
Yirmialtancı yal_ 
No. 7150 

Cumartesi 

20 
ŞUBAT 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Arab'lar 
Y ahudi'lere karşı cihadıekber 

ilan ediyorlar 

ltalya'ya Harp Gemileri Isınarladıli 
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Hatay' da vaziyet birtürlü düzelemiyor r ' Bay Delbos'un beyanatı 

Bay Tevfik Rüşdü Aras, Selanik'ten 
doğruca Cenevre'ye hareket etti 

Resmi tebliğ 
Atina, 19 ( A.A) - Mat

buata aşağıdaki teblii 11e
rilmiştir: 

Balkan antantının dai-

lspanya'ya artık hiçbir 
taraftan gönüllü ve mü
himmat gidemiyecek. Başvekilimiz, Hatay'ın temel yasası hakkında An

kara'dan İstanbul'a gelecek heyete!direktif verecek 

mi konseyi beşinci içtima
ını 15 şubattan 18 şubat 
1937 tarihine kadar Ati
na'da Yagosla11 başvekili 

ve hariciye nazırı ve kon
seyin bu defJresi başkanı 
ekselans Stoyadinoviç'in 
riyasetinde akdetmiştir. 

-----·------= 
Kontrol bu akşam gece yarısından 
sonra hertaraf ta başlıyacaktır -Londra'da 

Müzakereler .. 
Karşılıklı sıkılan hol-bol palav

raya rağmen lngihere ile Almanya 
aramnda müstemlekelerin iadesi 
mes'elesinin müzakeresine haşlan

mış olduğu hir hakikattir. 
Bu müzakereyi de İngiltere ile 

olan bütün müzakereleri idare ve 
intaç etmiş olan Alman'lann Lon· 
dra sefiri Von Rihentrop yapıyor. 
1ngiltere kralını bir resmi kabul 
esnasında Nazi usulü ile selamlı· 

ya<'.ak ve selama müteradifen mu· 
tadı veçbile " yaşasın llitler ,, di
yecek kadar laübali tavırlı olma· 
ona rağmen bulunduğu yerde ken• 
disine çok iyi bir muhit yapmak 
esranna bihakkın vakıf olan bu 
oeytan diplomat, biç şüphe yok ki 
bu derece nazik ve hassas olan 
müstemlekeler müzakeresini hüsnü 
ıoretle idare ve intaç edebilecek 
yegline ~iman devlet adamıdır. 

İngiltere hariciye nazın Eden 'in 
nutkunu takiben Şansölye Hitler'in 
nutkunu dikkatle okumuş ve hu 
iki devlet adamının ileri slirdnıt· 
leri tezleri karşıla,tırmış olanlar 
için bu müzakerat haberi hiç te 
bir eürpriz değildir. Alman müs
temlekelerinin iadesi için bir mü
zakereye girişmek esasını beriki 
devlet adamı da reddetmiyor. l<'a· 
kat hu çapraşık i~i taınamile iki 
zaviyeden görıniye çalışıyordu. Al· 
man ·ıara göre en elli kendi müs· 
temlekeleri iade edilmeli, Avrupa
da bir garb misakı, silahlann tah· 
didi ve nihayet iktısadi münase· 
betlerin tevzini müzakereleri bu 
iadeden sonra başlamalıdır. İngi· 

• liz' lere göre ise evelemirde Avru-
pa'da bir garb misakının, bir si· 
labları tabdid işinin ve nihayet ik
usadi münasebetleri tenin mes'e· 
lesinin esaslan tekarrür etmeli ve 
ancak bundan sonra Alman'lara es· 
ki müstemlekelerinin iadesi iei 
bahse mevzu olmalıdır. 

