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İzmir'de tetkikler yapılacak ' Bulgaristan harba kalkışırsa 

B k·ı· . . I . . fi d. k Selanik 
aşve ı ımızın zmır1 şere en ırece belediyesi 

leri haberi sevinç uyandırdı 
Hariciye Vekilimiz diln 
Atina'dan hareket· etti -------

İktısad Vekilimiz, Nazilli'ye gidecek ve dokuma 
fabrikası inşaatını tetkik edecektir 

Haher aldığımıza göre, Pazar 
günü Daşvekilinıizle birlikte şehri· 
nıize gelecek olem 1ktısad Vekili 
Bav Celal Il;ıyar, burada iktısadi 
tedkiklerde bulunacaktır. 

'ekilin lzmir.de bulunmasın· 
dan istifade edilerek. hnvram iı;iıı· 
de şehrimiz Ticaret ve S~nııyi oda· 
sında bir toplantı ) apılmas1 'e l O 
i'\lıırlta Ankara.tin açılııl·ak ıizüm 

kongresi iı;in gı1rüşnıelcrclc lnılıı·• 
ııulmn ı \ c üzüm etandardizn ) onu 
lıakkınıla bazı kar.ulur \'erilme:-i 
muhtemeldir. 

Ticaret odas·, lzınir'in ikıısadi 
durumu haklanıfa clıı hir rnpor lııı· 

zırlıyncak ,.e Bay Ccl:il B:ı)nr'a 

takdim cdcccl.tir. 
Bir h11fta kaılar ~cl.ıriınizıle 

kalacak ol:m lkıı sad Vekili,· Lu 
arada 'nzilli'yc giderek dokıı"mn 
fabrikası inşaatını teJkik edecek ve 
Ödemiş ile Dcrgama'yı da ziyaret 
eyliyecektir. 

Bnş\'ekil lsruet lnönü, şehri· 
mizde bulunduklan müddetı;e Gazi 
konağında ikamet edeceklerdir. 

Konakla hazırlıklara başlan· 

mıotır. 

Başbakanımız, iki gzl evvel lznıir'i teşriflerinde 
Partide ihracatçılarımızla konuşurken 

Ba~vekilimizin fzmir'i şeref· 
lcndirecckleri lıaheri, büyük bir 
se\'inç uyundırmı~lır. 

11 ususi surette ögrendiğimizc 

göre, Maarif Vekili Saffet Arıkan 
da hu hafta içinde şehrimi1c ı;e· 

lccek Ye kültür i.leri üzerinde teıl
kiklerclc bulunacaktır. 

400 milyon mes'elesi 
1stanbul, 18 (Hususi) - Milli 

Müdafaa Vekili General Kıızım 

Özalp da, bu sabahki ekspre11le 
Ankara'dan ~ebTimizc gclmi;tir. Barışı ve silahsızlanmayı 

tek devlet başaramaz 
\'ekilller Heyeti, yann sabah 

Lir toplantı yapacaktır. 1 smet 1 nü. 
nü'nün lzmir'e hareket etmeden 
e\·el limanda mühim bir toplantıya 
riyabet edeceği haber alınmıştır. . -lngiltere, cihan sulhuna mu haf aza mak-

aadile !silahlanmak zaruretini hissediyor r 
Basvekilimiz 

~1..2..emberlagn 

Müstemlekeler 
Mes'elesi .. 

• Louılra, 18 (A.A} - Alman· 
ill 111 n ınii tcıulekiitıı aicl metaliLi 
•okk J )' ını a Lorı.llar knınarasındu he· 
.ı\~nıııta Lulunıın Lorıl Greve Lir 
ih nıaı. müstemleke iıııparatorlugu 

ılosının Lir hata olduıtu mütalea· 
~nd e 
b a bulunduğunu söylemiı ve hu 
~~Y.a rücu edilmemesi lazımgel· 
~ti~ı ~~ 1?es'elenin, meseli açık 
ll P t'eJımı knlıul edilmek suretile 

tıaad· k ~ . ı no tııi nnz:-ırdan halledil· 
eaı icab d ıı..· • "l" . . lı e cceı;,ını ı ııve etmıştır. 

~ açılı: kapı rejimi bazı arazide 
"'•nya')a karıı tatbik edilecektir. 

Londra, 18 (A. A) - .U. Nevil 
Çembcrlııyn müdafaa istikrazı hak· 
kındaki karar suretini avam kama· 
ra~ına verirken demiştir ki: 

- Sermaye ile varidatın bir· 
birine kanştınlına~ı zaruri görün-
mekte olmakla beraber hazine hun· 
ların arasındııki farkı mümkün ol· 
:duğu Jı>ııdar muhafazaya çalışacak· 
tır. Şimdiye kadar nıesbuk olmı· 

fyan teklifin hakiki sebebini za· 
manın meslıuk olmıyan ~artlarında 
aramak icabcder. 

- Sonu 4üncü sahifede -
-

~ 

Yakında Belgrad'a 
gidecekler. 

