
larını çevirip duymamazlığa 

geldiler: 
- Size söyllı. orum efendiler! 
En genç olan ve en kaba

dayı, en cüretkar gorunen 
hassa zabiti ba~ını çevirdi, 
kaşlarını .... tarak. 

alanı civarında, 10 bin metre ispanyaya gönüllü, mühimmat gönderen. cü gününe tesadüf eden 24-
Subat-937 in i günü saat: 10 

~:~:.Kros birincili_ği yapıla· fer için hususi tenkil tedbir/eri alınacak. da başlamak ere Manisada 
tertip edilen merakh ve he-

Bu müsabakaya kulüblerde Başı 1 inci sahifede - dikkat ve alaka ile takib et- yecanlı meşhur pehlivanların 
kayıtlı sporcularla kayıtsız aıoın Sevil'den bildirdiğine göre mektedir. güreşi, deve güreşi, koç dö-

l 1 h tt,. k l'"bl l General Franko'nun deniz kuvvet· F b h"d" l · Af "k o an ar ve a a u u er e ransa, u a ıse en rı a ğüşmesi, cirit vesaire eğlen· 
hiç alakadar olmıyan sporcu· leri Mar ·ıya'dan hareket ettiği bil· yolunun emniyeti ile alakadar celer yapılacak ve aşağıdaki 

dirilen Dabeıı.a gemiııini zaptctmiş· 
lar iştirak edebilecektir. Jerdir. Gemi 5200 ton o~ırlı~ıoda görmektedir. program tatbik edileceğinden 

Her kulüb veya teşekkül lıarb malzemesi ve mühim miktar- Londra, 17 {Radyo} - İs· pehlivanlar ve deveci, koç sa-
bu müsabakalara üç kişilik da nikel ve bakır yüklü iıli . panya işlerine ademi müdahale hipleri en geç olarak Şubat· 
takımlarla iştirak edecektir. Valamiya hiiklımeti he~abına komitesi dün geç vakit top· 22 inci günü heyeti tertibiye-

Üçten az müsabık ile iş· eyahat etmekte olan Lu geminin lanmış ve 20 Şubatta gönüllü ye müracaatları. 
tirak eden kulüp, takım tas· içindeki eo·anın 30 milyon peçata ve mühimmat gönderilmemesi 2 - Deve güreşi: Birin-

f d
• kıymetinde lıulunduğu tahmin edil· k cı'ye·. 40 lı" ra, ikı"nc'ıye 30 lı"ra, 

oifinde derece alamaz, er ı ararının tatbikine karar ver-mektedir. ·· 
tasnife dahil olur. miştir. Bundan başka, kontrol Uçüncüye 10 lira. · 

Londra, 17 (A.A) - Elçi- Koç: Birinciye: 5 lira, İkin· 
Hava şartları ne olursa ol- ler komitesinde elde edilen kararının tatbiki için 6 Mart 

sun müsabaka geri bırakılmı- 1 tesbit edilmiştir. ciye 3 lira, Üçüncüye 2 lira. 
anlaşma spanya'ya gpnüllü 

k l kt G .. ··11·· k" "h '" Pehlivan güreşi: Başa 80 
yara yapı aca ır. gitmesinin men'ini ve kontrol onu u sev ıne nı aye~ ve- lira, Baş altına 50 lira, Or· 

Balkan a .. n .. tantının planının ana hatlarını derpiş rilmediği takdirde Fransa'nın 
fspanya'ya iki fırka asker sevk taya 25 lira, Deste 10 lira. 

hattı ha.-eketı• etmektedir. Gönüllü sevkiya· i 3 _ Cirit, Zeybek, Kal-
ı tının men'i önümüzdeki cu- ederek spanya işlerine 15 

--::-d·-- "h t ... · h k kan oyunu, Futbol, Eg"' lence 
- Başı 1 inci sahifede -

Atina, 17 ( A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler balkan mu· 
rahhas heyetleri reisleri şere· 

fine verilen ziyafette Elen baş· 
vekili ~etaksas ile halka an· 
tantı konseyi reisi Yugoslav 
başvekili Stoyadinoviç arasın· 
da teati edilen nutukları ha· 
raretle alkışlamakta ve çok iyi 
bir surette tefsi etmektedirler. 