Sureti zahirede bu mes'elenin 
önce veya sonra müzakeresi gibi 
çok basit görünen bu iki tezin 
Türkçe manası şudur: Alman'Jar 
Avrupa'da garb mieakının akdi, si· 
lablann tahdidi ve iktısadi müna· 
sebetlerin tcvzini mes'elelerini mü· 
zakereye razı olmak için evelemir
de ka),tsız şartsız müstemleke· 
lerinin iadesini istiyorlar, yani ken· 
di alacaklannı tamamile aldıktan 

sonra kendi verecekleri hakkında 
bir müzakereye yanaşmayı kabul 
ediyorlardı. Buna ınukabil ise İn· 
giliz'ler tamamile aksi iddiada idi· 
lcr; müstemlekeler bahsinde keu
dilerinin ne vereceklerini söyleme
den evvel Alman·lann diğer Avru· 
pa işlerinde ne dereceye kadar fe. 
dakarlık yapabileceklerini anlamak 
istiyorlardı. Türkçesi iş bütün ye· 
şil masa müzaıı.;crelerinde olduğu 

gibi bir yahudi pazarlı~ıoa dökül· 
nıek, beriki taraf karşısındakinden 
azami fedakarlık. talebine karşı 
nıümkün oldu~u kadar az birşey 
vermek emelinde idi. 

işte bundan bir haf ta kadar 
evvel İngiliz hariciye nazınna ve
k6let eden Lord Ilalifake ile Von 
Ribentrop arıısındaki temaslar bu 
bava içinde baıladı. 

1 geçecek ve.., Sancak J' itiliifnamesinin 
teferruatına aid.,.maddelerin tesbiti 
için toplanacak olan komiteye işti
rak edecektir. 

İstanbul, 19 (Hususi) ~ Baş· 
vekil general İsmet İnönü'nün İz· 
mir'e gidip gitmiyeceği belli değil
dir. 

llatay'ın ana yasasını tanzim 
için Cenevre'deki;:müıakerelere iş· 

tirak etmek' üzere gidecek heyeti· 
miz, yarın:(bugün) Ankara"dan bu
raya geleceğinden, Başvekilimiz 

kendilerine direktif lcr verecek ve 

belki de bu sebeple tfzmir seyaha· 
tinden vazgeçecektir. 

General İsmet İnönü'nüo fz. 
mir"e gidip gitmiyccekleri yann 

(bu sabah) kat' i olarak anlaşılacaktır. 
İstanbul, 19 (Hususi) - Baş

vekilimiz ızınir seyahatinden vaz
geçerlerse, İktısad \'ekili Bay Celal 
Bayar ile deniz işleri müsteşan Sa

Daimi konseyin en sa-
mimi dostluk havası için
de cereyan eden müzake-
releri dört memleket dış 
siyasalarını idare edenler 
arasındaki tam görüş bir
liğini ve Balkan:mütte/ik
lerini bağlıyan tesanüdü 
bir kere daha tesbit ve 
müşahedeye imkan ver
miştir. 

Avrupa umumi vaziye-
tini ve Balkan antantı 
devletlerini bilhassa ala
kadar eden mes' eleleri 
-Devamı 6 ıncı sahi/ede-

'----------------J --·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Bay Tevfik Rüşdü Aras 
İstanbul, 19 (Hususi) - Hari

ciye Vekili doktor Bay Tevfik Rüş· 
dü Aras, Selanik'ten Cenevre'ye ' - Sonu 6 ıncı sahifede -

Donanmamızl yeni gemilerle takviye ediyoruz 

Paris 18 [A.AJ 
Nazırlar meclisi 
müza kere ler inin 
büyük bir .kısmı 
bar ici ye nazın 

Delbos'un izahatı 
üzerinde cereyan 
etmiotir. 