fsıanhul. J 8 (Hueusi} - Ba~
\'Ckil ıı.met 1..ıönü'uün Yu .. oslavva o • 
scyahaıi programı lıandaomı~lır. 
Buna nazaran, J:;met 1nönü, re.fa· 
katinde Hariciye \'ekili B.ıy Rüş· 
dii Araa oldugu halde martın ilk 
haf tası iı;in<lc Bclgrad'ı ziyaret 
e:clecek ve Ilay Stoyadinoviı; ile 
görüşecek tir. 

~~~--~~-----J 
~Müttefik orduların kullanacağı silahlar 

1 
Genel Kurmay başkanla
rı Ankara' da toplanacak 

Mareşal Fevzi Çakmak Bükreş'te Balkan erkanı harbiye 
reisleri ile bir arada 

1stanhul, 18 (Ilususi) - Bal· farında ayni cins silah ve mühim· 
kan antantı erkanıbarbiyci umumi· mat kullanılması mes'elesi yeniden 
ye reisleri, Mart ayı nihayetinde tcdkik edilecektir. 
Ankara'da toplanacaklarclır. Erkanıharbiyei umumiye reis· 

Bu toplantıda, geçen eene Dük· leri içtimaına genel kurmay baş· 
reş'te verilen .kararlar görüşülecek kanımız Mareoal Fevzi Çıkmak rİ· 
ve Balkan antantı devletleri ordu· r•Ht edecektir. 

----·~··----Kararını 
Şefimize 

Büyük 
arzetti 

Ankara, 18 [A.AJ - Reisi· 
cumhur Atatürk·c Selanik beledi· 

Romanya başvekili ile hariciye nazırı ya. 
kında Ankara'yı ziyaret edecekler 

ye reisi tarafından 12 şubat J 937 
de aşağıdaki telsraf gönderilmi~tir. 

Yeni Türkiye'nin Büyük Ya· 
radıcısı ve memleketimizin sami· 
mi <lostunun doğduğu evin halı· 
ra!!ını ebediyen 'muhafaza etmekle 
bahtiyar olacak olan doğduğuııuz 

şehrin belediye meclisi derin ta· 
zimatının bir nişanesi olarak ta· 

rilıi evin bugünden itibaren eın· 
rinize te,·diine karar vermekle 
fCrefyabılır. 

Aıatiirk de <'C\'alıen şu tel· 
grafı göndermi~tir: 

M. :Marcuriu 
Seliinik. belediye rei"i \'e be· 

lediye mecli•i reisi 
Selanik 

Doğduğum ev hakkında Se· 
lôoik belediye meclisinin cemile· 
kfır teşebbüsünü bildirmek için 
bana gönderdiğiniz telgraftan fev. 
kaliide mütehasais oldum. Sel:inik 

belediyesinin lütuf kAr düşüncesi 

beni derin bir tarzda mütehaı;sis 
etti. Size hararetle te~ckkür eder 
ve bu dostane karan sizinle bir· 
lilde ilhanı etmek lütfunda bulu· 
nanların hepsi nezdinde samimi 
sempatime tercüman olmanızı 

rica eylerim. 

Belgrad, 18 (Radyo) - Roma 
siyasi mahaf ili, Balkan antantı ha· 
riciye nazırları konferansında İtal· 
ya . Balkan devletleri miinasebalı· 

nın da teclkik edildiğini ,.e Balkan 
-----~~-----------~----

Bay Eden 
Akdeniz anlaşması 
hakkında beyanat. 

ta bulundu. 
llclı;rad, 18 (Radyo) - Vreme 

gaı.cte~i. f ngiltere hariciye nazın 
Uay Eden'in, Akdeniz anlaıması 

hal.kında bir İtalyan gazete ine va· 
l.:i ht>yaoalını neşretmektedir. 

İngiltere lıariciye nazırı, son 
ağremen centilmen anlaşmasile, Ak· 
deniz muvazene, inin İngiltere ve 
İıalya hükümetlet'İnce mütekabilen 
tekeffül edilmiş olduğunu, ancak 
bu anlaşmanın diğer Akdeniz dev· 
letlerine de şamil bulunduğunu ve 
bu ıuretle Akdeniz sulbunun tak· 
viye edildiğini söylemi~tir. 

Bay Eden, Türkiye Hariciye 
Vekili Bay Rütdü Aras ile Kont 
Ciyaııo arasındaki &örüşmelerde, 

bu anlaşmanın eaas tutulduğunu ve 
bu suretle sulhun bir kat daha 

\.. J tak.v,iye edil<liğini ilive eylemiıtir. 

Şiddetli taarruz başladı 

Madrid dün iki defa bom
bardıman edildi 

Madrid'den 
Avila, 18 (A.A) - A!'li kuncl· 

lcr münakalatın tamamile inkiıaa 

u~ramış olduğu :Madrid • Valiin~i)a 

bir görünüş 
yoluna hlikim bulunmaktadırlar. 

Hükumet .kuvvetleri kendilerinin 

- Sonu5 inci sahifede -

Almanya - ltalya 

Roma protokolunun mü
him bir maddesi hüküm

süz bırakılıyor 
-----~~---------~ 

Roma salahiyettar mahaf ili, Habsburg 
hanedanı mes'elesinin beynelmilel mahi

yette olmadığını söylüyorlar 
Roma, 18 (A.A) - Ilavaa 

Ajansı muhabirinden öğrenildi~ioe 

göre, İtalya ile .Almanya arasındaki 
mahrem itilafoame şunlan derpiş 
etmektedir. 

1 - Roma protokolunun, bu 
protokolu bütün devletlere açılı; 

bulundnran maddesi hükümsüzdür. 
2 - İtalya ile Almanya her 

til.rlü rekabetin önüne geçmek için 

Tuna havzasındaki İktıeadi leşeb· 
büaleri hakkında yekdiğerine ma· 
Ilım at vereceklerdir. 

Fazla olarak Habsbıırg hane· 
danı saltanatının iade5ine müteal· 
lik olub İtalya tarafından arzu edi· 
len ve fakat Almanya'ca istenilmi· 
yen sureti hal lehinde B. Şuening 
tarafından irad edilen nutuk dola· 

- Sona 2 inci sahi/ede -

Bay Tataresko 
devletleri ile Jtalya arasında Lir mua0 

hede imzalanacağını tahmin etmek· 
tedirler. 

Bu mabafile göre, ltalya ile 

- Sonu S inci sahiJede 

Heyetimiz 
Cenevre'ye hareket 

etmek üzere 

Bag Ri/at Menemencioğlu 
İstanbul, 18 (Husnsi) - San· 

cak itilifnıtmesinin teferruatını teı· 

bit ve SancaL'ın ana yaeaııını tan· 
zim iı;in 20 :ubattıı Cencne'dc ya· 
pılacak tQplantıya i~tirak edecek 
olan heyetimiz, bugünlerde fstan• 
buldun hareket edecektir. 

Heyete, Hariciye Vekaleti umu• 
mi katibi Bay Numan Rifat Me· 
nemendoğlu riya.c;et edecektir. İkin· 
ci reis, uluslar ıosyetesi nezdinde 
daimi murahhasımız Bay ~ecmid· 
din Sadık'tır. 

Heyetimiı,, mülk.iye mektebi 
hukulı..u esıteiye profeaörü Bay 
Etem, hariciyccilerimizden Bay Fa
tin, Adüye Vekaleti hukuk i~leri 
müdürü Bay Şinasi, erkioıharbiye· 
den Buy Şükrü, hukuk profeıör· 

!erinden Bay Ali Fuad, merkez 
bankası Ltanhul şubesi müdürü 
Bay Naziften mürekkebdir. 

Lil, 18 (Radyo) - Ma
den ocaklarında çalışa11 
binlerce amele, bugün pat
ron/ ar tarafından ocaklar
dan atılmıştır. Bunun s~ 
bebi, amelenin grev gapmalc 
istemeleridir. 

Hükumet, amelenin ma· 
ruz kal_dığı bu vaziyeti tel· 
kike başlamış ve patronları 
davet eylemiştir. 

Patronla,, maden ocak· 
larını kapatmışlardır, 
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Ana · çocuk - gazete 
Bir aile meclisinde oturuyoruz. Gazete ve:nıecmua üıerinde konu· 

ıuyoruz. Onl:ır söylüyor, beo:dioliyorum: 
-Den gazete okumam. Haftabk bir mecmua alının. Yet.er, artar baoa! 
- Bizimki gazete alır, fakat lııç e\'e getirmez, şöı)e bir bakar, ya 

bir yerde bırakır, yabud yırtar, atar. 
- Bereket bizimki öyle yapmıyor, gazeteyi alır, okur, eve getirir, 

l>en de ev içinde kullanırım. Hizmeıçinin de raf ta, dolapta, şurada hu· 
rada işine yarıyor. 

- Bizimki gazeteyi getirince, hemen oğluna uzatır, o da başlar ar· 
tık okumıya .. Çocuk mecmuaları mı, ne çıkıyor; onlardan da getiriyor. 
llir yığın toplandı, babası; 

- Hunları çoculıc ok.udu, geçti, Kilo ile atalım tla çocuğa birşey 
alalım, 

Diyor. Ben de memnun oluyorum, görseniz neler öğrendi oğlum? 
- Yok doğrultu, hen çocuğun eline gazele, mecmua veremem. Ki· 

t hını okuımn, yeter artar .. Bir defa vermi~tim, alda karayı seçtim. 
••Şu nedir, bu ne demektir, hunun la ne yapılır, i'unun mana ı nedir,, diye, 

diye suallere boğdu heni .• Kim oturub ugra:acak, ona ccvalı Yerecek?. 
• • • 

Bu muhavere bana, Türk anasının en sakat, en fena tarafım gihter· 
miş oluyordu. Kendisinin hiçbir ~ey okumatlığı yetişmiyormuş gibi, ço· 
cuğıınn da ayni terbiyeyi veriyor, ayni tı:lkini yapıyor. Şu · kac.lıolar 
içinde, bence hakiki ana olarak tek ki~i vardı 

Oğlunun gazete ve mecmua okumu mn C\inen ana! 
- 1 Çocuğun kafası, ilk çn~lardıı mütemadiyen ieliyen bir film 

makinesi gibidir. Birçok şeyleri zapıetmek ister. Onun ilk yardımcısı, 
en yakıninJe buJunnnıdır. Çocuktur bu, mütematliyen t1oracaktır. l\lütc· 
madiycn araştıracaktır. Çünkü maddi ve manevi bir olu~, bir tekamül 
de,Te inde huluııuyor. Çocugun ordu~u şeye ccvab vermemek, onu ma· 
nen ve fikren aç bırakmak demektir. Analar, babalar bunun ınes'uliye· 
tini üstlerine nasıl alıyorlar; şn~anm, acırım. Matlub olan, çocuğun sor· 
ması \C cevab almasıdır. Jlk malumat, ilk. müfalıede hu suretle baelar, 
bu suretle inkişaf eder. 

2 - Gazete ve mecmua karıştıran yavru, muhakkak ki, gerek o giin 
için, gerek fiti it;in, di~er çocuktan daha yüksek, daha idrakli, daha şu· 
urlu ve daha miicehhezdir. 

Gazeteyi, sokaktl'l, tramvayda unuıub yırtan veya raf ta, dolapta kul
lanan, onu bir güz gezdirilib eşya sanlacak: nesne sanan ana ve babalar, 
çok aldanıyorlar. Gıinü geçmiş bile olsa, bir gazeteyi, hatta bir gazete 
\'e mecmua yapra~ım evine götürüb çocuğuna uzatan insan, ona bir 
oyuncak almak, bir lokma sıcak yemek yedirmek kadar isabetli, zaruri 
ve faydah Lir vazifeyi )erine getirmiş olur .. Baba ve analarda kafalar, 
yenilrnmiye, düşünce zaviyeleri de~işıniye mecburdur. 

Saime S~di 

Rüyalar hakikat ifade defa da mahkeme kararile ta-
eder mi? lak istihsal ettiği halde, bu 

Bir Avrupa seyahatinden adamcağız akıllanmamış ve 
memleketi olan Filadefiya'ya şimdi de on birinci Clefa ola· 
dönen maruf tacir Con Ge- rak evlenmeğe kalkışmıştır. 
langer, seyahatinde iken rüya- Talak şampiyonu Mister Sil· 
sında ailesi arasında matem vester Blumli 63 yaşında bu· 
olduğunu görmüştür. Bu rüya lunmaktadır. 

adamcağızın asabına dokunmış Çölde bir facia 
fakat arkadaşlan rüyaya ehem- Suriye' de Tedmür harabe-
miyet verilemiyeceğini söyle- lerinde, çöl ortasında bir ci-
mişlerdir. Bu teselli ile biraz nayet olmuş ve orada kurulan 
sükun bulan Con Gelanger bir Fransız otelinde mukim 
bir müddet sonra gene endi- Kont Piyer d'Aduren isminde 
şeye düşmüş ve telsizle aile- bir Fransız kalbi üzerine bir 
sinden malUmat istemiştir. hançer saph ve ölü olduğu 

Refikası da oğlunun bir oto- halde bulunmuştur. 
mobil kazasına kurban gittiği· Bu facia, eski bir facianın 
ni bildirmiştir. ikinci safhasını teşkil eder; 

Zavallı adamcağız, oğlunun Kontun güzel ve genç zevcesı 
ölümünü, kazanın olduğu gece Tedmür otelinde Süleyman is-
rüyasında bulmuştur. minde bir Bedeviyi sevmiş ve 

10 Defa ayrılan kahraman bununla Ciddeye firar etmiştir. 
. Amerika'nın illinua eyaleti- Fakat .Sül~yman. Ciddede ~s-

nın Olney şehrinde maruf bir rarengız hır şekılde katledıl-
tüccar olan Silvester Blumli miş ve Fransız kadını da ka· 
mahkemeden bir talak karan til olarak kısasa mahkum edil-

almıştır. Bu karar onuncu ta- miştir. 
lak kararıdır. Tedmür oteli sahibi, bir 

On defa evlendiği ve on Fransız kadınının idamına mani 
,------------, olmak üzere faaliyete geçmiş 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Bugün, gnyıi nıahsüs olmak· 
la beraber uranus ve güneşin te· 
sirleri birçok kazalıua sebeb ola· 
cakıır. OıonıoLil kullanan veya 
otomobillerle alakadar ol:ırılar çok 
dikkatli davranmalıdırlar. Doğru· 

dan doğruya alakamız olmıyan 
iş Ye lıiidi clere de karışmak ile 
bazı nııho~ \•aziyetlere ıliişcce~iz. 

Bugün cloAacak çocuklann 
hircr küçük ihtilalci ·oıa('allnrını 
eöyler ek hayret edilmemelidir. 
Bu çocukları iyilikle: idareye ça· 
hşmalıdırlar. Hayatta bilhassa sn· 
nayi işlerinde :kendilerine bir 
mevki temin edebileceklerdir, 

ve kadının bir Süleyman 
ve Arap hükumetleri tebaası 
değil Fransız olduğunu söyle· 
miştir. 

Bu iddia n!'.'I ırı itibara alın
mış ise de, kadın pasaportunu 
gösterememiştir. Çünkü pasa· 
portu kocası Kontta bulunu· 
yordu. Bunun üzerine kocasına 
iltica etr · Kont da çok sev-
diği bu sadakatsız kadını tek
rar kabul ederek kısas hük
münün infazına mani olmuştur. 
Fakat... Bedeviler kan davası 
peşinde yürümüşler ve bed
baht Kontu kalbine zehirli bir 
hançer saplamak suretilc öl
dürmüşler, maktCıl Süleyman'ın 

~El liiiMABERLERI 
Bayramda ___ ...... _, __ 

Mühim g.!1-

reşler olacak .. 
Cellad gölü 

Müsteşar, kurutma 
tesisatını tedkik 

ediyor. 
Ankara'dan şehrimize gel

miş olan Nafıa vekaleti müs· 
teşarı B. Arif, dün öğleden 
evel vilayette Vali Fazlı Gü
leç'i ve Belediyede Dr. Behçet 
Uz'u ziyaret etmiştir. Saat on 
birde otomobille T epeköy' e 
giden müsteşara, Küçükmen
deres mecrasının temizlenme 
ve Cellad gölünün kurutma 
işlerini üzerine alan müteah· 
hid B. Abdurrahman Naci 
refakat etmiştir. Müsteşar B. 
Arif, Celi ad gölünün kurutma 
tesisatı ile yapılmış olan ka· 
nal ve köprüleri tedkik ede· 
cek, b~ akşam şehrimize dö· 
necektir. 

İzmir' de iki üç gün kalacak 
olan miisteşar B. Arif muhte· 
lif Nafıa işleri üzerinde de 
etüdlerde bulunacaktır. 

İzmir'e 
Mütemadiyen kurbanhk 

koyun geliyor 
Civar kazalardan İzmir' e 

mütemadiyen kurbanlık koyun 
getirilmektedir. Belediyece tes· 
bit edildiğine göre, halen İz
mir' de 7800 kurbanlık koyun 
mevcuddur ve bu miktar her 
gün artmaktadır. Ancak, kur
bancılar aralarında anlaşmış· 
lar ve mallarını yüksek fi. 
atle satabilmek için acele et
memeğe karar vermişlerdir. 

Öğrendiğimize göre; kur
banlık koyun satışına cumar
tesi gününden eve) başlanmı
yacak ve bu suretle iki gün 
zarfında herkes kurbanlığını 
almağa mecbur kalacaktır. 
Şimdilik satışlar pek seyrek 
ve yüksek fiatle olmaktadır. 

Karşıyaka'da 
Sivrisinek mücadelesi 

erken başhyacak 
Belediye, bu sene Karşıya· 

ka' da sivrisinek mücadelesine 
çok erken başlıyacak ve sivri
sineklerin yum·•rta halinde iken 
öldürülmelerini temine çalışa-
caktır. 

•Karşıyaka Halk partisi ocağı 
idare heyeti azalarının da yar
dımile, bilaistisna bütün evlere 
gayet ucuz fiatla mazot dağı
tılacak ve bütün su birikinti
lerine, lağımlarla havuzlara 
mazot dökülmesi mecburi ola
caktır. Belediyenin tenbihatına 
rağmen evlerinde mazot bu· 
lundurnııyanlar cezalandırıla· 

caklardır. 

Bay Haşmet 
lslanbul yolile geliyor •. 

fzmir limanının bir yıllık 
faaliyeti hakkında lktısad Ve
kaletine Ankara'da izahat ver· 
mek üzere Ankara'ya giden 
İzmir liman işleri işletme mü
dürü Bay Haşmet Dölge, Pa
zar günü lstanbul' dan şehri
mıze dönecektir. 

Belediye 
Halkm dileklerini tet· 

kik ediyor. 
Belediye, beş senelik imar 

planını hazırlarken, Parti kon· 
grelerinde tcsbit edilen mille· 
tin dileklerini de nazarı itibara 
alacaktır. Vilayet kongrciöindc 
kabul edilen dileklerin listesi 
belediyece 

Gümrük varidatı .. artıyor . Bayram münasebetile İzmir 
Halkevinin himayesinde bir 

Birbuçuk ayda 300 000 güreş turnov.ası te~tip ~dilmiştir. 
' Bu turnova ya, Dınar h Meh-

11• ra fazla var·ıdat var med, Tekirdağ'h Hüseyin, Ma-
nisa'Jı Rifat, Bulgarya'lı Meh-

Kontenjan usulünün kaldırılması 
gümrük varidatını artırmıştır 
Kontenjan halat eşyasının, memleketimize 

usulü kaldırıl· serbestçe girmesine müsaade 
dığından beri edilmesinden husule gelmiştir. 

gümrüklerimiz· Yapılan tetkikata göre, kon-