Bükreş, 17 (Radyo) - Bü
tün Bükreş matbuatı Belçika 
konferansından ehemmiyetle 
bahsetmektedir. Nim resmi 
Vitovil gazetesi: 

"Yarım asırdanberi cihanı 
işgal eden Balkan mes'elesi 
artık bitmiş ve balkanlar şim
di arzın en sakin ve asayişe 
malik: bir kısmı olmuştur. ,, 

Demektedir. 
İstanbul 17 (Hususi) - Yu

nan Kralı İkinci Jorj, konsey 
müzakereleri bittikten sonra 
Türkiye, Romanya ve Yugos
lavya delegasyonları şerefine 

sarayda bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette bütün sefirler 
ve siyasi rical hazır bulun· 
muşlardır. 

Belgrad, 17 (Radyo)- Ati· 
na' da toplanan Balkan antantı 
hariciye vekilleri konseyi me· 
saisini bitirmiştır. Konseyde 
Yugoslavya-Bulgaristan antantı 
hakkında Milan Stoyadinoviç 
beyanatta bulunmuş, İspanya 
meselesi ile İngiltere - İtalya 
arasında akdolunan Akdeniz 
centilmenle, mukavelesi, bun
dan sonraki vaziyet ve Bal
kan devlr.tlerile İtalya arasın· 
daki münasebat üzerinde görü
şülmüş, mühim kararlar alın-
mıştır. Balkan devletleri ara· 
sında tam bir ahenk mevcuttur. 

Lindberg 
Bağdad yolunda 

Kahire, 17 (Radyo)- Tay
yareci Lindberg ve karısı, bu 
sabah tayyarelerile Bağdad'a 

hareket etmişlerdir. 
.... İmıı ... 11!111 ...... .a ... 

Yabancı zabit, çok hiddet· 
lenmişti: 

- Kime olacak, karşımdaki 
adamlara! Rica ile laf anla
mıyan saray zabitlerine.. 1 

Genç zabit; 
- Vay -diye haykırdı- ha

karet ediyor. Sana cevab ve 
yahud şarap ver'miye mecbur· 
muyuz biz? Sen bizi meyha· 
neci mi zannettin?. 

- Parasını verebil irdim, 
satıcının da keyfine karı şacak 
deyilsiniz ya! 

martesiden itibaren tatbik olu- gun e, nı aye verecegı a -
kındaki haberler dedi·kodulara oyunlarıdır. 

nacaktır. Kontrol planının ise 
6 martta tatbikine geçilecek
tir. Bu plan mucibince lspan· 
ya'ya silah mühimmat ve gö· 
nüllü gitmemesi için karadan 
ve denizden bir kordon tesis 
olunacaktır. 

Salamank; 17 (Radyo) -
Asi idarenin resmi bir tebli· 
ğine göre Leon eyaletinde ve 
Oviyedo yolunda milisler mü· 
teaddid hücumlar yapmışlar 
fakat ağır zayiatla püskürtül
müşlerdir. 

Madrid cebhesinde asi kuv· 
vetler el bombaları ve süngü 
hücumu ile müstahkem Rolile· 
do mevkiini almışlardır. Asi· 
lerin eline 8 bomba endaht 
topu geçmiştir. 

Zarama nehrinin sağ sahili-
ni asi kuvvetler milislerden 
temizlemişlerdir. Milislerin Vil· 
la Del Riyada yaptıkları bir 
taarruz defedilmiştir. Asi tay
yareler dört milis tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 
-=P~i;i; 17 (RadYc;) - -Fran;a 
hükumeti; neşrettiği bir tebliğ 

iile, İspanya'ya g'decek gönül-: 
lü hakkındaki tedbirleri izah 
etmiş ve göniillü toplıyan 
idarehane~erin kapatıldığını 
bildirmiştir. Fransa hükumeti 
hududlardan gönüllü sevkine 

E meydan bırakıln amasını da 
ayrıca emretmiştir. 

Roma 17 (Radyo) - Mar
silya' dan bildiriliyor: 

Dün akşam bir İspanyol 
vapuru silah ve mühimmat 
yüklü olarak Barselon'a hare
ket etmiştir. 

Bir Fransız tayyaresi To
lon' dan Katalonyaya gitmiştir. 
Bundan başka 300 otokar da 
ispanya hududuna sevkedil
miştir. 