Delbos bütün 
limanlarda, tayya· 

re meydanlarında 
ve İspanya'ya gö· 
nüllü gidebilecek 
bütün hudud ie
tasyonlannda fili 
bir kontrol tesisi· 
ne müteallik bir· 
çok e m i r n a m c 
projelerini anlat- Bay /von Delbos 
mıştır. Çok itina ile hazırlanmış da harbeden ordulann tabiyeei 
olan tedbirler bütün ibtimallitı için göniillü davetinde bulanmıy .. 
dnpiş eylemektedir. Hatta şimen· cak bir hale getirilmektedir. B6· 
diferlerde bile hususi bir zabıta tün tedbirler 20 eubat gece yana 
teşkil edilmekte ve Fransa toprak· meriyete girecek.tir. 

ltalya ve Almanya tersanelerine yeni lanndaki bilt6D radyolu ':pa•ya· • - ~on~ 6 ıncı salıi/ede-

hearp gomilori ıenu::aırl!:ııl'lıl, - Mes ud bır hadıse 
. · . - .. .. ,, . AmerıKan Koııeııne ı uı " 
/talya'ya krom madenı ve komur vermek suretile b v çekilecek 

yeni gemilerin bedelini ödiyeceğiz ayragı . 
manya'dan alacalımız olan 32 mil

yon lira bloke paraya mukabil, 
Alman destegahlarında hülnimcti· 

Şanlı. Yavuzumuz 
Roma, 19 ( Radyo ) - İtalya gemileri ile Türk donanması Ak· 

matbuatı, Türkiye'nin krom ma· deniz'de muazzam bir kuvvet teş-
deni ile kömür mukabilinde İtal· kil etmiş olacak ve çok geniş olan 
ya'ya harb gemileri ısmarladığını Türk sahillerinin muhafazasına ka· 

yazıyorlar. fi gelecektir. 

İnşa edilecek olan yeni hıırb İstanbul, 19 ( H usu~i ) - Al· 

Fransız gazetelerin}E_yazdıkları 

400 milyon lirahk tahsi
sat talebi kabul edildi 

miz namına 4 denizaltı gemisi ve 
diğec bazı barh gemileri inşa edil-
mektedir. 

Bu gemilerin, gelecek sene ip
tidasında hükumetimize teslim edil· 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Harb gemilerimiz, en son ve 
mükemmel şekilde olacaktır. 

------------------------
/ ngi l tere 

Mısır'm uluslar sosyetesi· 
ne girmesini iltizam ediyor 

Londra 18 
(A.A) - Mı
sır hükumeti 
İngiliz ·Mısır 
m uk avel esi· 
nin uçuncü 
fıkrasına is· 
tinaden mil
letler cemi· 
yetine gir· 
mek talebin· 
de bulunmuı· 

ltur. Mıeır 
lh ük iı m eti 
lmezkôr mu-

Amerika •silahlanmada /ngiltere'den aşa- kaveleye gö· Nahas Paş~ 
1" • • I . ? re İngiltere'den bu hususta muza• 

ğı kalmıyacak. Bay Baldvın,,ne dıyor. baret istemi ye saıahiyeuar oldağun· 
.. · l.k d eden dan İngiliz hükftmeti milletler ce· 

Londra, 19 
avaın kamara· 
ııı 329 reyle 
ve 145 reye 
karşı 400 mil· 
yon İngiliz li
ralık müdafaai 
milliye ietik· 
razı kabul ve 
tasvib etmiştir. 

M. Baldvin 
bu münasebet· 
l e be ya n atta 
hulunmu~ ve: 

- Ilüküme B. Bald11in 

tır. Domınyonlan a a a ar . . · t:' k ı·dc toplımmasını , .. . mıyetının ıev a a 
askeri mcs eleler tetevvuç mer~sı- taleb etmittir. 
minden sonra toplanacak olan ı~· Bu toplanunıtı mapa eonlann· 
paratorluk konferansında tetkık da olması muhtemeldir. Diğer ta· 
edilecektir.,, Demiştir. . raftan İngiliz bükftmeti birçok 

Va~ington, 19 (Radyo) - Bır· devletlere de müracaat ederek ken· 
leşik Amerika bükftmeti bahri tes- dilerinden Mıeır'a müzaheret etme-

lihatta lngiltere'den hiçbir ve~hi.le lerini rica etmiştir. 
geri kalmanıaRa karar vermıştır. Cenevre, 19 (Radyo) - lrak 
Amerika, 1ngiltere'ye müsavi deniz hükdmetinden başka İsviçre hükft· 
kuvvetine malik olacaktır. meti de Mıeır hükftmetinin ulns· 