de tedrici bir tenjan kaldırıldıktan sonra 
faaliyet başla- memleketimize giren eşya, de-
mıştır. Bu ci- mir, çimento, kağıd, potasa 
heti, tüccarla - ve sair bir takım mevaddan 
rımızdan yap- ibarettir. Manifatura, zücaciye 
tığımız tetki· i: T" k. 'd . l l . 
katla tesbit et· • ve ur ıye e ıma o unan tı-
tik. Alakadar Gümrük başmü- caret eşyasından pek az itha

makamat tan dürü Bay Seyfi lat vardır. 
da aldığımız mah'.imat, tetki- Son seneler içinde inkişafa 
katımız neticesini teyid etmek- yüz tutan ticareti dahiliyede de 
tedir. kayda değer bir hareket gö-

Kontenjan usulünün ilgasın- rülmüştür. Limanlar arasında 
dan itibaren birbuçuk ay ıçın- görülen bu kımıldanma, tah-
de İzmir ithalat gümriiğünde mil ve tahliye varidatı üzerin· 
üçyüz küsur bin lira fazla va- de de memnuniyete şayan bir 
ridat olmuştur. Bu fazlalık, it· fazlalık husule getirmiştir. 

med, Gönenli Hamdi, Yarım 
dünya Süleyman, Manisa'h 
Ömer, lstanbul'lu idris, Balı
kesir'li Ramazan iştirak ede· 
cekler; müsabakalar bayramın 
birinci ve üçüncü günlerinde., 

yapılacaktn:. ----
Mezbaha 

Altı ay sonra belediye· 
nin malr oluyor • 

Mezbaha şirketinin imtiyaz 
müddeti, Ağustos sonunda bit· 
mekteelir. Mezbaha, bir Ey· 
lUlden itibaren bütün tesisatı 
ile belediyeye devredilecek ve 
belediyece işletilecektir. 

Slavya geliyor .• 
Bulgaristan kral kupası şam

piyonu Slavya takımı da bar 
ramda şehrimize gelecek ve 
bayramın ikinci ve dördüncü 
günleri Göztepe ve Altay ta
kımlarile karşılaşacaktır. Slav· 

Kaplan köpekten korkar mı? ya takımı, gelecek Pazar günü 
de muhtelitle bir maç yapa-

Urla'da bir çobanın 
sareti ve atıcılığı 

Ce• caktır. 

Roma protokolünün 
mühim bir maddesi 

---------------
Çoban, koyunlara 

kaplanı birden 
saldıran 
telef etti 

iki 

Evelki gün Urla kazasında 
Gödence köyünde Mustafa 
oğlu Ali adında bir çoban, 
iki kaplan birden vurm'uştur. 
Ali, kırda koyunlarını otlatır
ken gayet iri cüsseli bir kap· 
lanın, koyunlara saldırdığını 
görmüş ve koyunlardan birço· 
ğunu parçalıyacağını nazarı 

dikkata alarak yanından hiç 
eksik etmediği mavıerile kap
lana iki defa ateş etmiştir. 
Boyu birbuçuk metreden uzun 
olan vahşi ve çevik hayvan, 
boğazından ve ciğerlerinden 
yaralanarak ölmüştür. Telef 
edilen bu ana kaplanın ya· 
nında bir de yavru kaplan 
vardı. Ana kaplan telef olunca 
çoban köpekleri, bir anda 
yavru kaplanın etrafını çevir
mişlerdir. Yavru kaplan, kö· 
peklerin hücumundan korka
rak bir ağaca tırmanmıştır. 

----.,----
Fuar hazırlıkları 

devam ediyor. 
937 İzmir enternasyonal fu

arı ıçın hazırlıklara devam 
edilmektedir. Dün toplanan 
fuar komitesi, fuar için 8 lisan 
üzerine tertip ve tabedilecek 
broşürü kabul etmiş ve sipa· 
riş vermiştir. Broşürde, bütün 
devletlerin bayrakları görüle· 
cektir. 

Bu sene fuarın bütün yol
ları asfalt olacak, kapalı sergi 
sarayında yalnız bir vitrinlik 
yerler de kiraya verilecektir. 

Pavyon inşası için şimdi
den belediyeye müracaatlar 
başlamıştır. Fuar komitesi, 
lzmir enternasyonal fuarı için 
İ. E. F. harflerinden mürek
kep gemi şeklin 'e ve ticari, 
sınai hareketleri tebarüz etti· 
ren küçük rozetler de ya:)t ı· 
rılmasını katarlaştırmıştır. 

Turizm köşesinde tevıi cdi· 
lecek ve diinyanın her tara
fına yollanacak olan küçük 

Çoban Ali, ağaç üzerinde bu
lunan bu kaplanı da bir kur
şunc.la yere sermiştir. 

Dün vurduğu kaplanların 
derilerini İzmir' e getiren çoban 
Ali, bu kıymetli derileri 40 
liraya satmışt~r. 

Bu cesur avcıyı takdir ederiz. 

Otobüs 
Fabrikaları müracaata 

başladılar 
Belediyenin otobüs işletmeğe 

kat'i olarak karar vermesi 
üzerine, muhtelif fabrikalardan 
teklifler gclmtktedir. Bu arada 
Mersedes Benz Otobüs şirketi 
de belediyeye miiracaat ederek 
24 kişilik, her türlü konförü 
cami ve mazotla müteharrik 
otobüsler satabileceğini bildir
miştir. 

Bu otobüsler, makinede 
mevcud hususi bir tertibatla 
her 50 metrede bir, sarsılma· 
dan kendiliğind~n durmakta 
ve istenildiği zamanda ve ani· 
de her yerde tevakkuf ettirile· 
bilmektedir. 

Tütün ve müskirat 
bayileri 

İzmir' deki tütün ve müskirat 
bayileri, vilayete bir istida ve· 
rerek hafta tatili kanunundan 
istifade etmek istediklerini 
bildirmişlerdir. Hafta tatili, 
her şahsın istifade etmek İs· 
tediği medeni bir haktır. Tü· 
tün ve müskirat bayiierinin 
de bundan istifadeleri lazımdır. 

Seyyahlar geliyor 
Şubatın 26 ıncı günü, Le· 

tişya isminde lngiliz vapurile 
şehrimize 327 seyyah gelecek
tir. Vapur, limanımızda bi; 
hafta kalacak ve seyyahlar 
Efcs, Bergama harabelerini 
gezmiy~ gidecekler, İzmir mü
zesini ve e:;ki İzmir hafriyatını 
gezeceklerdir. Vapur, 3 Maıtta 
limanımızdan hareketle Met sin' e 

- Başı 1 inci say/ ada -
yısile bumda herhangi bir hareket• 
te bulunulmaktan tt•vakki edil· 
mcktetlir. 

Buradaki eal:ilıiyettar malıaf il 
meti"t'lcnin beynelmilel malıi)cıte 

olmadığını söylemekle iktifa etmek
tediılcr. Bu ~ernit alımda İtalyan 
Alman mukareneti Avu turya maliye 
nazırı J.l. i\eywayer'in halya·ya se· 
yahut etmesine \'e IJ. l\I U~So)ini ile 
H. ~uşning arasında )':t}'ılmnsı muh· 
temel• mülakatın miisbet bir neti· 
ceye iktiran etoıet1iııe mani olamaz. 

B. Neyma)er Luratla son A\'u!l· 
turya istikr.ı1.1 tahvillerinin İtalya· 
da piyasaya çıkarılması hususunu 
müzakere edecektir. Şu halde ltal• 
ya'nııı Avusturya'ya iktıeatli müza· 
hereti devam etmektedir. Yalnız 
zevahiri kurtarmak İeleniliyor. 

Üç taraflı protokollara gelince 
f ıalya AJnıanya ile tesis etmiş ol· 
el u~u oıukarencttenbcri hıınlnrt o 
te\°Sİ etmekten çekinmiş ve rüçlıatı 

esasına uıüstcnid tarjfı>lcri bertaraf 
eden iki cihctli itilaflurla kanaat 

ctmi~tir. 

Amerika' da 
Daimi bitarafhk kanunLI 

Vaşington, 18 ( A.A ) -
Senato hariciye encümeni da· 
imi bit ıraflık hakkındaki ka· 
nun projesinin tedkikini bitir 
miştir. Bazı tadilata uğrıyarı 

bu kanun projesine göre: 
1 - Beynelmilel harplerle 

dahili harplerde muahedeler 
ve isl ikraz verilmesi ve harP 
levazımı ihrar memnudur. 

2 - AmerıKa' ların mülki· 

yeti yabancı alıcılara devredil· 
meden muhariplere başka rnsl 

da ihraç olunamaz. 
3 - Amerikan ticaret ge· 

mileri tcslih edilemez. Ameri· 
ka vatandaşlarının muhariplere 
aid gemilerde seyahat etıne· 
leri memnudur. kİ 

Reisicumhur hali harp va 
bulunduğunu bildirir bild~~ 
mez bu hükümler otomatı 

e· 
surette tatbik sahasına geÇ. 

·sı· 
cekt:r. Ayni zamanda re• 

'I<' cumhurun ihracatı Amerı 
birleşik devletlerinde sul~;. 
tehlikeye koyabilecek her tA· 
lü malzemenin naklinden ~ 
merikan gemilerini menetıne 
hakkında da vasi selahi)'e 

1 
1. 

t 
t. 
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~ • ~p Irak "ordusunu 

(Subaylarımız tensik 
edecekler 

istanbul, 18 ( Hususi ) -
Irak erkanı harbiyesi hükume· 
timize müracaat ederek ordu
sunun ıslah ve tensiki ıçın 

Türk:zabitlerini kullanmak is
tediğini bildirmiş ve lrak'a 
zabit gönderilmesine müsaade 
edilmesini dilemiştir. 

Hükumetimiz, Irak erkanı 
harbiyesinin bu ricasını muva
fık görerek, zabitlerimizden 

1 

birkaçını gôndermeği kabul 
etmiştir. 

Ankara 
Coörafya ve tarih fakül· 
lesi talebesi şehrimizde 

Ankara, coğrafya ve tarih 
~fakültesi talebesi, dün şehri
mize ~elmişler ve ticaret oku· 
lunda misafir edilmişlerdir. 

Genelik teskilatı . ~ 

lstanbul, 18 (Hususi) -
Gençlik teşkilatının kurulma
sına bu sene başlanacaktır. 
ilk defa olarak tecrübe için 
9 vilayette teşkilat yapılacak, 
16 yaşından yukarı ve ilk tah· 
silini bitirmiş olanlar teşek
küle alınacaktır. 

"El eni ka,, 
Gazetesi, Balkan devlet
lerine Afrika'da müs

ternıeke verilmesini istiyor 
lstanbul, 18 ( Hususi ) -

Ati na' da çıkan (Elen ika) ga
Zetec;i, Balkan konseyi müna
sebetile yazdığı bir makalede, 
Balkan devletlerinin sulhper
Verliğinden ve son zamanlarda 
Avrupa siyaseti üzerinde bı
takmış oldukları hüsnü tesir
den uzun uzadıya bahsetmek
te ve Balkan devletlerine Af· 
tika' da müstemleke verilmesi 
lüzumunu ileri sürmektedir. 

Hükumet 
Sporculuf)a ehemmiyet 

veriyor 
Ankara, 18 (Hususi)- Hü

kumet, günden güne gerile· 
l'llekte olan Sporculuğun te
takkisi için yeni kararlar al
ftıak üzeredir. 

Yeni bir Spor kurumu teş
~il olunacak, ordu ve mektep
er, spor kurumlarile yakından 
aı·k · a adar edilecektir. Bu arada 
~huvazzaf spor müşavirlikleri 
1 dası, Ankara' da bir antrenör 
ltıektebi açılması, teşkil oluna
C~k yeni spor kurumunun va
~ıdatını arttırmak için askeri 
~Yış ve kemerler de dahil 

0 duğu halde bilumum spor 
~alzemesi idhal ve satışının 

d~turn inhisarına verilmesi u •. 
....,şunülmektedir. 
........................... 
ANADOLU 

~ünlük siy:sal gazete 
Sahil' 'c başynzgaııı 

t Haydar Rüşdü ÖKTEM 
bıijnı.~ıtni nrşri) ol ve ya1.ı işleri 
f durn: llnmcli Nüzhet Çanı;.ar 
darh -e nncsi: 
h . 1 C nur kinci Beyler sokn~ı 
l' · lI nlk l'arti i binası içiaıle 

l'eıelgraf: lı:ınir - AXADOLC 
efoıı: 27i6 - Pı>stn kutusu 405 

\'1u ABONE ŞERAiTi 
1~ l 200, altı aylığı 700, üç 

\'11h 8}lığı 500 kurıı~tur. 
aııb mcrıılckctlcr için senelik 

a Ouc ücreti 27 liradır 
(;.ıı lleı yerele 5 kunı~tur 

11,IJİ.I • -
~tnış nüshalar 25 kuruştur. 

"NAnoı u MA'rBAASlNDA 
llASU :\IJŞTJR 

il 

1 
Almanya'da 

Askerlik hizmeti:ve: 
Yahudi'lik .. 

Berlin, 18 (A.A) - D.N.B. 
ajansının bildirdiğine göre da
hiliye nazırı harbiye nazırile 
mutabık kaldıktan sonra as
kerlik hizmetlerini yı.pacak 
gençleri silah altına alınmasile 
alakadar yeni bir nizamname 
hazırlamış ve neşreylemiştir. 

Bu yeni nizamname Yahudi
leri fili hizmetten meneden 
yeni askerlik kanununa ırkçı 
prensipleri intibak ettirmek
tedir. Bundan böyle polis si
Hih altına alınacak her gence 
Yahudi kelimesinin manasını 
anlatacak ve silah altına alı
nacak genç de ince bir tet
kikten geçirildikten sonra hiç
bir zaman Yahudi telakki edi
lemiyecc ğini teyiden beyan ey
liyecektir. 

Avukatlar kanunu 
Yakında Başvekalete 

verilecektir 
Ankara, 18 (Hususi)-Baro 

murahhaslarından müteşekkil 

bir komisyon avukatlar kanu
nunu tedkik etmektedir. Ad
liye Vekaleti, bu komisyonun 
tedkikatını nazarı itibara ala· 
rak proje üzerinde son şekli 
kararlaştıracak ve layiha bun
dan sonra Başvekalete verile
cektir. 

Yeni büdcemiz , 
lstan.bul, 18 ( Hususi ) -

Maliye Vekaleti 1937 senesi 
büdçesin\ hazırlamakla meş
guldür. Yeııi büdçemizin 250-
255 milyon lira arasında ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Petrol için sondaj. 
lar yapılacak 

İstanbul, 18 (Hususi)- Bu 
yakınlarda Midyat'ta mühim 
petrol sondajları yapılacaktır. 
Sondajların noksansız olarak 
yapılabilmesi için tedbirler 
alınmış, hazırlıklar bitirilmiştir. 

Hitler 
Sabık muharipleri 

kabul etti .. 
Berlin, 18 ( Radyo ) - 16 

devlete mensub sabık muha
ripler murahhasları bugün B. 
Hitler tarafından kabul edil
miştir. B. Hitler bu münase
betle sabık muhariplere: 

" Yeni bir harb, bütün ci
han için büyük bir felaket 
olacaktır. Bunun için Alman-
ya sulhtan başka birşey iste
. memektedir. Alman toprakla
rında gördüğünüze eminim ki, 
Almanya halkı çalışkan ve sü
kun taraftarıdır. ,, 

Demiştir. 

Fransa 
Müstemlekeler aleyhine 

tedb~rler alıyor. 
Paris 18 (Radyo) - Kabi· 

ne bugün Elize sarayında 
Cumhur reisi B. Lebrun'un 
riyasetinde toplanmıştır. 

B. Delbos, ademi müdahale 
komitesinin son verdiği ka· 
rarları izah etmiş ve yapıla
cak ilk tedbirleri bildirmiştir. 

Kabine, lspanya'ya pasa
port verilmemesi hakkındaki 

kanunu da tetkik etmiştir. Hu
dudlarda yapılacak zabıta kor
donu da kabul edilmiştir. 

Bundan başka muhtekirler 
de tasdik edilmiştir. 

.. Milano 
,anayırına iştirak edecek 

devletler 
Milano, 18 (A.A) - 12 dev

let, yani Avusturya, Belçika, 

Brezilya, Çekoslovakya, Fin
landiya, Fransa, Almanya, Fe

lemenk, Lehistan, cenubi Af
rika, f sviçre ve Macaristan 

şimdiden Milano panayırına 

iştirak edeceklerini bildirmiş
lerdir. Bu panayıra ayrıca 22 
milleti temsil eden sergiciler· 
de iştirak edeceklerdir. 

Romanya 
parlamentosunda 
Münakaşalar devam ediyor 

Bükreş, 18 (Radyo) - Ro
manya meb'usan meclisi son 
hadiselerin münakaşalarına de
vam etmektedir. 

Profesör Govga: 
- Üç devletin sefirleri ta· 

rafından ihdas edilen bu ha
diseyi izam etmemeliyiz. Çünkü 
bu hadise, dini bir merasime 
iştirakten doğmuştur. Siyasi 
bir hadise telakki edilemez. 

lspanya'da Bolşevik silahla
rile öldürülen Romanya'lının 
cenaze merasimine bütün ru
hani reislerin de iştiraki bu 
iddianın delilidir. Demiştir. 

Faşistler ve an
tif aşistler 

Tunus'ta arbede 
çıkardılar 

Paris, 18 (A.A) - Tunus
tan alınan resmi haberlere 
göre 13 şubat akşamı faşist 
ltalyan'larla faşizm aleyhtarı 
ltalyan'lar arasında bir sina
mada Malaga'nın işgalini gös
teren bir film yüzünden bir 
takım arbedeler olmuştur. 

Tunus'taki İtalyan gazeteleri 
şiddetli bir mücadele açmış

lardır. 

Pamuklarımız 
Gittikçe iyi yetiştirilecek 

lstanbul, 18 ( Hususi ) -
Pamuklarımızın ıslahına büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Zi
raat Vekaleti, Manisa pamuk· 
çularına bu yıl için 200 ton 
ıslah edilmiş pamuk tohumu 
tevzi edilmesi için alakadarlara 
emir vermiştir. 

Göçmen köyleri --······--Üç yerde tesis 
edilecek .. 

Vilayetimizin muhtelif yerle
rinde inşa edilecek yeni göç
men köylerinin yerleri tesbit . 
edilmiştir. Torbalı, Kemalpaşa, 
Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, 
Seferihisar kazalarındaki köy
lerde evler inşa ettirilecek ve 
gelecek göçmenler, bu evlere 
iskan edileceklerdir. Üç yerde 
yeni üç göçmen köyü yaptırı· 
lacaktır. Bu köyler ikişer yüz 
evli olacaktır. 

izler bulundu 
Burnava'nın Işıklar köyü ci· 

varında bir bağ kulesinde Af
yon 'lu Salih'i parasına tamah 
ederek bıçak ve demirle ya
ralıyarak öldürenlerin izleri, 
zabıtaca bulunmuştur. Katille· 
rin bugünlerde meydana çıka
rılmaları bekleniyor. 

V. Umumi meclisi 
Vilayet umnmi meclisi bu

gün saat 14 te vilayet salo· 
1 nunda toplanacaktır. 

-0- Verem mücadele cemiyeti kongresi 

~Wdillıtrrm Bu mühim müessese on
Sporculuğu muz 

İstanbul' dakif antrenörlere 
aid olmak9üzere epeyce ha
berler alıyoruz. Bu arada ben 