Salamank, 17 (Radyo) -
General Von Payd, Alman
ya'dan İron'a vasıl olmuş ve 
asi hükum~t erkanı tarafından 
merasimle kar.şılanmıştır. 

Salamank, 17 (Radyo) -
Arama cephesinde toplanmış 
büyük asi kuvvetleri Valans 
yolu Üzerine yürümeğe başla· 
mışlardır. Bu kuvvetler, Mad
rid'i tamamile ihataya me· 
murdur. 

Asi kuvvetler mahafiline gö· 
re Madrid'in cenubunda bü
yük ve kat'i bir muharebe 
muhakkaktır. 

Londra, 17 (Radyo) -
Deyli Herald gazetesinin nrş
~iyatırıa gorc Fransa hükumeti 

se be b olmuştur. ll!K~~!:l:::::;;;ıcl!Z:?IEZ:~:Dllllllll!l!I 
ltalya'nın Londra sefiri M. ayıp 

Grandi de böyle bir ihtimal Ar 
takdirinde ltalya' dan iki değil anıyor .• 
60 fırka asker sevkedileceğini 
soylemiştir. 

Madrid, 17 (Radyo) - Hü· 
kumet kuvvetleri bütün cephe· 
!erde umumi taarruza geç
miştir. Gelen ilk haberler ihti
lalciler aleyhinedir. 

Avilla, 17 (Radyo) - Bir 
asi kolu Hargella kasabasına 
hakim mevzilere yerleşmiştir. 
Bu mıntakada Franko kuvvet· 
leri, yüzden fazla cesed gör
müşler ve esir edilen birçok 
İspanyol' u hapsetmişlerd ir. 

Talevera Dolareyna, 17 
(Radyo) - Hara mıntakasında 
hükumet kuvvetleri, asilerin 

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

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

taarruzlarına şiddetle muka- milis hava kuvvetlerine taar· 
helede devam ediyorlar. Ac;iler ruz etmişlerdir . Milisler, bu 
şiddetli muharebe ile hükumet tayyarelerden üçünü düşürdük· 
kuvvetleri elindeki arazıyı lerini iddia ediyorlar. 
adım adım zaptetmeğe çalışı· Paris, 17 (Radyo) - lspan· 
yorlar. Harb, çok çetin safha· ya için tatbik olunacak kont· 
!ar göstermektedir. Asilerin rol şekli etrafında hala kat'i 
tayyareleri, cumhuriyetçilere bir karar verilmiş değildir. 
zayiat verdirmiştir. Fransa; bu kontrolün, muhte· 

Berlin 17 (Radyo) - Al· lit teşkilatla yapılmasını teklif 
manya Dahiliye Nezareti, gö· ettiği halde diğer devletler 
nüllü olarık İspanya'ya git- bunu kabul etmemişlerdir. 
mek istiycceklere pasaport Rusya'nın kontrole iştirak 

etmesi hakkındaki talebine 
verilmemesini sur.eti kat'iyyede 
emretmiştir. gelince, bunu, bütün devletler 

Paris, 17 (Radyo) _ Mad- reddeylemişlerdir. 
rid' den alınan haberlere göre, Son gelen haberlere göre. 
ihtilal orduları, şehrin ccnu· Portekiz hükumeti, kontrole 
bunda şiddetli bir taarruz yap- iştirak etmek istememekte ıs-
mışlardır. Taarruz eden kuv· rar ediyor. Bu ısrar temadi 
vetler arasında bir Alman bö- ederse, İngiltere hükumeti, 

" lüğü vardır. Portekiz aleyhine bir karar 
Paris, 17 (Radyo) - 11 alınmasına yanaşmıyacak ve 

Yunkers harp tayyaresi, 36 belki de kontrolden vazge· 
keşif tayyaresinin yardımile çecektir. , . . 1 
IPamuk:;: 

/ 
~sucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Hıılkapınardadır

Yerlı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, r 1irmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapat bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatan8 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

•wew 
Telgraf adresi Bayrak 

sa * 11 W'fi W 

- Ucuz Satılık Fidanlar 
En iyi damızlıklar<lan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 

çok iyi baktlmı~ aşı sız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan nıübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin İzmir'de Başdu· 
rak'tn İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati-
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Karşıyaka' dan 
akişler •• 

• • • 
- Başı 3 (incü sahifede -

tılabileceğine, bunlara ilaveten 
fehirdc birçok yeniliklt!r ba
şarılabileceğine kani değilim. 