Paris, 18 (A.A) - Avam ka- }ar sosyetesine girmesini memnuni-
marasında lngiltere'nin silahlanma- yetle telakki etli~ini bildirmiştir. 
sına müteallik olarak yapılm1ş olan -----------
müzakerelerle 1ngiliz beyaz kitabı· yol vergisi 
nın neıri hakkında Fransız gazete· Memurlardan birinci taksit 

Kollei binası 
Kızılçulln'daki Amerikan Kol· 

leji ve yanındaki c;iftlik bina ve 
arazisinin satın alma muamelesi 

dün sona ermiıtir. Tapu müdürlil· 
ğünde, Kollej ve çiftlik binalannın 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Yarın, Halkevlerinin ku· 
ruluş ylldönümüdür. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri 
IBay Ş.fKaya'nın __ söylevini dinliyecefiz 

domuzun muhtelif yerlerinde yeni• 
den yirmi iki Hallı.evi açllacak Te 

- Sonu 6 ıncı salıijede -

Berlin, 19 (Radyo) -
Almanya hariciye nazırı 
Von Neurath, pazar giinii 
buradan Viyana'ya lıarelult 

:edecek ve pazartesi giinil 
oraya varacaktır. 

İngiltere hariciye nezaretinde 
herhangi milletler uası bir mee'ele 
iyice olgunlaımadan, batta müza· 

tin istihdaf ettiği bn eilablanma 

tecavüı makeadile değildir, eadece 
tecavüzü men içindir. 

terinin serdetmekle olduk.lan mü· · l 
talealar pek 0 kadar uzun değildir. yol vergilerini vermemı§ o an· 

Ek.o Dö Paria gaseteıinde Par· ların ikinci taksitlerinin de 
tinaka diyor ki: mart aylıklarından kesilmesi 

Halkevi binası 
21 Şubat pazar günü, Balk.ev

lerinin kuruluı n açılııına rastlı· 
7u pdtlr. Bu mti.ııa .. betl• ;rur· 

Baron Neurath, Baq Hit• 
ler'in emri ile Avustarga 
başvekili Bay Şuşninı'l 
Berlin' e davet edecektir. 

Alman hariciye nazırının 
refakatinde oniki miifav 
vardır. Hamdi Nüzhet Çançar 

- ,s.,.. 2 inci Nlıi/ede -
"İngiltere hükdmeti bu buıus

ta Dömin7onlarlı mutabık kalmıt· - Sonu 6 ıncı Nlai/ede - kararlqtırılmııtır. 



Dil 
irfan Hazar 

Menbalnrı kom~umuz Bulgaristan'da, Yunaniıtan'Ja, Ru!!ya'da olan 
J.>ıiyük nehirler dü~iinünüz! Bu nehirlerden bazı kollan memleketimize 
seı;irmek iı;in şüphesiz en i)ncc ~apacağımız ıey; en kc tirmc yollar bul· 
ınak, Trakyayı, Kafkasları birinci plıina getirmektir. Hiç ümid cdilmt~z 
ki, söyledi~imiz kolların memleketimize girebilmeıi~ onlann tersine dön. 
me ile, şimale dogru akmağn ha~lıyarak gcnit geoit diyarlar, iklimler, 
devletler geçtikten sonra Fransa'da birleşmesile husul bulsun ,.e ancak 
oradan, y11lardan ,.e hatta asırlardan sonra gerisin geriye dönerek top· 
raklanm1zn akmak üzere ayni (lünya seyahatini tekrar yapsın! Tasavvur 
rdioiz neler kaybetmet o zaman bu güzel kollar, bu nnrin nehirler! 
Avdeue bazım, kendi kendilerfoi bile ıanıyaınıyanları olur. Çektikleri 
yolculuk meşakkatleri içinde bütün renkleri de~işir. Her ülkenin toprağı 
onlara kenı.li bo}nsını vurmıya çalışır ve kendi gök yüzünün ya~murla· 
nnı zorla kabul ettirir. Ekseri, susuz kaldıkları vakitlerde vardır. İşte o 
an, mini·mini derelere, çaylara keıı,lileri yalvarıııı)R lıa~larlar. 