şunu da duydum:! 

Bir müddet evvel, bir fs
t-ınbul kulübü, ayda bilmem 
kaç yüz lira ile bir antrenör 
getirtmiş. Bu zat, antrenman 
günlerinde bakmış ki; ne ge
len var, ne giden.. Kulüb ri-
yasetine başvurmuş, ya spor· 
cuların antr.enmana gelmele-
rini, yahud kendi vazifesine 
nihayet verilmesini istemiş. in
sanca bir teklif. Antrenör, 

mesleki haysiyet sahibi imiş 
de.. Bir başkası olsa, "maaş 

işliyor ya; ona bak,, der, otu
rurdu. 

Nihayet, sporcuların antren
mana devam edebilmeleri için 
şu çareyi bulabilmişler: 

Her antrenmanda büyükle· 
re şu kadar, küçüklere de şu 
kadar ücret ! Bu profesyonel· 
ce tedbir, derhal tesirini ' gös-
termiş ve bir de bakmışlar ki, 
her antrenmanda yığınlarla 

genç geliyor. Bu suretle, mak
sad da hasıl olmuş. 

* * * Vapurda bir dostum anla-
tıyordu: · 

" - İzmir' deki "antrenör de 
şikayetçi imiş. Bu zat ilk gün
lerde sahada yapa-yalnız ko-
şarak~kendini de~antrenmansız 
ve ekzersiz bırakmamıya çalış
mış. Nihayet birkaç oyuncu 
antrenmana gelmiye başlamış, 
fakat esas itibarile bir devam· 
sızlık hüküm sürüyormuş, bu 
zata verilen maaş da 40 İn
giliz lirası imiş ... 

Muhakkak ki, mütehassısa 
hakkını vermek bir borçtur. 
Çünkü ondan beklenen' bir 
nimet vardır. Fakat ihtiyar 

:edilen masraf ve külfet, bu 
günkü şekli ile matlub olan 
nimeti vermiyorsa, bunun 

:mes'ulü, şüphesiz antrenör de-
ğil, bizzat spor teşekkülleri 
ve şahsen sporculardır. Antre
nörün bayrak kaldırıb, davul 
çalıb, kapı kapı dolaşıb oyun-
cuları :toplamasını ve önüne 
katarak sahaya götürmesini 
istiyecek değiliz. Böyle bir 
düşünce "abes,, dediğimiz şe-
yin ta kendisidir. 

Spor teşekkülleri ve spor
cular bilmelidirler; ki, fakir 
Türk cemiyeti, birçok feda
karlıklarla hariçten mütehas
sıslar getirerek kendilerine 
yardım etmiye çalışıyoı=:-300.: 
Lira, bizim maaşlarımızla 6 
muallim parası eder. Eğer bu 
İş yürümiyecek ve yürütüle· 
miyecekse, her sene antrenör
lere verilen onbinlerce lira ile 
memleketin dört köşesinde 
muallimsiz köylere hiçolmazsa 
elli muallim gönderebiliriz .. 

Bu vaziyetin maddi ve ma· 
nevi ifadesi karşısında, spor 
teşkilatımızın ve gençlerimizin 
iz'anlarına başvuruyoruz. Ya
pamıyacak, çalışmıyacaklarsa, 

başka bir faydanın, başka bir 
iyiliğin tahakkukuna mani ol
masınlar. De::vlet ve memle· 
ketin ihtiyar ettiği fedakarlık
ları ve gösterdiği yüksek ala
kayı, minnet ve şuurla kavra
madıkça bu iş yürümiyecektir. 
Profesyonellik lazımdır, diyen
ler gittikçe çoğalıyor. Eğer 
muhakkak ona başvurmak la
zımgeliyorsa, ne duruyoruz?. 
Aksine olarak profesyonellik 
bize elvermezse, bu disiplin
sizlik, bu laübalilik, bu ka· 
dirnaşinaslık ne vakite kadar 

sürecektir?. ** 

beş yaşına girdi 
Kongrede, cemiyetin yaptığı f ai

deli işler takdirle karşılandı 
lzmir Verem mücadele ce· 

miyetinin yıllık kongresi dün 
akşam Birinci Beyler soka· 
ğında cemiyetin merkez bina
sında toplanmıştır. 

Cemiyetin tesisinin 15 inci 
yıldörümü münasebetile kon
grede üyelerden çoğu hazır 
bulunuyordu. Kongreyi cemi· 
yet reisi Bay Dr. Mitat Oral 
açmış ve nizamname rnuci· 
bince kongre reisliğine hukuk 
reisi Bay Bilal, katiplıklcre 
Bay Eşref Baltalı ve Bay Or
ha'1 Rahmi Gökçe s~çilmiş
lerdir. 

İdare heyetinin yılhk iş ra· 
poru, Bay doktor Mitat Oral 
tarafından okunmuş ve kon
grece tasvip edilmiştir. Verem 
tehlikesine karşı mücadelede 
muvaffak olma şartları, nüfu
sumuzun artırılması için rapor
da bazı mütalealar vardı. Ve
rem mücadelesinde çalışan 

müesseselerin korunması ve 
diğer memleketlerde olduğu 
gibi mücadeleye umumi bir 
şekil verilmek üzere memle
ketimizde (Türkiye verem mü· 
cadele cemiyeti) teşkil edil· 
mesi mütaleası ileri sürülüyor, 
bunun temininin Sıhhat ve 
içtimai muavenet Vekaletinden 
istenmesi noktai nazarı ser
dediliyordu. Raporda İzmir' de 
bir verem hastanesi açılama
masından mütevellid teessür 
tebarüz ettiriliyor, fakat idare 
heyetinin ümidsiz ve meyus 
olmadığı ve bu işte beheme
hal muvaffak olacağı bildiri· 
liyordu. 

Yeni mesai programı, dis
panser, propaganda, yardım 

ve Yamanlar kampı olmak 
üzere dört madde üzerinde 
tesbit ediliyordu. Geçen sene 
dispansere 1365 hasta müra
caat etmişti, bunlardan 62Ş i 
ciğer veremine müsabtı. Bu 
hastalara muhtelif yardımlarda 
bulunulmuş, 10 veremli İstan· 
bul Sanatoryomuna gönderil
miş ve 1 O hasta evlerinde 
iaşe edilmiş, ilaçları parasız 

verilmişti. 
Verem hakkında filimler ha

zırlanmak için filim ajanları 

ile muhabere edilmektedir. 
Miicadele sisteminde zayıf

ları takviye için Yamanlar kam
pının faydaları raporda izah 
ediliyor ve burada tebdilhava 
edenlerin sıhhatlarında görü· 
len yüksek değişiklik anlatı· 
lıyordu. Geçen sene 257 kişi 
kamptan istifade etmiştir. Bun
ların 79 u işçi, 123 ü memur, 
talebe ve öğretmen idi. Gün
de dört defa yemek verilmek 
suretile hastalar kilo kazan· 
mışlardır. Bunun için 2004 
lira varidata mukabil 3067 
lira masraf edilmiştir. 

Cemiyet reisi Bay Mitat 
Oral, eski ve yeni büdçe üze
rinde izahat vermiş, varidat ve 
masraf 5985 lira 31 kuruş 

olarak tesbit edilmiştir. 
Büdçe üzerinde görüşülür

ken parti yardım komitesinin 
yıllık yardımı teşekkürle kar· 
şılanmış, yıllık aidatın 700 
liradan 130 liraya inmiş ol
ması hirçok münak2şalara se· 
bebiyet vermiştir. Eczacı Bay 
Faik, doktor Bay Kemal Sa-

raçoğlu ve Bay Necati Çiftçi 
söz alarak büdçe üzerinde 
muhtelif mütalealarda bulun· 
muşlardır. Büdçe veremlilere 
ayrılan ilaç masrafının 500 
liradan 700 liraya çıkarılması 
ve altın müstahzeratından te
davide fayda görüldüğanden 
bu tedavi usulüne ehemmiyet 
verilmesi hakkındaki dilekler 
kabul edilmiş, nizamnamenin 
14 üncü maddesinin değiştiril· 
mesi ve bir de ikinci reis se· 
çilmcsi kabul edilmiştir. 

Avrupa' da bazı memleket
lerde olduğu gibi (Veremden 
sakınınız) yazılı kağıtlar bas· 
tırılarak bunların çok ucuz fj. 
atlerle umumi mağaza ve mü· 
esseseler tarafından istihlaki 
için idare heyetine selahiyet 
verilmesi, teberru işlerine ehem
miyet verilmesi, cemiyete ait 
50 yardım kutusunun 200 e 
çıkarılması muvafık görülmüş· 
tür. fzmir'de bir Verem has· 
tanesi açmak için Kızılay mer· 
kezinden, vilayet ve beledi
yeden yardım istenmesi, ay· 
rıca tüccar ve güzidelerinden 
mürekkep bir komite t~şkil 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
arada, İzmir Verem mücadele 
cemiyetinin Kızılay kurumu" 
nezdindeki teşebbüslerine dai
ma menfi cevap veren bir 
zatın hareketi hayretlerle mev
zuu bahsedilmiş, Sıhhat ve f ç
mai Muavenet Vekili Dr. Bay 
Refik Saydam'ın yardımları 
şükranla anılmıştır. 

Yamanlar dağında, kamp 
esnasında ziyaretçilerin ve 
orada bulunanların kağıt, zarf, 
kibrit ve saire gibi mühim 
ihtiyaçlarının temini için ted· 
bir alınması, yerlere tüküren-
leri şiddetli cezalara çarptıran 
ve bu suretle veremle müca· 
deleye yardım eden belediye 

reisi doktor Behçet Uza kong
rece teşekkür edilmesi, kamp 
açıldığı esnada mektepler ve 
halk için bir kır gezintisi ter· 
tibile bilhassa çocuklann Ya· 
manlara götürühnesi, ve kong· 
rece büyüklerimize tazim telg· 
rafları çekilmesi kararlaştınl· 
mıştır. 

Yeni idare heyeti seçimi ya
pılmış, göz doktoru Bay Mitat 
Oral, Avukat Bay Süleyman 
Faik, doktor Bayan Süeda, 
doktor Bay Şükrü Nuri, Bayan 
Cevriye lsmail ve Füruzan Ke
mal, bankacı Bay Muzaffer ve 
Cevad'la doktor Hüseyin Salol 
kazanmışlardır. Yedekler de 
seçildikten sonra murakıpler 
seçimi yapılmış ve Bay Necati 
Çiftçi'le tüccar Bay Cevdet 
Alfıiye'li kazanmışlardır. Kon· 
gre, yeni idare heyetine mu
vaffakıyet temennileri arasında 
sona ermiştir. 
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ızlanmayı 
başaramaz 

lngilt~re, cihan sulhunu mu hafa-
za etmek maksadile silahlanmak 

zaruretini hissediyor. 

Yenilllngiliz gemileri 
- Başı 1 inci sahifede - :kullanacaktır. Artan kuvveti-: 

Bu şartlar bize bu mühim miz barış için bir kale teşkil 
masrafları tahmil etmiş ve bu etmektedir. Bu programın em· 
masrafların da nisbeten kısa) niyetimiz için elzem olduğuna 
bir zamana sıkıştırılmasını za· ve diğer milletlerin emniyeti 
ruri kılmıştır. Muhalefetin 400 için de büyük bir amil teşkil 
milyon rakamından hayrete ettiğine kani olduğumuz için 
d.üşmesi hükumetin karşılaştığı ikmalinden sarfınazar bizim 
vazifenin muazzam vüsatım için imkansızdır. 
nazarı dikkate almamasından- B. Nevil Çemberlayn mede· 
dır. Filhakika dikkatlerini mü· niyetin ihtilaflarını karşılıklı 

temadi yen bu mes' eleye tev- tavizlerle halline tevessül ede-
cih edenler müstesna olmak cek ve kendisine refah ve 
üzere bugünkü askeri teçhiza· memnuniyet getirecek yolu 
tın hatta harbdan sonrakine arıyacak yerde gittikçe artan 
nisbetle ne kadar pahalı ol· yükler altında belini kırmayı 
duğunu idrak çok güçtür. tercih etmesini pek ziyade te-

B. Nevil Çemberlayn 1 mil- essüfle kaydediyor ve diyor ki: 
yar 500,000,000 rakamına dahi - Fakat tedbirlerimize de-
kat'i ve muhakkak gözüyle vamdan başka birşey yapmı-
bakılabileceğini söylemiştir. yoruz. Barış ve silahsızlanmG. 

B. Nevi) Çemberlayn burada bir tek devlet tarafından ba-
sözünü kesen bir meb'usa ce- şarılamaz. Bununla beraber 
vap vererek demiştir ki: fikrimize iştirak edenleri bul· 

Planl~rımız her hangi bir dukça bunlarla birlikte daha 
devlete veya devletler grubuna semerdi ve daha salim bir 
karşı değildir. Fakat siyaseti- tarzı hal bıılmağa seve seve 
mizin emniyeti için lazım ad- çalışacağız. 

dettiği programı teklif, hüku- Pethix Laurens işçi muha· 
metin vazifesidir. lefctinin karar sureti aleyhinde 

B. Nevil Çemberlayn B. At- rey vereceğini, çünkü hüku-
lee'nin geçen hafta yaptığı metin tekliflerile ilan edilen 
bir ihtara işaret ederek demiş- iş siyasası arasında hiçbir mü-
tir ki: nasebet görülmediğini, müda-

Bu tedbirlerin bir harbe faanın muhtelif kısımları ara-

Dolandırıcıhk 
Halil krzı Mukaddes'in, Rem

zi isminde birinin dükkanına 
emaneten bıraktığı sekiz lira 
kıymetinde bir yorgan, bir 
çarşaf ve bir hasırını hile ile 
alan Mehmed oğlu Ahmed 
zabıtaca yakahnmıştır. 

Kaza 
Esad oğlu Yusuf, süprüntü

lerini köprüden Sinekli çayına 
dökerken, teneke içinde bulu
nan bir demir, çay kenarında 
oynıyan 11 yaşlarında Salih 
adında bir çocuğun başına 
isabet etmiş ve yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Sarhoşluk 

ı §_yıllık kültür kalkınma pJ~n! L•S -:r• 
Okulu olmıyan köylerde ;xr•· ~ 

101,44 7 nüfus var Bu akşamki program ' 
lstanbul radyosu 

Şehir ve kasabalardaki okullar 
köylere nisbetle yüzde 6 fazla dır 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki,e.. 
13,25 konser plaklar, 18,30 
dans musikis: 19,30 konfe• 
rans, 20 Vec' .· ~iza ve arka
daşları, 20,30 Arap'ça söyl v 
20,45 Türk musiki heyeti, 
21, 15 Stüdyo orkestrası, 22, 10 

Vilayetin emrile Kültür di
rektörlüğü tarafından hazır
lanmış olan beş yıllık okul 
inşaat programı tetkik ve tas
dik için vilayete verilmiştir. 

Kültıir yönijnden kalkınmanın 

mana ve hedefi Ulu Önderin 
ve oı.un bi.iyük p:ırtisinin bü
tün milli mÜt'SSrseler üzt·rinc 
h•ttuğu bol ve keskin aydınlık 
altında zaten lıudud ve şümu

liinü çoktan bulmuştur. Vila
yete verilen raporun başında 

şu satırlar vardır: 

tedbir almakla ve onu meto· 
dik tatbik etmekle mümkün 
olur.,, 

Eğitim siyasamızda temel 
taşı bilimsizliği gidermektir. 
Kültür işinde her zaman daha 
çok çocuk ve yurddaş okutup 
yetiştirecek bir progrnm gü
dülecektir. Parti programından 
Beş yıllık okul progrnmında, 

Ajans ve Borsa haberleri 
22,30 sololar. 

Ak 
Ur 

• 
ısar 

aylığından 
iş sırasının nüfus kesafeti sıra- Gümrüğii belediyeye ve iha· 
srna göre tatbiki, az nüfuslu leden mütevellit diğer masraf 
köyler arasında okul birlikleri ve vergileri müteahhide ait 
kurmıya doğru gidilmesi, ça- olmak ve 1.Mart.937 pazar· 
vuş - öğretmen tipinden İzmir tesi günü saat 15 te ihale 

edilmek üzere kapalı zarf usu-
köylerinin de istifade ettiril- lü ile belediyemizce bir adet 
mesi, Kültür hesabına atılmış yeni şasi kamyon alınacaktır. 

_ olan adımların hangi prensib Bedeli muhammen 1200 lira-
Bundan başka Milletler ce-:- scbeblcri tahlil ettikten sonra için olursa olsun geri :ılınma- dır. İstekli olanların kanuni 

Rana sokağında oturan Meh
med oğlu Ali Şı·kil', sarhoş 
olarak Hasan oğlu Mustafa'nın 
evine taarruz etmiş ve alaca
ğını istiyerek kavga çıkardı

ğından zabıtaca yakalanmıştır. 

"ilk tahsilde heddimiz bu· 
nun umumi olması bit an evel 
tahakkuk ettirmektir ve neti
ceye varmak, fasılasız tedbir 

k ması, göçmenler ansında Türk 4 miyeti ve kollektif emniyet mevcut 15 büyü zırhlıdan tarifat veçhile o gün saat 1 e 
k kültürünün yayılıp yerleşmesine 

hakkında tek bir kelime yo - ancak üçünün umumi harbı kadar belediye encümenine 
tur. Teklif edilen istikraz ba- müteakib yapıldığını kaydet- yarıyacak ayrı tedbirler düşü- ve şart .ameyi görmek istiyen-

k nülmesi, köy okullarının sık-
rış zamanında bir harp isti - tikten sonra l 936 programır.a !erin belediye itfaiyesine mu-

sık tdtişi, köy öğretmenini 
razıdır. iki büyük zırhlı ve yedi kru- racaatları ilan olunur. 

h 1 köye daha fazla bağlıyacak ·----• ·----• B. Sinkler, Liberal mu a e- vazör, 1937 programırıa da ... 
fet adma hükumet proiesini diğer üç büyük zırhlı, yedi tedbirler alınması, eldeki köy yüzde 36, 7 dir. 
bazı cephelerden tedkik etmiş kruvazör ve dört tayyare ge- öğretmenlerinin köy kalkınma Nüfusla münasebeti bakı-
B. Eden'in dış siyasa hakkın- misi konulduğunu bildirmek- işinde daha yararlı bir hale mından şehir ve kasabalar· 
daki nutuklarından hiçbir ne- tedir. getirilmek üzere kurslardan ve daki okullar, köylere nisbetle 
tice istihsal edilmemiş ve hü- Mezkur kitaba nazaran şim· tatbikattan geçirilmesi nokta- yüzde 6 fazladır. 
kumetin kollektif emniyetten diki büyük küçük bütün harb lan ayrı-ayrı tetkik edilmiş, Vilayetimizde nüfus 2000 • 

ı çok iyi neticelere varılmıştır. 10 arasındaki kasaba ve köy· bir hakikat çıkarmamış o ma· gemilerinin de modern bir 
d d l l Beş yıllık programda Tür- lerde 626 okul vardır. İzmir· 

sın an o ayı teessür ve te- hale getiri mesi lazımdır. 