Gazetedeki yazıda, birkaç 
şey var ki, onları tashih etmek 
lazımdır: 

Su tarifesi 1 O kuruşa düşeli 
eplce olmuştur ve şimdiki nü
fusa nazaran kaynakların art
tmlmasına lüzum yoktur. Vak· 
tile salahiyettar mühendis Al
manla bu mevzuu konuşmuş· 

tuk. Nüfusun 50-60 bine çık
ması takdirinde Karagöldeki 
suyun kaynaklara alınabilece· 
ğini söylemişti. Bu ise yirmi, 
otuz seneye bağlı bir iştir. 
Sonra, bir rıhtım mes'elesi 
mevzuubahistir. Galiba bun
dan maksad da, yaya kaldı-

... Gözlerin 11111/u~/(ızası için dainuı 

»Osranı (l!J] <11npulu lrulla1111uılt. 
Ayd11ılth te11İill eden bundan daha 

'i~if adeli ~ nıenba JOktur. l-lerhes 

·bizzat. ne kadar_ elektrilı: cereyanı 

sa~fetti[j·ini holayltkla kontrol ede-

bilir. //er <t11~puliin ambalajı üze

rinde aydın/ti.· derecesi (DLıu) ile 

işaret. edibniştir. Ve idareli elektrik 

sarfiyat11u da Viıt göstenne/..·tedir. 

' 

rırnıdır. Evet, bu kaldırımın 
yapılması zaruridir. 

Eğer lzmir'de denizciliği 
yükseltecek, ayni zamanda Kar· 
şıyaka'nın güzellik ve şerefini 
arttıracak bir iş yapılmak iste
niyorsa, belediye reisimizin na· 
zarı diHatım celbediniz ki, 
herhangi bir Y atkulüp, Dilsiz 
mektebinin karşısında yapıla
bilir. Suların burada tam 96 
metre çekildiğini bizzat hesap· 
larnışımdır. Beton bir bina 
düşününüz. Aşağı ki taraf, ge-

OARA 

ne plaj olarak kalır. Mukabil 
cihet ise, nakil vasıtalarının 
sığınmasına yarayacak bir li· 
illan halini alır. Dünyanın hiç· 
bir körfezinde ayla güneş ayni 
noktadan görülmez. Halbuki 
bu köşeden Mesela bir ay 
doğuşile güneşin batmasını 
ayni dakikada görebilirsiniz. 

Spor sahası, tenis kordu 
da lazımdır hakikaten .. Fakat 
bunlar ideal şeylerdir. n 

Bu sırada vapur saatı gel
mişti. Hep beraber vapura 
girdik. Ben ayrıldım. Bir mü
nevvere de ayni mevzuu sor
dum. 

.. - Yooook -Dedi- yukarı 
soylesem bıyığıma, aşağı söy-
!e.sern sakalıma... Yalnız şunu 
ıtıraf edelim ki, çalışılıyor ha-
kikaten.. Biraz daha, biraz 
daha alaka gösterilsin katidir .. 

Bu notları matbaada tekrar 
&Özden geçirirken, doktor Beh· 
ıet Salib'in bir tavzihini aldım. 
~akamlan görünce dikkat 
ettim. Doğrusu ya, çok mü
k~rnmel buldum. Ktsacasını 
Söyliyeyim: 

r !lhaka taraftar olanlar, par· 
1Yı kaybettiler. 935 de, Kar

;'Yaka'ya, 18 bin küsur liralık 
~la sarfiyat bile yapılmış. 
a ektubu aynen okuyacaksınız. 
d u bahiste böylece kapandı 

lzmir Birinci icra memur· 
luğundan: 

Maksut zade Etem'in varis· 
!erine 300 lira ve ayrıca mas
raf ve faiz borçlu Hasan oğlu 
Ahmed Hilmi'nin bu borcun
dan dolayı ipotek eylediği 
lzmir' de Natır zade mahalle
sinde Turna sokağında 5 nu
mara ile murakkam yeni 11 
numaratajlı tahtani ve fevkani 
4 odayı ve küçük bir bahçeyi 
müştemil bir bap ev 1200 
bin iki yüz lira kıymeti mu
hammine ile muameleyi takip 
eden varislerden F ehime Ar
bide'nin hissesi olan ezgayri 
faiz ve masraf 100 lirarın tah· 
sili için 18-3-937 Perşembe 
günü saat 11 de açık artırma 
suretile satılığa çıkarılacaktır. 
Bu artırmada satış bedeli mu· 
ham men kıymetin % 7 5 ini 
bulmadığı takdirde satış 15 
gün daha uzatılarak en çok 
artıranın taahhüdü baki kal
mak şartile ikinci artırması 
2-4-937 tarihine müsadif Cu
ma günü yapılacaktır. Bu ar· 
tırmada dahi satış bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde en çok 
artıran istekliye ihale oluna· 
caktır. 