Hu uzun misalden canınızın ınkıld1ğını tahmin ediyorum. Neticeye 
gelelim: Burnumuzun dibindeki memleketlerin edebiyat ~·e fikir hayatını 
anlamak için bir hamlede uzak .Frans:ı'nın tombul memelerine sarılıyo· 
rUL Pu~kin, Dostoyevski, Turgenief, Platon, Grigorief.. Bize hep Fransız 
kanalından geliyorlar. Hem kaç yıl sonra .. Almao'lann Göt 'si, lngiliz· 
lcrin Şskıpiri bizce İngiliz yabud Ahnıın olmnl tan zipde Fraoeız'dır. 
Bilseniz, üç dört yoldan gelen Ye şiddetli snğnaklara, anaforlara rastlıyan 
bu tercümeler a11ıllarından ne özlü şe) ler kaybediyorlar! 

Mübadele suretile, muhtelif komşu memleketlerin dillerini mckteb· 
}erimizde hakkile okutabilirsek elbette çok şey kazanırız. Büyük. sulh· 
ler, gönüllerin sevişmesi \C anlaşmasile ınümkii0tllir. Bu seviemek ve 
anlaşmak i e ancak dil sayesinde gerç.eklcşir. 

Kelebek sevdası .. 
Kolleksiyonlar içinde göze 

en güzel görünen hiç şüphe 
yoktur ki kelebek kolleksiyon
lar1d ır. Bu kolleksiyonlarda 
göze çarpan renk bolluğu, renk 
güzelliği ve ahengi cidden 
fevkaladedir\ 

Birçok meraklılar_ keleb~k 
çahşmakta fakat en güzel ke
lebekleri kolaylıkla elde ede
memektedirler! 

Nihayet buna da bir çare 
bulunmuştur: 

lngiltere' de Kolçester' de mu
azzam bir park vücude geti
rilmiştir. Her türlü ve en gü
zel ağaç ve çiçekler vardır; 
Bunların da üzerinde tırtılların 
envaı yer almıştır. 

Her tarafta merhametsizcc
sine öldürülen bu tırtıllar hu· 
susi tedbirlerle muhafaza edil
mekte ve tırtıllardan yetişen 

kelebekler de meraklılara sa
tılmaktadır. 

Kalb ve dansözlük! 
Balelerde pervane gibi -is

terseniz bir melek gibi deyi· 
nizl- dönen , uçan, sıçrayan 

güzel makyaj edilmiş dansöz· 
leri ne kadar zevkle seyre· 
deriz, değil mi? 

Ve... Ekmek parası kazan
mak için en zevkli mesleğin 

de dansözlük olduğuna kat'i 
surette eminsiniz. 

Fakat işin iç yuzu böyle 
değil, çünkü, en agır bir iş 
gören bir işçinin nabzı daki
kada en nihayet 160 defa at-

r ' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Bugün, öğleye kadar mcrih, 
ay 'e ncplonııo çok fena tesirleri 
ahında bulunacağız. Öğleden son· 
ra da bugüne !kaudallar, ıstırab· 
lar günü demek doğru olacaktır. 

Bugün, aile ha)atında çok sabırlı 
'Ye mütehammil olmak gerektir. 
Ancak bu suretle birçok aile da· 
Tal•nnın önüne geçilmiş olacaktır. 