b kiye köy1eri içinde kültür ci- de okul olmıyan köylerin nü-

essüflerini bildirmiş ve unun· 1936 senesi deniz inşaatı 
b 1 hetinden nisbeten iyi olan fos tutarı 101,447 dir. Bu 

la beraber lüzumu sa it o an 50 milyon Sterlin2"e baligv ol-
b İzmir köylerinin vaziyeti izah sayı, bütün köy nüfusunun 

her türlü silahlanma ted irine muştur. 1937 inşaatı ise bu 
d edilmekte, yetiştirdiği · çeşitli aşağı yukarı yüzde 40 ını leş· müzaheret edeceğiz, emiştir. rakamı hayli geçecektir. 

S kl B N ·1 Ç yemişler Avrupa'ya ihraç olun- kil etmektedir. 
B. in er . evı em- Deniz kadrosu da mühim 

b l ' B Ed •· M"ll ı ması sebebile bu köylülerin Bu köyleri, daha ziyade er ayn ı . en ın ı et er bir nisbet dahilinde genişle· 
· k" iyi yetiştirilmesi, teknik sis· geceleyin deniz ortasında ışık· 

cemiyeti siyasetini ın ar et· tilecek ve muazzam esliha ve 
k h temli istihsal şeklini ögv ren· sız, pusulasız kalmış birer 

me le muaheze etmiş ve Ü- mühimmat idhal olunacaktır. 
k k ll k ·f mesi, iyi ve temiz mali pren- gemiye benzetmek mümkün· 

umetten siyasetinin o e tı Deniz tayyarelerinin sayısı da 
k · siblerine uyması, şuurlu yetiş· dür. lzmir köylüsü, kültürsüz· 

emniyet siyaseti mi, as eri ıt· gene mühim surette arttırılacak 
k ınrsi lazımdır. Yıllar içinde lüğün ne kadar acı olduğunll 

tifaklar siyaseti mi yo sa te- ve hava kuvvetleri yeniden 
ld tatbik edilecek kalkınma prog· bilen, şuurlu bir kütledir. 

cerrüt siyaseti mi o uğunu teçhiz edilecektir. 
· ramında iş sırasının nüfus sa· Onun için bu köyler, beş 

açıkça söylemesini istemıştir. Orduya gelince yeni harb 
d h yısına göre tatbiki noktai na· yıl içinde okula ve kültüre 

Hatip ayni zaman a oş- cüzütamları vücuda getirile-
k zarı ileri sürülmüştür. Bu su· kavuşulurken ihtiyaca göre 

nut olmıyan devletlerin şi a- cektir. Bu meyanda yeniden 
b d l h ı retle okul inşasında nüfus ke- şehir ve kasabalarda da 

yet se eplerinin e ıs a ı ü- iki tank taburu ve bir çok 
safeti birinci derecede nazarı inşa edilecek yeni okul ihti· 

zumunu kaydeylemiştir. yardımcı teşkilat kurulacaktır. 
B Ed •· b ·ı B dikkate alınacaktır. Vilayeti- yacı karşılanacaktır. . en ın eyanatı ı e . Ayni zamanda askerlik şart-

mızın 596,078 niifusundan Az nüfuslu köyler arasında 
Çemberlayn'ın beyanatı ara- larını iyileştirmek için de ye-

k 1 • l k 341 ,622 si şehirde ve 254- okul birlikleri kurulacak, Ça· 
sanda i tezac mes e esinin te • ni tedbirler alınacaktır. Sahra 

456 sı köylerdedir. İzmir ilk vuş-Ôgvretmen tipi, lzmir köY 
rarlanması üzerine B. Nevil topçusu ve piyade modern bir 

d h l d k okullarında okuyan talebe sa- okullarına da sokularak onla· 
Çemberlayin mü a a e e ere hale getirilecek ve bunların 

h k yısı 52,215 dir, bunun 33,062 rm muhtelif bilgilerinden köY 
söylediklerim er zaman te - motörleştirilmeleri tesri olu-

1 si şehir ve kasabalarda, 19- çocukları müstefid edilecektir· mil ahval için cari o an umu- nacaktır. • 
ki d 153 çü köylerdedir. Ayrı<'a bir planla köy, şehit. 

mi bir mülahaza şe in e tef- Diğer taraftan bir harb tak-
Nisbet itibarile şehir ve ka- ve kasaba okullarının hangı 

müncer olacagw ı asla do~ru sında esaslı bir telifi göstere· sir edilmemelidir. Bugün mü- dirinde fabrikaların istihsal 
ıs sahalarda ilk okullarda oku- yıllarda inşa edileceği de tes· 

değildir. Zira tedbir barışın cek hiçbir emare mevcud bu- zakere ettiğimiz hususi ahvale kudreti arttırılıncaya kadar ilk 
d yanlar yüzde 63,3 köylerde bit olunmuştur. 

muhafazasını istihdaf etmekte- lunmadığını ve nihayet yükün aiddir, emiştir. ayların ihtiyaçlarına tekabül ========================::::'~ 
dir. Herkes biliyorki Britanya vergi yolile bunu tahammüle Londr<ı, 17 (A.A)- İngiliz etmek üzere muaızam mühim- yeni bir çok hava meydanları mühimmat fabrikaları da {ku· 
imparatorluğu hem kendisi için kabiliyeti olanlara yüklenmekte teslihatı hakkındaki beyaz ki- mat ihtiyatı vücuda getirile· ve 75 talim kampı tesis olu- rulacaktır. 
hem herkes için barışın muha- olmadığını bildirmiş ve de- tabın bgiliz hükumetini milli cektir. nacaktır. Yeniden bir çok Hava kuvvetlerinin mevcu· 

•'•a•za•s•ı•l•c•h•in•d•e .. b•ü•tu
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barile Lük bu makanizmayı kendine utandı, ve: oturunuz!. Kont hazretleri, bu münase· 
kolayca işletebildi ve camlar - Ah .. dedi, korkacak ne Dedi ve asitlerle lekelenmiş betle ben de sizden _birşeY 
açıldı. var; değiştim mi? iri ve kuvvetli elile koltuklar- sormak müsaadesini isterim·· 

Lük bunun üzerine kapıya Odadan koridora geçti, ta dan birisini işaret etti. - Buyurunuz .. 
efinesi! 

Tarihe müstenid zabıta romam koştu; kapıyı kilitli ve açıl- dibe kadar yürüdü; kapıyı bir Lük, koltuğa otururken ken· - Makinistim ne oldu, ne· 

19 
Dedi. 
Bu sırada, gayri muayyen 

bir zaman evvel uyutucu bir 
gazla nasıl uyutulduklarını 
hatırladı; 

- Acaba, ne kadar zaman 
uyudum. 

Diye düşündii. Kalktı, yalnız 
bulunuyordu. Bulunduğu yer 
de kliçük ve çok iyi döşen· 
miş bir oda idi. Kendisi bir 
divana uzanmış kalmıştı. 

- Cidden lüks bir oda!. 
Demekten kendisini alama· 

ması çok güç olacağını umu- hamlede arkasına kadar açtı. di kendine: rededir? 
Nakleden : F. Ş. Benlioğlu F k k Ah İ B k t · k. d <l" h'"' yordu. a at to mağı çevW-- - .. şte geldiniz. Ben - ere e versın ı, e ı, Kont Torelveş hafif bir .. 

Dedi. diği vakit bu kalın ve sağlam de sizi bekİiyordum. Gizel babasına hiç benze· rekctle: 
Etrafına daha dikkatle bak- kapı kolayca açıldı. Fakat Diyen bir sesle karşılandı. mıyor. - Piyer !A<>len bir odaya 

tı. Şapkası ve filintası hariç birden dışarı çıkmadı. Bu es· Burası geniş bir iş odası Kont sakin bir tavırla: kapatılmış v • min olunuıı 
olmak üzere bütün eşyası ya- rarengiz yerler onda haklı bir ve kütüphane idi. Kırmızı bir - Müsyü Lük, dedi, size kendisine mümkJn mertebe 
nında idi. Sırtında hala Mar· ihtiraz uyandırmıştı. ropdöşambr giymiş ırı ve bazı sudller soracağım, cevap iyi muamele yapılmıştır. Ke_rı· 
kold'un elbisesi bulunuyordu. Başını kapıdan uzattı ve kuvvetli bir müsyü ayakta du- vereceğinizi umuyorum. disini de şimdi göreceksinı~· 

Pencerenin yanına gitti. Bu, ileriye baktı: Üç metre geniş· ruyordu. ·- Belki Kont hazretleri! Dedi ve sonra, daha renksıt 
dar uzun, bir metre kadar liğinde ve 7-8 metre uzunlu- Bu müsyü, itina ile traş ol- - Müteaddid levhalarla ya· ve kuru bir sesle: I· 
kalın dıvara açılmış, iç ve ğunda bir koridor göründü. muş, soluk mavi gözlü vP. sak olduğu bildirilmiş olan - Müsyü, dedi, ben jro 
dıştan camlı b: .. penc.ere idi. Koridorun sağ tarafında hiçbir kocaman kafalı idi. Elindeki orman mıntakasına niçin gır· voş malikanesinin sultan 1Y1~' 1 

Bu camlar bm. u idi. şey yoktu; solda btyaz tül otomatik kalemi odanın orta· diniz? hukuku hüküınranım bura fi 

- Hele, dedi, biraz hava perdeli bir pencere \ardı. sında bulunan büyük masa Nasıl levhalar? mutlak ve gayri kabili mü;~: 
alalım.. Dipte şimdi bulunduğu kapıya üzerine bıraktı ve: = Ne? .. Görmediniz mi? kaşadır. Benim mutlak ha I· 

Pencerenin camları bir ma- benzer bir kapı vardı. - Müsyü Lük Oberten, Şarlcnıa'daıı itibaren ne miyetim, benim istiklalim Be 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de makini~im bir ika b~ları tar~ından k~ 
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Bu!gakistan harb
0

a 0kal~ışırsa .. Şiddetli 
~ - ~~F. 1 -~ R~ ~-fa Hancıye Vekıhmız dun taarruz;~~':.~· 
ydın Lik Maçları Parlak 1 · 6 ,,, -~1 -;-_, Atı·na'dan hareket ettı· Lu .ı1~!' b:ı;;:kı~:.:~~{;~;~. Sfan U U arRaaaş. le neler de a11lt!r hu yoldan bıçbır: 

Meras.mle Ba 1 d / 1 6 6 . . . kuvvetin geçcmiyeçeği mukabele-' Ş a 1. • ar a aş. aşa. Romanya başvekılı ıle hariciye nazırı ya. &inde buıunmaktadırıar. nakikauq 
,. • • • • k -1 A k ' • J k/ hu yolda bir çok kilometre imli: 

Merasimden ikilintiba 
Aydın, - Buyıl lik maçla- gün geçtikçe yurdun her köşe-

rına dün Aydın sahasında tö· sine yayılmaktadır. Bu hafta 
renle başlandı. Sahaya buyıl Hamzallı köyü sahasında Na-
liklerine iştirak edecek Aydın zilli Beş Eyliil takımile bir 
bölgesine bağlı sekiz kulübün maç yapılmıştır. Nazilli spor-
hepsi gelmişlerdi. Törene Is- cuları köyde iyi karşılanmış-
tiklal marşile başlandı. Halkevi 
bandosu istiklal marşını çalar· lardır. Spor eğlencelerine alı· 
ken sahanın ortaı.ıına dikilen şan kadın ve erkek meraklı 
direğe de bayrak çekiliyordu. köylüler oyunu heyecanla sey-

B retmişlerdir. 
undan sonra alana geçen yıl 

bölge birincisi Karapınar ta· Hamzalh gençlerinin munta-
kımı geldi. ffbay ve parti baş- zam formalarile sahada koşuş-
kanı takıma gççen ydın birin- malan köylülerin pek hoşuna 
cilik şildini verdi ve kendile- gitmektedir. 
rini tebrik etti. Bundan sonra Oyunda 2-1 iJe Beş Eyliil 
kulüblerin hepsi geçitresmi takımı galip gelmiştir. Gelecek 
yaptılar. hafta da Nazilli orta okul 

llk maçı Aydın • Karapınar 
takınılan yaptı, Aydın; Kara
Pınarı 4 dt karşı birle yendi. 
ikinci maç Nazilli · Çine takım
ları arasında oldu, maçı sıfoa 
karşı üç sayı ile Nazilli ka
zandı. 

.. Sekiz kulübün hepsine de 
ıyı başarılar dileriz ... 

Nazilli'de spor 
Nazilli'den yazılıyor: 
Spor ve gençlik faaliyetleri •• 

sporcularile Hamzall'da bir 
maç yapılacaknr. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUllJllllll 
Daktilo aranıyor 
Fransıı.'ça muhaberah idare 

edebilecek bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Talip olanların iş bankası 
müdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. D. 3 
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lzmir Yün Mensucatı 
., 

Türk A. Şirketinin · 
lfalkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

~ağlam Zarif Ve ucuzdur 

Bizim posta memurlarımız-7 ınaa n ara yı zıyaret eaece er dadınca hir tek canhinsan yQk1ur, 
dan Tayyib'e, -Başı linci sayfada- konseyinin son toplantısmda, lfodriıl, 18 <ffailyo) - J{Okd, 

- Bana, postadan çıkan 1 k 1 T k" v y I b metin n şrettiği resmi tebliğde, 
yapı acıı ao aınnyn, ür ıye, .. U· ugos avya aşvekili Bay Sto- Modrid ıehrlniu bugün ikinci de· 

son gazeteleri getir oğlum; ı;oslavya ve Yunanistan i ş tirak ede· yadinoviç, Bulgar-Yugoslav an- fa olarik bomhardıman edildiği ve 
Dedim, derhal getirdi. ccklenlir. Bundan ba~ka lıalyn ile laşması hakkında yeniden uzun 11 kişinin öldüğü, 602 ki~iniıı de 
P d Balkan devlr.tleri nııısınıla lıazı ik· I l Bel "k f. h · · osta memurumuzun a mı boylu izahat vermiş ve bu an- yara anc ıgı , . çı -a se arcı anemuq 

b tıs:ıui anlaçnıalar cin ''apılncaktır. ı t il d 1'1- b'ld- · ı kt J ir daha tebarüz ettireyim: ' ıasara a uern ıhı ı ırı me euır. 
Bu sebeple fıalya lıarici) o nıızırı laşmanın hiçbir devlet aleyhine Asiltrf" mensuL tan orekr, şeb, 

Tayyib! Kont Ciynno, Ankara seyalıaıindcıı olmadığını; Bulgaristan'rn, Dal· ri bnştaıı-h:ış:ı homL:ı )Rğ rııurunıt 
Neden bilir misiniz; blitün ı:onra di i~cr Il..ılkıın tlc\'lctleri ııa· I tutmuclarclır. 

c:: kan dev etlerin den birine te- .. miicadelelcrimizde, neşriyatı- } itahılarını ıl.ı ziyaret edecektir. l1onılrJ, 18 (Haılyo) - i\Jaııı;s. 
mızda, kariin bizimle olan irti- Bdgrarl , 18 ( Hacl ro ) - Tür- cavüzü takdirinde paktın hü- ıer Gardiyan t;<ızcıcs ~imıli)e im· 

batında büyük rolü vardır. Bu kiye llariri) c Vekili Ba) T e' fik kümden düşeceğini söylemiŞ, dar l pırnya'ya g"neral Fnınko"ııun 

b l Hü,d il Aras, Yugosl:wya ·ııaş\'ckili teminat vermiştir. ) ıtrdımuııı 50,000 ft ulyıın askeri 
irl. kincisi, eğer "Gün" sc,kedild i[; inılen Lalı eıııu ktcdır. 

d d . 24 Bay Sıoyad inO\ iı; ve Roman) n ha· Konsey, dört saat süren son 
e iğımiz nesne saatsa, o rici)ı' nazırı .Bay Autoııf'>sko, hu Madrid, 18 (A.A) - 7 Şu .. 

da 24 saat çalışır. Kırksekize akşam Atin:ı'ılan Srl ıinik"c Jıarckct toplantısında, Akdeniz duru- batta asiler Madrid ve Valan .. 
çıkınca, fahri gönüllüdür_ Hal- ı>ım i ,..1.-r ,.c i st ıı yoııda ı-oşkuo ı e- .munu, İngiltere , ltalya vaziye- siya yolunu kesmek niyeti ile 
buki Allah, bazımıza bol bol zahilrnıla ve Ymııııı rirali t:mıfın· tini de ayrı ayrı tetkik et- şiddetli bır taarruza geçmiş· 
çene vnıniştir de çalışmak dnn ıı~ıırlanınışlarılır. ıniştir. lcrdir, Pinto'da Valde Morsa• 

k d Ynn:ın haşb:ıkonı general .:\le· ı· b J 18 { H d h k t d A ·ı M zev ve saa etini vermemiştir. stan u , ususi ) an are e c en ası er a· 
tak~a , lıizzat ista yonJu hulnn- ' k"'I k"" · Aksine olarak Tayyib'in de ko- Romanva başvekili Bay Ta- ranos a sev u ceyş mev ıını 
mu~lur. Bay llü~ılii Ara , Selaııik'te J ld 5 

nuştugv u az ı"şı"tı"lı'r. Uzatmıya· l' y l 1 1 t k ·ı h - . k · ı · B e e etmişler ve an Martin \.Omen ve ugos av n:ızır anne on ares o J e arıcıye ve ı ı ay D I V ' d 
yim, gaz ' teleri açtım_ Bizim oynlarak fstonbul'a hareket ede· Antor.esko, Martın 15 inde el a ega ya oğru yürü· 
İstanbul un· sütun fıkra, ma- <'ek ve Cumartesi günü ora<ln Lu- Ankara'yı ziyaret edecekler, mekte bulunmuşlardı. 
kale, hikaye muharrirlerinin lıınacaktır. h k . 1. I Gafil avlanan hükiimetçiler 

Ü iimet rıca ımiz e tl!maslar- gerı· çekı"lmı'şler ve derhal go··n-l k ld B Bay Stoy:ıd inovi•:, Hoıııan ya ha· 
yazı arını arşıma a ım. aş- . . .1 b" ı·k ,.,, da bulunacaklardır. derı"len 1·mdad kuvvetler"ı 1·ıe rı<'ıye nazın ı e ır ı le, Cuma gü-
ladım, uzaktan uzağa meslek- nü Bdgrad'dıı bulunucnklnrdır. Uııy • birlikte taarruzu durdurmuş-
daşlarımla konuşmağa: Antoneako Lir güu Relgrad'da ko- Kayıp lardı. 
Akşam'da: ine.ak ve Pazar giinü Uikreş'e dön- A 10 Şubatta Arganda köp· 
1 - Zı'fosa karşı miic bulunacaktır. Uoman,•a bari· ranıyor •• 

•• 'Ji ; rüsü asilerin mitralyöz ateşi 
K t 1 ak · · ciyc nazınnın Ankara SC\'ahati hu 

- ur um ıçın çamura " Seferberliktenberi kaybol- altında bulunuyor, Malaga dü-
1 d S<'hcple geri kalmıştır. ' 

girme i ir. İstanbul, 18 ( Hususi ) _ duğu halde 1935 senesinde şnyor ve Jarama cephesindeki 
2 -. Boğaziçi hasreti! Diin gece Türkiye'nin Atina· Musa Ağanın oğlu Hasan tazyik fazlalaşıyordu. 
- lstanbul Boğaziçi . ise, tarafından Tire' de görülmüş 13 Şubatta Arganda bom· daki elçilik binasında, Balkan 