f şbu gayri menkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak ta· 
lehinde bulunanlar işbu ilan 
tarihi neşrinden itibaren 20 
O'Ün zarfında ellerindeki vesi-o 

kalarile birlikte dairemize mü-

8e'mektir. ** 
ledige Reisimizin mektubu 

racaatları lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillile sa· 
bit olmıyanlar paraların pay· 
laşmasından hariç bırakılacak
lardır. 

~~azetenizde (Karşıyaka'dan 
ısler) başlığı altında yazılan 

~ıda ve bu yazıya ilaveten 
te ~ıyaka'lı bazı zevatın gaze
ri nıze dercedilen düşüncele
d ilde, (Belediyenin Karşıyaka-
•n elde ettiği gelirlerin ta

~!~ını. J_<arşıyaka'ya sarfetme-
. ~ ~ı) gıbı bir iddia ileri sürül-

:~ktedir. Hakikate tamamen 
ıe ırı olan bu iddiayı, başka 
Ilı •atın ~a ayni hataya düş
fa~ıne_lerı için, tekzip etmeği 

elı buluyorum. 
93~rşı~aka Belediye şubesi 
Ve malı yılında bütün vergi 
Ilı resimlerden, gümrük ve 
"ltt~~ba hisseleri de dahil 
"nıa .. ·· q. uzere 65835 lira vari-
q~ ·getirmiştir. Buna mu· 
~ t~diye edilen masarif 
İtleri l_ar~dır. Yani, Karşıyaka 
bit . ıçın umumi belediye 
bir Çeıınden senede 18173 lira 

«I. ::~•m yapılll'ıştır ki bun
-...,e, fen heyeti, kimya-••- _____ ,,,_ ., . 

26-2-937 Tarihinden itiba
ren şartnamesi herkese açık 
bulundurulacaktır. % 2 buçuk 
dellaliye ile müterakim vergi 
tenviriye ve tanzifiyeden olan 
belediye rüsumu ve vakıf icra 
artırma bedelinden tenzil olu-
nur. 

Artırmıya iştirak etmek İs· 
tiyenlerin % 7 l uçuk pey ak
çesı veya Milli İtibar Bank 
mektubunu hamilen dairemi
zin 3545/37 icra dosyasına 
ve icra münadisine müracaat-
ları ilan olunur. 478 

1 ........... 1 ........ . 

merkezden yapılan bir kısım 
masraflar da dahil değildir. 

Bu tavzihin gazetenizin ilk 
çıkacak nüshasında ve ayni 
sütunda yazılmasını rica ede
rım. Saygılarımla. 

f zmir Belediye Reisi 

ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 12.5 
ı·,, 150 J)ekalume11/iktir. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 300 · 340 adet erat eyer takımı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin tutarı 21000 lira olup ilk teminatı 1575 li

radır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi parasız olarak suvari şubesinden 
verilecektir. 

4 ihalesi 20/Şubat/937 cumartesi günü saat 12 dedir. 
5 Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte şahıs ve şirket olsun eyer takımı işlerini ya· 
pabilecek derecede san'at sahibi olduklarına dair lk
tısat vekaletine bağlı mahalli sanayi müfettişliğinden 
alınacak vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ha
vi zarfların en son saat 11 e kadar Ankara M. M. V. 
satın alma komisyor.una vermiş bulunacaklardır. 

3 9 13 18 335 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 40000 kilo sadeyağına verilen fiat pahalı gö
. 'ildiiğünden 19/2/937 cuma günü saat 15 de pazar
lıkla alınacaktır. 

2 Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 
liradır. 

3 Şartnamesi M. M. V. levazım s~tın alma komis· 
yonunca 180 kuruş mukabilinde verilir. 