Bugflu doğacak çocu\lar te
tebbu meraklısı olacaklar fakat 
yaJaocılıkları ile ~öhret kazanacıık· 
ludar. Bu çocuklara iyi bir reh· 
berlik ) apılırea, fikir sabaaında 
yGkeel~bileceklerdir. 

maktadır. Halbuki, bir dansö
zün nabzı dakikada 92 den 
başhyarak 240 adedine kadar 
çıkmaktadır. 
Tahta kurularma karşı 

sigorta 
Tahtakuruları evlerin, ev hal

kmın en büyük düşmanıdır! 
Bu mt7ır VP miistE-ı... .. eh malı· 
- -···-· U'U\ı D&ı '"1:811e.i•1 ıı U .u 

eve girmesi ve tutunması, o 
sene içinde o evin baştan ba· 
şa tahtakurusu istilasına uğra
ması demektir. Bu tehlikeye 
en ziyade oteller maruzdur. 
Ve esas itibarile otel sanayii 
memleketi demek olan is~iç
re' de tahtakurusuna karşı bir 
sigorta ihdasına mecbur kal· 
mışlardır! 

İsviçre-de bazı otellerde 
yolcular kendilerini -Oldukça 
yüksek bir bedel mukabilinde
tahtakurularına karşı sigorta 
ettirebilirler. Yolcular tahta 
kurusundan mustarip oldukları 
takdirde, mukavelede münde
riç tazminatı almaktadırlar. 

Kemik ihracatı 
lzmir'den tonlar.la kemik 

ihı-aç ediliyor. 
Son aylarda memleketimiz

den Almanya'ya mühim mik
tarda kemik sevkedilmeğe baş
lanmıştır. 

Bugünlerde ihraç edilmek 
üzere 100 ton daha hazırlan· 
mıştır. 

Bu kemikler, Almanya' da bi!' 
çok sanayi işlerinde kullanıl

maktadır. 

Yeni yollar 
Vilayet daimi encümeni üç 

yolun inşasını müteahhitlerine 
ihale etmiştir. Gülbahçe - Ka
raburun yolu 19677 liraya, 
lzmir - Manisa yolu 12767 li
raya ve Menemen - Muradiye 
yolu 23709 liraya ihale edil· 
miştir. Bu yollar, mayıs niha
yetine kadar bitirilecektir. 

Koyun kelebel)i 
Ziraat vekaletinden, şehri

miz Baytar n -:lürlüğüne 200 
hayvana yetecek kadar disto
fajen ·kelebek ilacı ~imiştir. 
Bun1al' kelebekli koyun sahip
lerine verile ktir. 

~El liRMABERLERI 
r 

Tazimat tel-
graflarına Büyük
lerimizin cevapları ----· .. ····----Vilayet umumi meclisi ka-
rarile Büyüklerimize çekilen 
tazimat telgraflarına aşağıdaki 
cevaplar gelmiştir: 

Bay Fazlı Güleç İzmir valisi 
C. Vilayet genel meclisi 

toplantısı münasebetile bana 
gösterilen temiz duygulara 
teşekkür ederim. 

Cumhur Reisi 
K. Atatürk 

"' "'. 
Vilayet umumi meclisinin 

duygularına teşekkür eder, 
başarılar dilerim. Başvekil 

/. lnönü 

"' * * Vilayet umumi meclisinin 
toplantısı münasebetile göste~ 
rilen duygulara teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

B.M.M. reisi 
A. Renda 

"' * * C. Teşekkür eder, umumi 
meclisten yurd için verimli 
çalışmalar dileğile saygılar 
sunarım. Dahiliye vekili ve 

C.H.P. genel 
sekreteri 
Ş. Kaya 

• * • 
Vilayetiniz umumi meclisi· 

nin toplantısı dolaytsile ~ön
derilen tel yazınızı aldım. iyi 
duygularınıza teşekkür eder 
ve sayın üyelerinize muvaffa-

S·hhat vekili 
Dr. R. Saydam 

* * * Sevgili lzmir'in genel vila-
yet meclisinin hakkımda izhar 
ettiği büyük iltifata yürekten 
teşekkür ederim. Meclis aza· 
sına derin saygılarımı bildir· 
menizi rica ile zatıalilerine 
müveddet ve sevgilerimi su-
narım. Hariciye vekili 