pek fazla değil. Fakat mide- h J olan Langaza muhacirlerin· bardıman edilmiş ve ayni za· 
d b antantı ariciye nazır arı şe-

ye gi en oğaziçi ise, bu has- den ( Saraçlıh SUley- manda Madrid'in Akala De 
ret pek feci şeydir muhakkak. refine bir ziyafet verilmiş ve man oğlu Salih'i ) hem· Heneras ile olan irtibatım 

3 - Elmaslı kadın! bu ziyafeti bir balo takibet- şıresı Emine aramaktadır. kesmek istiyen düşman Merata 
- Nerelerde dolaşır o za- miştir. Baloda, Atina ve Pire Gören ve bilenlerin insa· De Taiuna üzerine bücum et· 

lim? sosyetesinin en mümtaz sima· niyet namına aşağıdaki ad- mişti. 
Cumhuriyet'te: lan bulunmuşlardır. rese malümat vermeleri rica 14 Şubatta muharebe de-
l Y İstarıbul, 18 (Hususi) - olunur. - umurta kapıya ge· vam etmiş ise de taartuzun 

11.nce.I Balkan antantı hariciye nazırları fzmir'de: Şehitler caddesin- önüne geçilmiştir. Düşmanın 
- Fazla durmag" a gelmez. M · ·ı ~ de Sepetçi sokakta 2 Guadalaı·ara Somosarrama Es-ma agınot geçı mezmış. No. lı hanede 'ktz kar-

Çünkü civ civ olur da ses ver· C d d g ·ı ·7 cerial ve Guadarrama' daki ta-an an a eçı mez mı deşi Süleyman km Emi-
meğe başlar. Son Posta'da arruzları ise aerhal tevkı'f 

ne, Salih'in kızı Şaziye 
2 - Tövbe. 1 - Uyanan garb nasyo· olunmuştur. 
- Tarihçi olduğun için nalizmi ve Türkiyel 

hep tarihi konuşursun be üstat! - Bak bak hı:le, kundak-
Bu asırda tövbe yoktur. İdam çılar, eski baba ile oğlu ara-
kararı yiyen cani bile; sında neler yaratmak istiyor-

- Kurtulmuş olsam tövbe lar, aldırma, dumanı doğru 
ederdim, çıkar elbet! 

Demiyor da, "Kurtulaydım, 2 - ister inan, !ster inan-
görürdünüz,, diye homurdanı- mal 
yor. - "Ben inanmıyorum am-

3 - Sokağa atılan 200 ma, sen muhakkak inan ey 
bin liral kari,, desen e be birader? 

- Bereket versin ki, hepsi 3 - Gazeteleri okurken? 
birden, ayni sokağa ve bir - Kim, kimin haline, na-
anda atılmıyor!.. Yoksa Lir sıl otmuş ta nasıl ağlamış, 
sokak mukatelesi yazardık söyle Allah aşkına! 
emin ol arkadaş! 4 - Binaların renlCleril 

iZ MIR , . . ] 
IPamuk mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : lzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge 4 

• 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adre$i Bayrak lzmir 

Ucuz Satılık Fidanlar -
4 - Maginot müstahkem - Vallahi azizim, bu, be- En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 

Yeni yaptıracağımz elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz hattı g<:!çilebilir mi? nim gibi toprak üstünde hiç çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
Satış yerJerİ• Birinci kordonda 186 numarada - Onu komşulan da he- bir nesnesi bu1unmtyanlara satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde aynca 

• ŞARK HALI T. A. ş. sap etmişlerdir. Geçmek la- "'Nakş ber'ab. dtnilen şevi % 10 tenzilat yapılacakttr. İstiyenlerin lzmir'de Başdu-
..., Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANOEMIROGLU zımgelince, ya, yardan veya hatırlatır. Bina yok ki, rengi rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati-
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r~~F _ ................ _t .. _ .. _ .... __ .. _. ___ ... _A .. _._......__l_;· ........ ,I Yaklaş~ğeli~i ö~~~~m . . Sen, ~:~tn ç:~:;dı~kl:~~. r~;;; ~~:~'vec:va~~· bi~ir;:y.~aF=:~ · :~~~::er~~:ii:~y~~~ y~~ıl:! g:~~ 
~ 1 r 1 n a 1 mutbaha git le, heybeler içinde ailece gezinti günlerinde, mu· bu, bahar gibi, ay gibi, dur· miştim .. 
\ öte-beri verecekler, onları al hafız ve uşaklarla beraber gun bir deniz gibi.. insan, - Yok, bir şey istemiyo· 
~ BüyUk Korsan Romam ..... ... -.-,1 gel... gitmeği idet edinmişti. hayran-hayran seyretmek isti· ruz. Fakat istediğin yere de 
.. 8 J • Yazan: M. Ayhan, Faik 'Şemseddin - Peki ağam! Petro gözucu ile Zeliha'ya yor. Ben de yavaş-yavaş ken- gidebilirsin .. 

O akşam, ertesi gün kırda baktı: dimi ona kaptırıyorum galiba. A k k l O t rtı güneş yü se iyordu. 
larda arihler de büyük konak- Mustafa, ilk zamanlarda ona yimek üzere birçok şeyler ha- Zeliha, güzel gözlerini ağar- Petro aldanmıyordu. Zeli· Ad · 1ı·ğ· 

anın yec;ı ı ı, sarı toprağı, 
J,, oturan kadınlar, saray- hiç bir zaman bakmamıştı. Bu zırlanmıştı. Gezintide, komşu· makta olan ufuklara dikmiş; ha'yı sevmiye başlamıştı ve · ki" b h ı .. rın t ı· kk· çıçe ı a çe eri, ormanları, 
tış ki e n ısine uyarak, kendi hareketi, itimadı büsbütün ar- lardan bazı ağaların karılan, - Ne parlak bir sabah içinde garib, hayvani bir işti ha bu ışık altında enfes bir halı 
b,,'tt• arından hiç çekinmez, tırmıştı. kızları da vardı. Harem daire· do2'uyor: tutuşuyordu. Plan muvaffak b 
" a gi i gözüküyordu. Zeliha, bu lakk· onlan erkek olarak te· Halbuki, Mustafa'nın safiyet sinden bu genç kızların kah· Diyordu .. Petro kendi ken· olursa, kim bilir ya, Mariya' dan 

Uşağı etmezlerdi. Çünkü bir dolu gözlerinin arkasında, bir kabaları geliyordu. dine mırıldandı: Zeliha'yı istiyebilirdi.. manzarayı heyecanla seyn. -li-
tıp hn ~en~ilcrine göz kaldı- ihtirasın alevi titremiye başla- Gün doğmadan yola çıkmış- - Senden güzel, senden Adaya geleli üç gün olmuş· yordu: · 
bale b~ angı bir his ve fikirle mıştı. Akşamdanberi, Zeliha lardı. Osman reis, en önden parlak {değil yal.. Hakikaten tu. Bir hafta sonra Mariya'nın - Midilli ne kadar güzeli 
leee~ ıleccğ"ne, dikkat edebi· ile meşguldü . Kalbindeki ta- yürüyor, onu muhafızları, daha ben de şimdiye kadar sanki gemisi, bu sularda görünecek, Diye mırıl4andı.. Mustafa, 
Zet~e de ihtimal verilmezdi. havvüle kendisi de şaşıyordu. doğrusu silah uşaklan takib körmüşüm ve gözlerim de yeni kendisinden parolayı bekliye- ortaya söylenen bu lakırdıya 

tlııştı 1A a ~a ayni terbiyeyi al· Namazını kıldı ve fırladı.. ediyordu. açılmış. Ben, dünyanın en gü- cckti. derhal cevab verdi: 
~lt • Ynı telakkiyi taşıyordu. Bahçenin öte ta rafındaki bey· Onların arkasından da Zeliha zel kızı, muhakkak Mariya'dır, Petro böyle düşünürken Ze· - Evet sultanım, midilli 
biç ~zanda, Mustafa'dan da gir araba damlarmın kapısı ile sarışın, güzel bir kızın ile- Diyordum. Halbuki bu kızın liha'nın sesi duyuldu: çok güzeli. Allahım buraı,ını, 
laf.a•

01 

1?nıiyordu . Hatta, Mus- açıktı . Diğer uşaklar ve mu· rilcdiği görülüyordu. güzelliği bir cihetten, ondan - Mustafa, sen bize bu iyi kulları için yaratmış .. Çok 
n saf görünüşü onu da hafızlar, atları çıkarıyorlardı. Sahte Mustafa da, onların daha parlak ... Evet, bu başka kadar yakm mı geldin? şükür~. Keşki, hep böyle gits, 1 
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1 Carihten Yapraklar O ORSA 
. . . ! ... ' . j . 

Ozllm satışları Düşman içinde 
genç Türk casusları.. Aydın Denizli vilayet umumi 

Nihayet suya meCIİSİ topla dl. 

Çu. Alıcı K. S. 
133 Ü. Kurumu 13 50 
99 J. Tara. mah. 7 50 
90 A. R. üzüm. 12 

K. S. 
20 
14 50 
15 50 
14 75 
20 50 
16 50 
10 50 
20 25 

Ahmed'le Veli ormandan bağırdı
lar: Türk geliyor, Türk! .. 

-10-
Hassa zabitlerinden biri 

dayanamadı ve elini kılıncına 
uzattı: 

- Defolur musun, yoksa! 
Diğer zabit, ku hareketi gö

rür görmez, bir şimşek sür' ati 
ile kılıncını çekti: 

- Köpek, beni mi tehdid 
ediyorsun? 

- Bu bir hakarettir arka· 
daşlarl.. Bunu kanla temizle· 
meliyiz. Bir saray zabitine kü
für etmekliğin ne demek ol-
duğunu ona göstermeliyiz. 

Birdenbire bütün zabitler 
ve maiyetlerindeki efrad kı· 
lınçlarına sarıldılar. 

Diğer zabit, arkasına bakb. 
Gönüllü süvariler kendisi ile 
baraber hareket etmeğe hazır 
bulunuyorlardı. 

- Bu herifler ·Diye ba
ğırdı· saraya mensup olduk· 
ları için sizi, bizi hakir görü
yorlar .. Anladınız mı çocuklar! 

Milislerden biri bağırdı: 
- Derilerini yüzer, içine 

saman doldururuz köpeklerin! 
Bunu, diğerlerinin feryadı 

takibetti: 
- Kahrolsunlarl 
Arkadan gelenler bilmeden, 

dinleyip sormadan ayni fer· 
yada iştirak ettiler. Bu feryad, 
bir silsile halinde. kilometre· 
lerce geriye, ileriye kadar ya· 
yıldı. tekrarlandı. Yalnız en 
ilerideki yirmi otuz kişiden 
başka hiçbir kimse ne oldu
ğunu, neler cereyan ettiğini 
bilmiyordu. 

Veli, Ahmed'e yaklaştı, ko
lundan tutup çekti: 

- Çabuk gel. 
Sür'atle Ormana doğru yü

rüdüler... Zabitler henüz ka
pışmamışlardı. Milis süvari za· 
biti, atından sıçradı, kılıncını 
uzattı: 

- Haydi bakalım, birer 
birer; isterseniz hepiniz sal· 
dırınl. 

Milisler, tekrar bağrıştılar: 
- Köpekleri öldürelim ... 

Lanet olsun!.. Lanet olsun!.. 
iki casus ormanlığa daldilar. 
- Ne yapacağız Veli?. 
- Haydi, ikimiz de bağı-

racağız ... 
- Ne diye? .. 
- Türk, Türk diy,I.. Hay-

di, elini ağzında borua yap ta 
öyle bağır!. Haydi!. 

iki arkadaş, var kuvvetleri 
ile ağızlarını kavgacıların arka 
cihetindeki kalabalığa doğru çe· 
virerek bağırdılar: 

-Tüüüüüürk ... Türk'ler ge
liyoooooooooorl 

-Kahrolsunlar!.. Tüüüüürk, 
Türk geliyorl. 

Bu iki, boru gibi sesin söy· 
lediği cümle ve kelimeler ' 
gecenin sükuneti içinde boydan 
boya, esasen ne idüğü belli 
olmıyan hadisenin heyecanile 
uğuldayan süvariler arasında 
evvela bir sükut, sonra hayret, 
sonra endişe, daha sonra bir 
gürültü uyandırdı. Evet, ayni 
ses yükseldi: 

- Türk ... Türüürk, Türk ge
liyor!.. •... 

Bu, müthiş bir dakikaydı. 
Binlerce kişinin sesi, adeta top 

başladılar. Atlar da, bu gayri 
tabii vaziyette ürkmüş, şaha 
kalkarak, çifte atarak, kişne
yerek birbirine karışmışlardı. 
At ve insandan mürekkep, 
"Türk, Türk!" Diye bağıran 
dalga, şuurunu, itidalini kay
betmiş olarak alabildiğine ko· 
şuyordu .. 

Panik başlamıştı. Sanki bir 
at, gemi azıya almıştı. 

Derken; silah sesleri baş

ladı. Süvariler, boşluğa, karan
lığa, göğe, hatta hazan biri· 
birine bol bol namlı boşaltı
yorlardı .. 

Veli ile Ahmed, bir ağacın 
tepesine çıkmışlardı. 

- Aferin be Veli!. Aşkol
sun, turnayı tam gözünden 
vurdun!. 

- Neredeyse biribirine gi· 
recekler .. 

- Bundan daha fazlasını 
yapmak, her kula nasibolmaz 
Veli .. Ananın südü helal ol
sun!. 

Milis süvarilerin bu karma
kanşık ve "Türk'ler geliyor" 
feryatları, öndeki muntazam 
süvari kıt' al arına kadar akset· 
mişti. Süvariler, telaş arasında, 
arkalarına baktılar: 

Bir kalabalık, alabildiğine 

koşarak, tüfek atarak yaklaşı
yorlardı. 

Bunlar, kendi askerleri mi 
idi, Türk'ler miydi? 

En arkadaki müfrezeler, he· 
yecan içinde, geriden gelen
lere birkaç el silah attılar ve 
kendileri de; . 

- Türk geliyor, Türk ge· 
liyorl 

Diye bağrıştılar. Bu silah 
sesleri, feryad onları da altüst 
getirmeğe kafi gelmişti. Şimdi 
muntazam kuvvetler de bütün 
sür' atleri ile kaçarak, fakat 
ayni zamanda geriye doğru 
silah boşaltarak piyadeye doğ
ru ilerliyorlardı. 

Birkaç zabit, vaziyetin ve· 
hametini kavramışlardı. Kos· 
koca bir ordu, gece karanlı
ğında, yatağından fırlamış bir 
nehir gibi kabarıp coşup akı· 

\ 

yordu. Tam bir panik başla· 
mıştı .. 

- Haaaaalt, halt (Dur!... 
Dur!) 

Diye bağrışmağa başladılar. 
Piyadeler, "Türkler geliyor" 

avazesini takibeden bu sözü 
iyice işitememişlerdi. Esen 
rüzgarda, bunu başka türlü 
anladılar: 

- Allah, Allaaaaah, Allah! 
Olarak duydular. Avusturya 

piyadeleri, Türk ordusunun 
hücuma kalkarken (Allah al
lah) diyerek tekbir getirdiğini 
biliyordu. Demek ki, Türk'ler, 
kendilerini bir manevra ile 
basmağa muvaffak olmuşlardı. 

- Devam edecek -

• -Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaf far 

kavuşuyor 
Aydın, (Hususi) - Şar ku· 

rulumuzun şubat devresi top
lantıları süriiyor. Bu toplan
tıda şarkurulu, urayın geçen 
yıl eski borçlarından ötürü 
10,000 liraya hazinece satın 

alınan kurağın on senede 
ödenmek Üzere 4000 liraya 
tekrar urayca satınalınmasını 
kabul etmiştir. 
Aydın şehrinin istasyona 

vel'eceği su karşılığı Nafıa Ve
kaletince satın alınan borula
rın lzmir'e geldiği ve Aydın'a 
gönderilmek üzere vagonlara 
yüklenmeğe başlandığı öğre
nilmiştir. Bu havadis bütün 
Aydın'lılan sevindirmiştir. Ay· 
dın'ın da temiz ve sıhhi suya 
kavuşacağı gün yaklaşıyor de
mektir. 

Aydın - Vilayet umumi 
meclisi toplantılarına devam 
etmektedir. Dünkü toplantıda 
Karapınar kamununun adının 
lncirova'ya çevrilmesi dileği 
konuşulmuş ve mülkiye komis· 
yonuna verilmiştir. 

Denizli say/avları 
Denizli, (Hususi) - Kamu· 

tayın tatili münasebetile meb
uslarımız doktor Hamdi Berk· 
man, Yusuf Başkaya, doktor 
Kazım Samanlı Denizli'ye, 
Emin Aslan Tokad Sarayköy' e 
gelmişlerdir. 

------
Çine 

Işık ihtiyacı 
icinde • 

Çine. (Hususi) - Belediye 
reisi Sakib'ten sonra şar ku-
rulu üyelerinin tamamen çekil
meleri yüzünden yakmda şar 
kurulu seçimi yapılacaktır. Par
tide seçim için yoklama yapı· 
larak namzetler belli edilmiştir. 
Tesbit edilenlerin hepsi mem· 
leketin sevdiği ve iyi tanıdığı 
arkadaşlardır. 

Elektirik 
Çine' de bir haftadan beri 

elektirikler yanmamaktadır. Be· 
lediye reis vekili Nuri Güngör 
tesisatın iki tüccar tarafından 
satın alınmasını temin etmiş· 
se de müteahhid bunu kabul 
etmemiştir. Yıllardır bakımsız 

kalan Çine'nin elektirik ve 
diğer birçok işlerinin ele alın· 
ması için şarkurulu seçiminin 
bitmesi beklenmektedir. 

Bir ihtilaf 
Çine urayının 936 yılı büd

çesi üzerinde llçebayla şarku
rulu arasında mevcud ihtilaf 
devlet şfirasına intikal etmişti. 
Şura büdçeyi bozmuş ve şar
kurulu ile ilçebayın noktai na· 
zarlarını telif edici bir karar 
vermiştir. ----

Var olsunlar 
Torbalı'nın Karakızlar kö· 

yünden T. Tufan imzasile al
dığımız bir mektupta, sahibi 
bulundukları otlağın icarını 
okulumuza su getirilmek üze· 
re terk ve teberru etmek 
lUtfunda bulunan Hüseyin Sa· 
karya, Hidayet Sezer, Mustafa 
Sümer, Hıfzı Kösten, Bekir 
Atay, Abdurrahman Avcı, 

Mustafa Karasu, Şükrü Çetin· 
kaya, Ahmed ve Osman'dan 
şükranla bahsedilmektedir. Fe-

-
Evkaf idaresi, Denizli'de 

bir otel inşa ettirdi 
büyük 

Denizli (Hususi) - Vakıf
lar idaresi, iki senede, iki 
güzel ve büyük bina yap
mıştır. Bunlardan biri himayei 
etfal sineması yanındadır. Altı 
tapu sicil muhafızlığına, üstü 
kültür direktörlüğüne kiraya 
verilmiştir. 7200 liraya çık· 
mıştır. Tapu sicili kısmı, tapu 
umum müdürlüğü projesine 
ve sicil teşkilatına göre inşa 

edilmiştir. Diğer bina, hüku
met civarında eski "maarif ida