4 isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve saa
tından bir saat evvel M. M. V. levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeri. 477 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla münakasada 

bulnnan 27360 kilo sabuna teklif edilen fiat gali gö
rüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 

2 Tahmin bedeli 10670 lira 40 kuruş olup muvakkat 
teminatı 800 lira 28 kuruştur. 

3 ihalesi 27 /şubat/937 cumartesi günü saat 11 de Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülür. 

5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
. olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatında satın alma komisyonuna vermeleri. 484 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için terbiye edilmiş deri

den yaptırılacak olan 400 adet yular başlığının yapıl
masına talip çıkmadığından yeniden pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

2 ihalesi 26/şubat/937 cuma günü saat 14,30 da Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin bedeli 900 lira olup ilk teminat parası 67 
lira 50 kuruştur. 

4 Nümüne ve şeraiti Mst. ~v. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte te
minat makbuzlarını ihale saatından en az bir saat 

Sayfa 1 

Eski emir tekrar ediliyor 

lstanbul'da bir yurddaş 
yük altında can verdi . 

~~~~--~~~~-
- Başı 1 inci sagf ada -:-

Bir de şehirlerde yoğurtçu, 
sütçü, sefer tası ile yemek ta· 
şıyan bazı kimseler omuzların
da iki tarafa eşya asılı uzun 
sırıklarla geleni geçeni rahatsız 
ettikleri ve yollarda gelip git
menin intizamını bozduklann· 
dan şikayet olunuyor. Birçok 
vatandaşladan alınan bu şika· 
yet çok haklı ve yerindedir. 

Mevzuunun derhal kaldırıl
masını ve icraatı havi ceva· 
bınızı rica ederim. 
Y ckarıki tamimde ismi geçen 

1117/50 numaralı 4 141 936 
tarihli tamim suretidir: 

Büyük şehirlerin ve bilhassa 
dış ticaret ve toptan ticarete 
merkez olan limanlarımızda 

eşya nakliyatı eski iptidai ha
lini hala mu haf aza etmekte ve 
insan sırtı ile yapılmaktadır. 

Hammallık nihayet bir kül 
olan nakliyat işinin kademe
lerinden biridir. insan gücü 
ile insan sırtının yalnız ve 
doğrudan doğruya bir nakil 
vasıtası olarak kullanıldığı de· 
virlerden bir bakiyedir. Sıhhat 
bakımından bütün gununu 
ağır yükler altında geçiren 
güçlü bir insanın sağlam da 
olsa bu işe uzun müddet da
yanamıyacağı aşikardır. Nite
kim yük altında sakat olan ve 
ölenlerin sayısı az değildir. 

Bu zorlu işin şahıs üzerine 
olduğu gibi nesil üzerinde de 
kötü tesirler yaptığına şüphe 
yoktur. Ağır yükler altında iki 
büklüm ezilerek geçen ham
malların hali vaziyeti vatan
daş gurur ve şefkatini zedele
yen bir manzaradır. 

Eşya nakliyatı hayvan ve 
makinelerin tahammül kuvvet
leri nazarı itibara alınarak 

hayvan veya makineye havale 
edilmektedir. Binaenaleyh bu 
işe hemen müdahale edilme
sine hiçbir mülahaza mani ol· 
mamalıdır. Yalnız yapılacak 
müdahaleler iyi düşünülmeli 
ve nakliyat işini sekteye uğ
ratmamalıdır. 

Bir kere idareci reislerle 
belediyecilerin ve ticaret oda
ları g,ibi alakadar teşkilatın 

mensupları bir araya gelerek 

şehrin bütün nakliyat işlerini 
mahalli şartlar tetkik edilere~ 
bir gözden geçirilmeli ve ya
pılacak ıslah~tı bir pl&n da· 
hilinde ve kademe kademe 
tahakkuk ettirmelidir. 

Bu hususta hatıra tahmil ve 
tahliye işlerinde yeni vasıta· 
larm kullanılması, hammalla• 
rın tensiki ve el arabaları ile 
teçhizli bazı eşya nakliyatının 
ev eşyası gece ve kamyonlarla 
yapılması, e·ı eşyası nakliyat 
şirketlerinin tesisi ve sırtta ta· 
şınacak yükün asgari bir hadde 
indirilmesi gibi şeyler gelebilir, 

Kanunu müeyyidelere de 
ihtiyaç yoktur. Islahatın bida· 
yette bir takım vatandaşların 
ilk adımda issiz kalmalarını 
icap ettireceği hatıra gelebilir. 
Zaruri de olsa bu netice kıs· 
midir ve >{eçicidir. Ayni va· 
tandaşlar ıslah edilecek nak
liyat işlerinde iş bulabilecek· 
leri gibi nihayet birkaç yüz 
vatandaşın memleketlerine av
det ederek toprakta çalışma· 
larının teı.1in edilmesi kendi
leri için ve devlet için büyük 
bir külfet ve fedakarlık teşkil . 
etmez. 

Bittabi alınacak tedbi ~.!r 
sıhhi ve içtimai bakımdan ol

duğu kadar ekonomik bakım
dan da müspet neticeler ver
melidir. Yani nakliyat fiatleri 
bu yüzden ucuzlamış olma· 
lıdır. 

Bütün bu noktalar gözönün
de bulundurularak bu hususta 

verilecek kararların ve varit 
olan mütaleaların Vekalete 
bildirilmesini rica ederim. 