T. R. Aras 

Vilayet umumi meclisinde 

Vilayet izahnamesi itti
fakla kafi görüldü -·--Büyüklerimizin telgrafla verdikleri ce. 

vaplar (Teşekkürler, minnetler) sedaları 
ile ve alkışlarla karşılanmıştır 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat 14 te vilayet salonunda 
toplanmış, vilayet izahnamesi 
ile daimi encümenin mütalea· 
.namesini ittifakla tasvip ve 

tasdik etmiştir. Celseyi ikinci 
reis Sırrı Şener (Foça) açmış 

ve yeni büdçenin ne şekilde 
hazırlanacağı hakkında Dahi

liye Vekaletinden gelen bir 
emri okumuştur. Gelen evrak 

ile birlikte bu emir de aid 
oldukları encümenlere gönde· 

rilmiş, hasta olan üyelerden 
Yusuf Ziya (Bayındır), Meh

med Aldemir (Çeşme)nin bi
rer hafta mezun sayılmaları 
kabul edilmiştir. Büyüklerimize 
umumi meclisin tazimat duy· 
gularmı bildiren telgraflara 
Cumur reisimiz Atatürk, Baş· 
bakan ismet lnönü ve Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda ve Vekillerimizden ge
len cevablar okunmuş: 

- Teşekkürler, minnetler; 
Seda!arile karşılanmıştır. 
lzahname ve rnütaleaname-

yi tedk'ik eden komisyonun 
hazırladığı raporun vilayeti 

.3&1 &. /'ır..uuullı.gc. 

Nakil işini sekteye uğrat
mıyacak bir şekil 

düşUnülUyor .. 
Dahiliye vekaletinin emri 

üzerine sırt hamallığının yasak 
edildiğini yazmıştık. Belediye, 
bu emre uyarak çarşıda, pa· 
zarda, her ne suretle olursa 
olsun hamalların sırtlarında 
yük taşımalarına mani olmak-
tadır. 

alakadar etmesi itibarile ikinci 
reis, celseyi tatil etmiş ve on 
dakika sonra ikinci celse, vali 
Bay Fazlı Güleç'in reisliğinde 
açılmıştır . 

Tedkik komisyonu raporu 
okunmuş ve vali, üyelere söz 
vermiştir. Raporda vilayetin 
yaptığı işler takdir ediliyordu. 
Vali Bay Fazlı Güleç, 1936 
büdçesinin geç tasdik edilmiş 
olmasına rağmen vilayete tah· 
mil olunan vazifelerin yıl so· 
nuna kadar sür'atle başarıl
ması için mümkün olduğu ka
dar çalışılacağını bildirmiştir. 

Avukat Ahmed Şükrü ve 
Murad Çınar (İzmir), Avukat 
Kemal (Menemen) söz alarak 
umumi meclise aid bazı işle· 
rin, doğrudan doğruya daimi 
encümen tarafından kararlaş
tırılmış olmasını tenkid etmiş
lerdir. Başkan, lazım gelen 
izahatı vermiş ve bu izahatı 
müteakip meclis, vilayetin 
izahnamesini ittifakla kafi gör· 

müştür. 
Umumi meclis, önümüzdeki 

Cuma günü saat 15 te topla· 
nacaktır. 

iRtısad Yehtttmızin 
----"~ 

Riyasetinde satı günü bir 
toplantı yaptlacak 

İktısad Vekilimiz Bay Celal 
Bayar'la birlikte Vekalet De· 
niz müsteşarı Bay Sadullah ta 
şehrimize gelecektir. Haber 
aldığımıza göre; lzmir müstak
bel limanı ve lzmir İktısadi 
vaziyeti için şehrimizde yapı-

'--------------~ 
Ticaret ve ihraç merkezi 

olan lzmir' de nakliye ışı mü· 
him bir rol oynadığı için bu 
emir, ticaret erbabının nakliye 
işlerinde bazı müşkülat tevlid 
etmiştir. 

lacak mühim tetkikler müna
sebetile salı günü liman iş· 
letme müdürlüğünde Ticaret 
odası reisi ve diğer alakadar-
ların iştirakile bir toplantı ya
pılacaktır. Hava istasyonu ---··----

istimlak muamelesi 
bitirilmek üzere 
lstanbul - İzmir ve Ankara

lzmir arasında işliyecek olan 
hava postaları için Cumaovası 
istasyonu civarında ınşaasına 

karar verilen hava postaları 
istasyonu için yetecek k :ıdar 
arazi; plana göre tesbit edil
miştir. 