resi bahçesinden alınan arsa· 
daki otel ve gazinodur. Bil
hassa bu\ bina, Denizli ziya
retçileri ve Hıyeropolis hara
belerine gelecek seyyahlar 
için hertürlü istirahat esbabını 
temin etmiş bulunmaktadır. 

Bu iki bina, eski vali Fua· 
dm himmetinin eseridir. Şim
diki vali Ekrem Engür de 
otelin diğer aksamını tamam
latmıştır. Bina 12,500 liraya 
çıkmıştır. Mefruşatının Evkaf 
tarafından temininden sonra 
bu otelin müzayedeye verilme· 
si ve temiz bir kiracı bulun-

bağlılık telgrafları çekilmesi 
hakkında üye Saadet Kay
makçı (Denizli) nin teklifi al
kışlarla kabul edildikten sonra 
llbaylığın izahnamesi ve dai
mi encümenin mütaleanamesi 
okundu, oy birliğile kifayeti 
kabul edildi. 

Büdçe, Kültür · Bayındırlık, 
Sıhhat • Ziraat ve Baytarlık, 
müteferrika adlarile dört en· 
cümen teşkili 'kararlaştınlarak 
Mehmed Ali Akıncı ( Acıpa
yam ), Cemal Öncel (Buldan), 
Abdurrahman Deda ( Çal ), 
Sadık Akgün ( Çivril), Fevzi 
Ôylü (Denizli), Süleyman Tok 
(Sarayköy), Hamza Türkmen 
(Davas), Büdçe encümenine, 
Feyzi Ertem (Acıpayam), Talat 
Tarakçı ( Buldan ), Abdullah 
Karayazılı (Çal), Osman Çor
bacı ( Çivril ), Rasim Sürücü 
(Denizli), Hamdi Arman ( Sa
rayköy), Mehmed Saatçı (Da· 
vas ), Kültür ve Bayındırlık 
encümenine, Tevfik Gür (Bul· 
dan), Emin Akçaöz (Çal), Ce
lal Gerzile ( Denizli ), Saadet 

ması temenni edilmektedir. Kaymakçı ( Denizli ), Perihan 
Denizli, (Hususi) - Vilaye· Tezcan (Davas), Sıhhat, Zira· 

timiz umumi meclisi 8/2/937 at, Baytarlık encümenine, Faik 
tarihinde ilbay Ekrem Eı1gür'ün Asal (Acıpayam), Nesime Baş
Başkanlığında açıldı. Emin kaya ( Çal ), Mehmed Şahal 
Akçaöz ( Çal ) ikinci reisliğe, (Davas), müteferrika encüme· 
Mehmed Ali Akıncı (Acıpayam) nine seçildiler. 
Hamdi Arman ( Sarayköy ) Pazartesi ve Cuma · günleri 
katipliklere seçildi. · umumi toplantı yapılması, di-

Meclisin açılması münase- ğer günler de encümenlerin ça-
betile büyüklerimize saygı ve lışmaları kararlaştınldı. 

Ereğli fabrikalarımız tam 
randıman devresinde 

63 Be~k~ o. 11 25 
58 Esnaf banka. 15 75 
37 Ş. Riza ha. 14 25 
27 inhisar ida. 10 50 
32 M. J. Tara. 15 75 

539 
415337 
415876 

Z. yaOı sabşları 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

197000 Turan yağ. 50 25 51 75 
13500 F. Solari 51 50 51 75 

2500 A. Lafont 51 25 51 25 
213000 

Zahire sat.şiarı 
Çu. Ginsi K. S. 

26 Susam 18 25 
286 B. pamuk 47 50 

7991 Kilo 11 47 50 
98000 Kilo p. çeki. 3 25 

K. S. 
18 25. 

49 
49 
3 50 

Manisa' da 
Bayram müna
sebetile güreş-
ler yapılacak. 

1 - Kurban bayramı üçün
cü gününe tesadüf eden 24-
Şubat-937 inci günü saat: 10 
da başlamak üzere Manisada 
tertip edilen meraklı ve he· 
yecanlı meşhur pehlivanların 
güreşi, deve güreşi, koç <lö-
ğüşmesi, cirit vesaire eğlen· 
celer yapılacak ve aşağıdaki 
program tatbik edileceğinden 
pehlivanlar ve deveci, koç sa· 
hipleri en geç olarak Şubat-
22 inci günü heyeti tertibiye-
ye müracaatları. 

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

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

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

3 - Cirit, Zeybek, Kal- , 

S d 4 5 ·ı- t kan oyunu, Futbol, Eğlence 
ene e ' mı yon me re uzun- oyunlarıdır. 

luğunda ince bez çıkaracak. 
- - __...,,.,.. • ....._. ... w - - - ..-.......-

Kayseri dokuma fabrikamızdan bir görünüş 
Ereğli, (Hususi) - Beş yıl- harrike santralı, İvris deresin-

lık endüstri programının do· de yapılacak tesisatla su kuv-
kuma sanayii sahasında ikinci vetile işliyecektir. Bu su san-
fabrikası olan ve Sümer Bank tralının şimdiye kadar yapıl-
tarafından şehrimizde kurulan mış olan tedkikleri tamamlan· 
büyük bez fabrikası altı ay- mış ve türbinler bir ay önce 
danberi muvakkat bir kuvvei ihale edilmiştir. Önümüzdeki 

· muharrike santralile işlemek· yaz kurulacak olan bu santral 
teydi. Bu müddet zarfında tamamlandıktan sonra fabri· 
fabrika, memleket piyasasında ka kuvvei muharrikeyi çok 
hissedilen iplik buhranının iza- daha ucuza maledecek, sene· 
lesine yardım maksadile ehem· nin büyük bir kısmında kuv-
miyetli mikdarda iplik imal vei muharrike ihtiyacının yüz. 
ederek piyasaya çıkarmış ve de yüzünü ve yaz mevsiminde 
ayni zamanda gerek makine- de yüzde kırkını su santralın
lerini, gerekse yeni aldığı iş· dan temin edecektir. Filvaki 
çilerini bu suretle bir tecrübe bu santral 400 ile 2000 kilo· 
devresine tabi tutmuştur. Şim- vat arasında cereyan istihsal 
diki elektirik santralı inşaatı edecektir. 
da tamamlanmış olduğundan Ereğli fabrikası ham pamuk 
Şubatın sekizinde kazanlar ihtiyacının büyük bir kısmını 
ateşlenmiştir. Ayın 25 inde Sakarya vadisinin Akala cinsi 
türbinler işlemiye başlıyacak mahsullerinden temin etmek· 
ve o tarihten itibaren fabrika tedir. 
bütün makinelerile normal ça- Ayrıca Nazilli ve Adana 
lışma haline girmiş buluna· mahsullerinin ihtiyaca elverişli 

olanlarından istifaJk edilecek-

....... ım::ı ............. . 
la çalışacak olan fabrikada 
mermerşahi, salaşpur, patiska, 
saten, mendil gibi dokuma 
ceşitlerinde senede 4,5 milyon 
metrelik bez imal edilecektir. 
Ayrıca fabrika altı·yediyüzbin 
kilo iplik te satışa çıkarabi· 
lecektir. 

Fabrikanın işçi adedi şim · 
diden bir ekiple 650 yi bul· 
maktadır. Fabrika geceli gün· 
düzlü iki ekiple çalışmıya baş· 
ladığı zaman işçi sayısı 1200 e 
çıkarılacaktır. 
işçilerin yüzde sekseni Ereğli 
muhitinden temin edilmekte· 
dir. Umumiyetle işçilerin ka· 
biliyet ve randımanlarındao 
çok memnuniyet gösteriliyor. 
Bilhassa hemen hepsi genç 
kız ve kadından mürekkep 
olan iplik şubesinde çalışan· 
!arın faaliyetleri çok takdire 
layik bir seviyededir. 

Sümer Bankın bez fabrikası 
Ereğli ve muhiti için büyük 
bir kalkınma vesilesi olmuştur· 
Çarşıda esnaf, bu kadar kuv· 
vetli bir alış-veriş canlılığı01 

buhrandan önceki yillarda bile 
görmemiş olduklarını söylii' 
yorlar. Fabrikanın kalabalık 
memur ve işçi kütlesinin ço~ 
kuvvetli olan iktısadi tesirleri 
yanında sosyal tesirlerin de 
şimdiden belirmeye başladığı 
görülmektedir. Bu fabrikanıf'I 
Erei!li'yi ihya etmiş olduğıl 
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Teşkilat. esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

!!!'! 

Kamutayın bu celsesinde dikkate 
şayan miizakereler geçmiştir. 
Teşkilatı esasiye kanunumu· 

~un bazı maddelerinin tadili· 
ne aid kamutay müzakereleri, 
çok mühim ve dikkate şayan 
olarak geçmiştir. Her vatan
daşı yakından alakadar etme
si itibarile müzakere zabıtla
rını aynen neşrediyoruz: 

lN'fKAD 
3 

5·2-1937: Cuma 
Açılma saati 

15 
BAŞKAN - Abdülhalik 

Ren da. 
KA TiPLER - Naşit Uluğ 

( Kütahya ) Ali Zırh ( Rize ) 
5 - Malatya meb'usu ls

rnet İnönü ve 153 arkadaşı
nın, Teşkilatı Esasiye kanunu
nun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 
61, 74 ve 75 inci maddeleri
tıin değiştirilmesine dair ka· 
nun teklifi ve Teşkilatı Esasi· 
.Ye encümeni mazbatası (21-44) 
BAŞKAN - Encümen maz

batasında müstaceliyet kararı 
istiyor. Evvela onu reyi ali
nize arzediyorum. Kanunun 
ınüstaceliyetle, encümenin tek
lifi veçhile müzakeresini ka
bul buyuranlar .. Kabul buyur· 
ınıyanlar.. Kanunun müstace
liyetle müzakeresi kabul bu
Yurulmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında 
rnütalea var mı? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Sayın arkadaşlar; 
başta Cumhuriyet Halk Parti
r~.in .. umumi Reisi vekili ismet 
Donu olduğu halde Partinin 
?1eb'uslarından 153 arkadaşın 
ırnzası ile hazırlanan teşkilatı 
esasiye kanunu tadilleri huzu
runuza sunulmuş bulunuyor. Bu 
~adilleri icabeden zaruretleri 
Uzurunuzda arzetmeyi büyük 

Şeflerim bana vazife olarak 
~:r1iler. Bu ödevimi yapmak 
~ın.rnüsaadenizi rica edeceğim. 

urnhuriyet Halk Partisinin 
~~ensipleri, programında vazıh 
t' ır surette tesbit edilmiş
~r. Bu, cihanca malum· 
~r. Tatbikatı ıçın de bu

ıtirılcü Türk'lere ve Türki· 
~t'ye. ~akmak kafidir. icra fa
\/ Yetının ateşleri arasında ha· 
.1\ıtın O A h A 

~ . ve sıyası ayatın sen 
il eçen sellerinin cereyanları 
ti~asında belki hakikat objek· 

O 
.. olarak görünmiyebilir. Fakat 
tıurn .. d a uz e şaşmaz ve yanılmaz 

k tı da olsa, tatlı da olsa her
liese ve her zaman hakikat söy-
[~:rı bir tarih:vardır. Onun 
"•Utalea, müşahede ve · muka-a: 
"~Se . ~ 

a·Sınde herkes serbesttir. 

1 

~llb~z, tarihi __ önümjiz_: bime
' Zllt açabilir ve bakabiliriz. 
lcrl en insanlık tarihi Türk
&ty~ başlamıştır. Türk olma
tlıuh ık belki tarih olmazdı ve 
b~ı 8 kak ki medeniyet de 
kışla~)azdı. (Bravo sesleri, al-

i 
~•tı~sanlık tarihinin başlangı-
4Ctiyan. son günlere kadar be
sıtıd etın faaliyet dalgaları ara
ili~ ~ bu kadar derin ve ge· 
l'utk'~rnlelerle müessir olan 
d.c"irt:; son .. a_~ırlarda ve son 
tıtdi. 'f-~e, buyuk tehlikeler ge-
~•tı}ll'ıa~rk le~ ~oğraf yadan kal-
8•lirı""' k ve ıstıkbal tarihinden• 

·~c . " 
alı ~stendi. 

bit tarıhc kaza ve kaderin 
llcticea·ı 

nazarile bakmadı· 

ve kaderinden ve zaruri akı
betlerinden gelen hükiimlerine 
de boyun c.ğmeği bilmiyen bir 
miJletiz. (Bravo sesleri, alkış· 
lar) lBizim kanaatimizce her 
millet kendi tarihini kendi ya
par. O fena neticeler, o mil· 
letin kusurunun eseri ve ame
linin cezasıdır. Eğer bugün 
iyi neticeler görüyorsak onu 
bu milletin yaptığı ve başar
dığı iyi işlere vermek zaruri 
olur. 

Tarihin neticesinin zaruri ve 
mukadder olmadığı gene bir 
Türk tarafından, Türk'lerin 
elile ve Türk'lerin kanile ispat 
edilmiştir. Tarihin seyrini de
ğiştirdik ve Türk'e atfedilen 
menhus tali bir defa daha ye
nildi. (Alkışlar.) 

Atatürk; bu millette mevcut 
olan bütün yüksek seciyeleri 
ve alicenap hasletleri nefsinde 
toplıyarak milletin azmi ira
desini birleştirdi ve kendi 
azmi iradesine katarak Türk 
milletini mahvolmaktan kur
tardı. Şimdiye kadar Türk ta
rihi ispat eder ki Türk'ler için 
esir olmak, mahvolmak de
mektir. Atatürk; Türk istikla
lini kurtarmakla beşeriyete de 
medeniyete de büyük hizmet 
etti. 

Tarih Atatürk'ten bahseder
ken, Atatürk'ün yüksek vasıf
larından bahsederken hiç şüphe 
etmemeli ki en büyük vasfını 
beşeriyete yaptığı bu hizmette 
görecektir. Türk' süz bir tarih 
ne kadar muzlim olurdu. Hele 
Türk' süz kalacak beşeriyet ne 
kadar sefil ve süfli bir man· 
zara irae eder, hepiniz tahmin 
ve tahayyül edebilirsiniz. Tür
k'ün olmadığı bir tarih ka
ranlık ve kaotik olur. Zaten 
Türk akıbetine bu kasdı ya
panlar kendilerinin yaptığı f e
na niyetin, kötü kasdın ceza
sını az bir zamanda gördüler. 

Türk kendi tarihini ve ta· 
liini kendi yaptığı vakit ve 
kendi yaparken hiçbir kimse
nin, hiçbir tarafın ne tesirine 
kapıldı ve ne de yardımını 

gördü. Ne buldu ise kendin
de buldu ve kendi elile yaptı. 
Ve yaptığı şey, tarihten al
dığı müsbet,] muayyen tecrü· 
belerden edindiği e kanaatler 
üzerine müessestir. Maddi ve
saiti kendi idrakine istinat et· 
tirdi ve bu sayede istiklalini 
kurtardı. Atatürk Türk istik. 
lalini kurtardıktan sonra Türk 
bir daha böyle badirelere, 
tehlikelere dönmiycctk bir 
devlet sistemi kurdu. Bu dev· 
let sisteminde tatbik edilecek 
olan prensipleri vazıh, açık 
ve müsbet olarak program 
halinde tesbit etti. Bu prog
ramı ·ıe bunun tatbikini ken
d~ kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi eline ve mes'uliyetine 
verdi. Cumhuriyet Halk Par
tisinin prensiplerı evelemirde 
modern bir devlet kurmaktır. 
Türk'ün t11.rihine. seciyesine, 
alicenaplığına ve gururu mil
lisine muvafık olarak bir dev
let yaratmaktır. Bu devletin 
vasıflarını ararken hepsini ayrı, 
ayrı tarihten alınmış, haki
katten alınmış, icraattan alın
mış prensiplerle ayrı, ayrı va
sıflarını tayin etti. Bunların 

Türk milleti devletçidir. A- tir. Çiğnenmemek için Türk'ün 
sırların gösterdiği, tyrihin seyri hergün daha fazla ileri adım 
ispat etmiştir ki modern tek· atması lazım ve şarttır. Biz 
niğin ve ekonominin, maliye- yakın mazinin bıraktığı boş-
nin teknik ve müsbet icapla- lukları doldurmakla mükellef 
rına, gündelik hayatlarını ferdi olduğumuz gibi atiyen de ço· 
olarak ve cemiyet halinde cu.ı<:larımıza hiçbir fena miras 
uydurmıyanlar daima geri kal· bırakmamak mecburiyetinde 
mağa mahkumdurlar. Iıerile- bulunan bir nesiliz. Mazide, 
memek, gerilemek: gerilemek, zamanda ve mekanda yapılan 
ezilmek demektir. Hayat mü- hatalerı az zamanda telafi ede-
barezesinde, bazı devletler ara- rek istikbali ona göre hazır· 
sındaki hayat mübarezesinde lamak lazımdır. 
geri kalmak çiğnenmek demek- - Devam edecek -

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 1000 Ton muadili olan 1388888 litre 73 oktanlık ben

zin ile 200 ton muadili 27 4348 litre 87 oktanlık ben
zinler ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmnştur. 

2 - 1000 Tonun fiati 329905 lira 30 kuruş olup ilk temi
nat parası 16946 lira 21 kuruştur. 

3 - ... 00 Tonun fiati 85459 lira 30 kuruş olup ilk teminat 
parası 5522 lira 97 kuruştur. 

4 ihalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan alınır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatındPn en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. l 9 26 2 6 485 

İzmir Müstahkem MP.vki satın alma komisyonundan: 505 
1 - 3. Tayyare alayına ait Reşadiye • Gaziemir telefon 

• hattının nısfı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 2687 lira 75 kuruştur. Muvakkat temi

nat parası 201 lira 59 kuruştur. 
3 - ihalesi 9/Mart/937 salı günü saat 14,30 da Mst. Mv. 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale sa{ltın

dan bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 504 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için p-4 tipinde İsveç markalı 

bir adet pente motörü açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 

3 

4 
5 

İhalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst. 
My. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3300 lira olup muvakkat teminat pa
rası 247 lira 50 kuruştur. 
Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatmdan 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 

İzmir Müstahkem mevki satın a{ma komisyonundan: 392 
1 - Ordu hastaneleri için muhtelif cb'adda 238300 metre 