Umumi müfetttişliklere, vi
layetlere, Başvekalet, Sıhhat 

ve içtimai Muavenet ve İk· 
tısad Vekaletlerine sunul
muştur. 

Eski sefir 
lngiliz kontrol heyetinin 

başma geçecek 
Londra, 17 (A.A) - lngil

tere'nin Habeşistan'daki eski 
elçisi Sir Barton'un lspanyol 
hudutlarını kontrol edecek 
teşkilatın başına getirileceği 
söylenmektedir. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım · satın alma komisyonundan: 16-Şubat-937 

tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılan 10,000 ton Re
kompoze kömürüne teklif olunan fiat yüksek görüldüğünden 
26-Şubat-937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
pazarlı~la alınacaktır. Tahmin bedeli 110000 lira ve muvakkat 
teminat 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mukabilinde komis· 
yondan hergün verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulu-
nan komisyonumuza miiracaatları. 18 20 26 

Bulvar Şirketinden: 
fzmir lmarat ve inşaat umumiye Türk ononim şirketinin 

heyeti umumiyesi 27-Mart-937 cumartesi günü saat onbirde 
toplanacağından elli hisseye sahip olan ortakların muayyen 
günde şirketin Çatalkaya hanındaki dairesinde hazır bulun· 
malan ilan olunur. 

Hava Kurumu Izmir şubesin
den: 

Kurban bayramında toplanaca1c kurban barsaklarına 15-2-
937 de yapılan müzayedede verilen fiatlar layik haddi bulma· 
dığından müzayedenin 19·2·937 cuma günü saat 16 da yapı-
lacağı ilan olunur. 479 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balık.yağlannm en haliaidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ııfüı:ülmüotrt 

Hamdi Nüzlıet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
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V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

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

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

"DELOS,, vapuru 18 şu· 
batta beklenilmektedir. 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
T~RDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA
TİON 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 Bremen 
için yük kabul eder. 

"MARITZA,, vapur\J 25 şu

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

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

martta beklenilmektedir. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması olar.ak ta BELGRA T 
NOVfSAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, VİYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVIZAD, BU
DAPESTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LİNZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

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

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

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LİNES LTD. 

"POLO,, vapuru 21 şu
batın LONDRA, H ULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda HULL 
için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, mart ihtida· 
sında LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER~ 

POOL ve GLASKOV ıçın 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION LTD. 

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

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 

eN~~ 
· <?Jl ıu ·r~ -
[&lr~~· .ÔANk:;ı 

::::: 

A. Kemal Tonay 1 
::::: ::::: :::::: :::::: ::::: ::::::: ::::: :::::: ::::: :::::: :::::: 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Basmnbnne istasyonu kar~ı eındnki Dibek eoknk başında 30 sayılı :::::::; 
:::::: ev \'C muayenehanesinde sahalı s:ınt 8 <len nkşnın snat 6 yn :::;:: 
::::: _ kadar lınetalanm knhııl eder ::::; - ::;;-: 
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Denizli belediyesi reisliğin
den; 

1 - Eksiltmeye konan iş: 600 hektar raddesinde bulunan 
Denizli vilayeti merkez kazasının mevcud kadastro 
haritalarının 2290 sayılı kanunun birinci maddesinde 
istenilen mikyaslara ve Nafıa vekaletince tertip edilen 
şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınması 
aid şartname ve hususi şartnameye göre ta<lilen hali 
hazır haritalarını tanzim etmektir. 
Bu işe aid keşif bedeli maktuan 3200 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
•"") Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi . 
C) Şehir ve kasabaların halihazır haritasının alınma
sına aid şartname. 
O) Hususi şartname. 
S) Mevcud haritalar ve hesabat. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye
reisliğinde görebilirler ve incelebilirler. 

3 - Eksiltme 13 Şubat 937 cumartesi günü başlayıp 5 
mart 937 cuma günü saat 15 de Denizli belediye· 
sinde teşekkül edecek encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira mu· 
vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi· 
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. En az 300 hek· 
tar büyüklüğünde kasabaların haritalarını tanzim et· 
miş ve harita umum miidürlüğiine beyendirdikleriııİ 
bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid 
Nafıa işleri müteahhitlik vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa· 
attan bir saat evvel Denizli belediyesine getirerek ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta il,~ gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 

-~- dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olmas: 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

10 14 18 23 412 

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

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGlON,, vapuru 22 şu· 

batta beklenilmekte ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır . 
"TURKİA,, vapuru 28 şu· 

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN-
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

NEV-YORK 
"İDEFJORD,, vapuru 14 

şubbat!a beklenilmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır . 

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

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. 
R Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

,F ratelli Sperco , ••• B.iri.nc·i··sı·nı·f aM.utah.as.sı .. s. 

Vapur Acentası 
ROY AL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDES,, va-

puru 20 şubatta limanımıza 

gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, V ARNA ve KÖS· 
TENCE için yükliyecektir. 

SiS '' HERMES,, vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ve 
HAMBURG limanları için tah· 
milatta bulunacaktır. 

SiS "CERES,, vapuru 4 
marta doğ!'u bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN· 
CE'ye yük alacaktır. 

SiS "GAUYMEDES,, va· 
puıu 10 martta gelip AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
için yükleyecektir. 

SVENSKA ORİENT LIE
NYE KUMPANYASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

27 şubatata doğru beklenmek
te olup ROTTERDAM, HAM 
BURG, BAL TIK ve SKAN
DİNAVY A limanları için yük
leyecektir. ---

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı , 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

~· • " • ·:· •• 1 ,.... • ............. . 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 • • 

26 şubatta gelerek PiRE, MAL 
TA ve MARSIL YA limanla-
rına yolcu ve yük alacaktır. 

SiS "SUÇEAVA,, vapuru A k A k A f b •k f 
21 marta doğru bekleniyor. n ara s erı a rı a at 
PİRE, MALTA ve MARSIL- U M••d•• ı••"' •• d 
YA limanları için yolcu ve mUD1 ll Ur UgUD en: 
yük kabul edecektir. Müteahhit namına ve hesabına 4000 kilo sarı sabunlu k~: 

Daha fazla tafsilat için ikin· sele 1000 kilo sarı vakete 250 kilo şaplı deri 250 kilo sa 
SERVİS MARiTfM RU- ci kordonda Tahmil ve Tahliye masturalık şaplı kösele 1000 kilo salmasturalık kurumlu kösele· 

MEN KUMPANYASININ binası arkasında· FRATELLİ Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarda miktar ,.e 
S/S "PELEŞ,, vapuru 20 SPERCO vapur acentalığına cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satırı 

şubata doğru beklenmekte müracaat edilmesi rica olunur. alma komisyonunca 26121937 cuma günü saat 15 de pazarlı~!~ 
olup PİRE, MALTA ve MAR- Navlunlardaki ve hareket ta! ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verı· 
SİL YA limanlarına yolcu ve rihlerindeki değişikliklerden lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1162 lira elli kuruş "ıe 

'k e yük kabul edecektir. acenta mesuliyet kabul etmez. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaı 
"ADjUTANT,, vapuru 25 

şubatta gelip LONDRA için 
alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 

SiS "ALSA JULIA,, vapuru Teldon: 4142/422112663 mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. 18-20-22 416 
1-. .................................. 11111 ..... 1 ... ..,. ............ lllllilmc::mm ... mLımm ......... 11111 ............. ıammmı_...~ 

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

ğişikliklerden acenta 
liyet kabul etmez. 

' mes u-