patiska 3/mart/937 çarşamba günü saat 15,30 da İs
tanbul Tophanede satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi· yapılacaktır. 

2 - · Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. İlk teminatı 

3 
5907 lira 10 kuruştur. 
Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyenlere lstanbul 
satın alma komisyonunca verilir ve nümunesi görü· 
lebilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bera· 
ber teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
geç:.bir saat evvel komisyona vermeleri. 9 14 19 26 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de-

2 

3 

4 
5 

mirden mamul karyola açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

İhalesi 20 Şubat 937 cumartesi günü saat 11 de kış
lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 2912 lira olup ilk te
minatı 218 lira 40 kuruştur. 
Nümune ve şartnamesi komisyonda görülepilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vcsikalarile 
birlikte t. minat makbuzlarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 5 9 14 19 365 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayına ait Karakorum deniz motörünün iki 

adet egzostu yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - ihalesi 26/Şubat/937 cuı 'l günü saat 14,30 da Mst. 

Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 Tahmin bedeli 150 lira olup ilk teminatı 11 lira 50 

4 şartnamesi satın alma komisyonunda gö· 

5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
maları şart olmakla berab~r 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılJ 
vesikalarile t::irlikte teminat makbuzlarını ihale saatıq~ 
dan en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

10 14 19 25 422 
------------------------------------~~~----- ~ Jzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. d~n: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 7265 kılo pamuk a~ı~ ek~ 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 26 /2/ 937 cuma günij saat 14 te Mst. Mv, 
satın alma komisyounda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 3777 lira 80 kuruş olup ilk 
teminatı 283 lira 34 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti M~t. Mv. satın alma komisyonund~ 
görillebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ünü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlarım ihale saatin· 
den en geç bir saat evvel koJI>isyona vermeleri. 

7 13 19 23 391 

lzmir belediyesinden murabbaındaki 8 ve 9 sayılı 
1 _ Beher metro murab· arsaları baş katiplikteki şart-

name veçhile 16/3/937 Salı baı Üç yüz kuruştan bin yedi 
günü saat on altıda açık artır· 

yüz yetmiş üç lira beddi mu- ma ile ihale edilecektir, İşti· 
hammeneli 61 sayılı adanın 
59100 metro murabbaındaki rak için iki yüz otuz beş lira· 

lık muvakkat temimıt makbuzu 
17 sayılı arsası baş katiplik- veya banka teminat mektubu 
teki şartname veçhi le 16· 3·937 ile söylenen gün ve saatta 
Salı günü saat on altıda açık encümene gelinir. 
artırma ile ihale edilecektir. 7 _ Beher metre murab-
lştirak için yüz otuz üç lira· 

baı iki yüz yirmi beş kuruşan 
lık muvakkat teminat makbu- 1231,88 lira bedeli muham· 
zu veya banka teminat mek· menle 61 sayılı adanın 574:50 
tubu ile söylenen gün ve sa- metre murabbaındaki 11 sayılı 
atta encümene gelinir. arsası baş katipligteki şartna· 

2 - Beher metro murab· me veçhile 16/3/937 Salı günü 
baı iki yüz elli kuruştan dört saat on altıda açık artırma ile 
bin lira bedeli muhammenle ihale edilecektir. iştirak için 
62 sayılı adanın 160000 met- doksan üç liralık muvakkat 
ro murabbaındaki 10, 11, 12 teminat makbuzu veva banka 
sayılı arsalarının baş katiplik- teminat mektubu ile söylenen 
teki şartname veçhile 16·3-937 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
İştirak için üç yiiz liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Beher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 
bin yüz altmış lira bedeli mu
hammenle 61 sayılı adanın 
86400 metro murabbaındaki 
19, 2Q sayılı arsaları baş ka· 
tiplikteki şartname veçhile 
16·3-937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
t!dilecektir. İştirak için yüz 
altmış iki liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 

4 - Beher metro murab
bai iki yüz elli kuruştan iki 
bin doksan bir lira otuz yedi 
kuruş bedeli muhammenle 62 
sayılı adanın 83655 metro mu
rabbaındaki 18 ve 19 sayılı 
arsaları baş katiplikteki şart
name veçhile 16-3-937 Salı 
günü saat on altıda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için yüz elli yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

5 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin yüz 
yirmi lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 44800 metre 
murabbaındaki 32 sayılı ar
sası baş katiplikteki şartname 
veçhile 16/3/937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
seksen dört liralık muvakkat 

·teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

6 - Beher metre murab
baı iki yüz elli kuruştan üç 
bin yüz yirmi yedi lira elli 
kuruş bedeli muhammenle 57 

gün ve saatta encümene ge· 
linir. 

8 - Beber metre murab
baı iki yüz yirmi beş kuruştan 
963 lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 428,00 metre 
murabbaındaki 20 sayılı arsası 
baş kiitiplikteki şartname veç
hile 16/3/937 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

9 - Beher metre murab
baı ikiyüz yirmi beş kuruştan 
1634,63 lira bedeli muham· 
menle 61 adanın 726,50 metre 
murabbaındaki 5 ve 6 sayılı 
arsaları başkatiplikteki şartna· 
me veçhile 16 131 1937 salı 
günü saat on altıda açık ar· 
tırma ile ihale edilecektir. 
İştirak için yüz 'yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
söylenen gün ve saatte encü-
mene gei"nir. 

19 26 2 5 506 
--~ ................... .... 

lzmir Sulh Hukuk mahke-
mesinden: 

Devlet Demiryolları genel 
direktörlüğüne izafetle vekili 
8 inci ışletmede Avukat Ha· 
lit Natık tarafından Sarayköy
de Yukarı mahallede 10 No.lı 
evde Giritli Hasan oğlu Lütfi 
aleyhine açılan ecri misil ' P 

ihale farkı alacak davasından 
dolayı müddeaaleyh namına 
tasdir ve berayı tebliğ irsal 
kılınan davetiye varakasının 
ikametgahının meçhuliyetine 
binaen bila tebliğ iade edil
mesi üze.-ine ilanen tcblıgat 

icrasına karar verilmiş oldu· 
ğundan bu bahta mahkem" 
27/ 2/937 tarihine müsadif cu· 
martesi giinüne talik kılınmış 
olduğundan yevmi mezkurde 

" . 
saat l O da mabkemeye gel· 
mediği veya bir vekil gönder
mediği taktirde hakkında gıyap 
kararı verileceğine dair dave· 
tiye makamına kaim olmak 
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W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE Lf NIE. HAMBURG 
"MİLOS,, vapuru 17 şu· 

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

"DELOS,, vapuru 18 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN iç.in yük kabul eder. 

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

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

EXPORT SS. CORPORA
TION NEVYORK 

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

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

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

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

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

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

martta beklenilmektedir. KÖS
TENCE, .SULİNA, GALA TZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması olarak ta BELGRA T 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TİSLA VA, VIY ANA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

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

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVIZAD, BU
DAPESTE, BRATİSLAVA, 
VlY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, 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 

............. lill!l!llm<llllillmllllilllŞi~ 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"POLO,, vapuru 21 şu

batta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda HULL 
için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, mart ibtida
.sında LIVERPOOL ve SVAN
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. 
"AD JUT ANT,, vapuru 25 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
iişikliklerden acenta ' mes u· 

ul etmez. 

• ••• _''t"A.~; .. ~ ..... ~ ·~ ·., • •. • • ..__, .::·~ , 

. Cevfik Baykent 

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

Metali um 
"D ,, 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 

Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 

8.N~A .,,,- ,. 

<Kuru..r ~ 9 ıı ıu r1 

[&lroc.l 
~~--[llll!ll~~--............................... 111111 ......... llllllil; .... 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

F ra telli s perco ·-·B-iri·n-ci-Sım~7-~mt:llCl:·as·s·ıs-~ 
Vapur Acentası Dr. Demir Ali 

Hellenic Lines 
Limited 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDES,, va-

puru 20 şubatta limanımıza 

"BELGION,, vapuru 22 şu· gelip yükünü tahliyeden sonra 
batta beklenilmekte ROT- BURGAS, VARNA ve KôS-
TERDAM, HAMBURG ve TENCE için yükliyecektir. 
ANVERS limanları için yük SiS "HERMES,, vapuru 25 
alacaktır . 

"TURKIA,, vapuru 28 şu· şubatta beklenmekte olup 
batta beklenilmekte ROTTER- AMSTERDAM, BREMEN ve 
DAM, HAMBURG ve AN- HAMBURG limanları için tah· 
VERS limanları için yük ala- milatta bulunacaktır. 
caktır. SiS "CERES,, vapuru 4 

PHELPS LINE marta doğrn bekleniyor. Yü-
PHELPS BROS & CO Ii'~C. künü tahliyeden sonra BUR-

NEV-YORK GAZ, VARNA ve KÖSTEN-
"IDEF JORD,, vapuru 14 CE'ye yük alacaktır. 

şubbntta beklenilmekte NEV- SiS "GAUYMEDES,, va· 
YORK limanı için yük ala· puru 10 martta gelip AMS-
caktır. TERDAM ve HAMBURG 

Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• "BRETGNE,, vapuru mar- için yükleyecektir. 
tin on beşinden sonra NEV- 26 şubatta gelerek PİRE, MAL 

SVENSKA ORiENT LİE- TA ve MARSiL YA limanla-
YORK limanı için yük ala- NYE KUMPANYASININ 
caktır. rına yolcu ve yül< alacaktır. 

"ARYLENSF..N,, vapuru ni· S/S "NORRUNA,, vapuru S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

sanın onbeşindl n sonra NEV- ;: 0~~bpa~~~~
0f~~~~l,e~~~ 21 marta doğru bekleniyor. 

YORK limanı için yük ala· PİRE, MALTA ve MARSIL-
caktır. BURG, BALTIK ve SKAN- YA limanları için yolcu ve 

Vapurların isimleri, gelme DINAVYA limanları için yük· yük kabul edecektir. 
tarihleri ve navlun tarifeleri leyecektı"r · Daha fazla tafsilat için ikin· 
hakkında bir taahhüde girişi- 1 ---1-. 
lemez. SERV S MAR TiM RU· ci kordonda Tahmil ve Tahliy<' 

Birinci kordonda "UMDAL,, MEN KUMPANYASININ binası arkasında FRATELLİ 
UMUMi DENİZ ACENT A- SiS "PELEŞ,, vapuru 20 SPERCO vapur acentalığına 
LiGi LTD. vapuru acentalı- şubata doğru beklenmekte müracaat edilmesi rica olunur. 
ğına müracaat edilmesi rica olup PİRE, MAL TA ve MAR· Navlunlardaki ve hareket ta· 
olunur. SİL YA limanlarına yolcu ve rihlerindeki değişikliklerden 

Riz binasında No. 166 yük kabul edecektir. acenta mesuliyet kabul etmez. 

lı!i 

Rf!:\f~C: onatını ls~eyiniz. 

Cins, model vo fl;vnt hususunda diller yUksok 

marka eaatıorıo muk y s edinız. 

Kullnnanlardan bir fikir edininiz. 
lı:ıto o \'t.klt neden horkotıln 

v 
as.atını torcıh ettı(tını anhyacaksının. 

Satıt Oopoau l DERNAA A. ZAHAROF, izıntr. HUkUmcıt cnddGSI 80 

ı -------------------=---------------------=--~ 
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-:::::: 
A. Kemal To y ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

---:::::: = :::::: -:::::: -= -:::::: -Ba~rnahanc istaS) onu J..ar~mnılaki Dibek sokak ba~ında 3G ayılı ::::;: 
ev ve wuaycııelıane>:inde sabah saat 8 den akşam a:ıt 6 ) n § = kadar ha ıalarmı kabul etler §§ - _... 

mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

Kemalpaşa belediyesinden: 
1 - Kema1paşa kasabasında yapılacak umumi hela inşası 

1012/937 tarihinden itibaren 21 gün müdcietle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - ihalesi 2/31937 sah günü saat 15 de encümen huzu· 
nında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 1024 lira 27 kuruştur. 

4 - isteklilerin teminat mektubu ticaret odası ehliyet ve 
ikametgah vesikalarını haiz olarak ihale günü encümene ge'.· 
mel eri. 

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

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümtn satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için 2450 kilo Askeri evsafta 

zeytinyağı pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 20-2·937 cumartesi günü saat 10 da yapı· 

lacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1397 lira olup muvakkat temi· 

natı 105 liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 

tın alma komi.syonuna gelmeleri. 500 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 52500 lira olan 1000 ton Dizel mayi mahruku 26 şu· 
bat 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat ondörtte kapalı 
zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şart· 
namesi komisyonda 263 kuruş mukabilinde hergün verilir. İs· 
teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleıi kapalı teklif mektupları 26 şubat 937 cuma günü saat 

onüçe kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığınB 
makbuz mukabilinde vermeleri ve saattan sonra verilecek mek-
tupların kabul edilmiyeceği. 10 14 19 24 

u·aı 
- i~, t 

L ~ , li 

ilE~G·' 
~ ~ ~~•. ~ı...lllRll..-::ıı~..-aiP..~~n 

t ntv~·j~ t'.:;1· ~~t.&lı.aaı.m.iılGıııl....-...... a.ı.ı .... ...-_,. ____________________ ,_, ___________ / 

SIHHAT BALIKYAGI 
ll;'' 

'forveçya balıl...yağlannın en lııılisidir. Şerbet gibi İ\'İlir, 2 defo süziilJJll 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Telefon : 3171 S/S "ALBA JULİA,, vapuru Telefon: 4142/4221/2663 Ba~durak Büyük Salepçio~lu ham karşısında 

Pu•• f)•en Şahap Tesiri tabii~eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki g'ebelere, kalp, Mfr' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