726 metre murabbaı geniş
liğinde ayrılan bu arazının 
istimlak muamelesi neticelen
mek üzeredir. istimlak bedeli
nin vilayet, parti, belediye ve 
ticaret odası büdçelerinden 
ayrılması muvafık görülmüştür. 
istimlak muamelesini müteakip 
hava istasyonunun inşaasma 

başlanacaktır. 

Zeytinyağı 
Veni siparişler geldi 
lzmir'deki Zeytinyağı ihra

catçıları, lngiliz idhalatçılarile 
mühim işler yapmıya başla
mışlardır. Bu yıl, ispanya' daki 
harbler yüzünden lngiltere ve 
Fransa tacirleri, her sene is
panya' dan satın aldıkları zey· 
tinyağının mühim bir kısmını 

bu yıl Tiirkiyl·'den almıya 

mecbur kalmışlardır. Zeytin· 
yagı üzerinden şehrimiz tüc· 
carlarına mühim siparişler 

gelmiştir. 

ihracat mallarımızın bir yer
den diğer tarafa nakli işi, 
şimdiye kadar sırt hamalları 
tarafından yapılıyordu. Sırt 
hamallığı yasak edildiği için, 
bu nakil işine yeni bir tarz 
bulunması lazımgelmektedir. 
Bu sebeple, şarbay B. Behçet 

Uz, B.ff icaret odası umumi ka
tibi Mehmed Ali ve diğer ala
kadarlr.ınn iştirakile yakında 
bir toplantı yapılacak ve mal
ların ne suretle nakledilmesi 
Iazımgeleceği görüşülerek bir 
karar verilecektir. 

Göçmen geliyor 
Bugünlerde Bulgaristanlı 103 

göçmen lstanbul'dan Dikili'ye 
gelecek ve Kabakum mevkiin
de iskan edileceklerdir. Bu 
göçmenler, Bulgaristan'dan ka
ra yolu ile Edirne'ye, oradan 
da lstanbul'a gelmişlerdi. 

Yakında gene İstanbul' dan 
13 göçmen ailesi gelecek Me
nemen' de ve 7 aile de Ke
malpaşada iskan edilecektir. 

Nafıa fen memuru 
Vilayet nafıa fen memurlu

ğuna tayin edilen Erzurum 
nafıa fen memuru Sahip Ku .. 
ral şdlıimize gelmiş yeni va
z.ifeai 

----
lzmir civarında zen. 

gin altın madeni 
bulunmuş 

Bay Faik adında bir zat 
dün vilayete bir istida ile 
müracaat ederek lzmir civa· 
rında zengin bir altın madeni 
bulduğunu, işletme için yapa
cağı masrafın yarısı verilecek 
olursa yerini gostermeğe ama· 
de olduğunu bildirmiş ve ım· 
tiyaz istemiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
zat, bulduğu altın madeninin 
tahlilini İngiltere' de yaptırmış, 
tahlil neticesi çok iyi çıkmış
tır. Tahlil raporlarının stıret

leri de vilayete verilmiştir. 

Çocuk düşürmek 
Seydiköy civarında Bay Rı

za'nın hizmetçisi Zehra hak· 
kında Müddeiumumilikçe tah
kikata başlanmıştır. Zehra'nın 
hamile bulunduğu çocuğunu 
kasten düşürdüğü iddia edil
miştir. 

Köylerde okul inşaatı 
Beş yıllık köy kalkınma 

planına göı'c muhlclif yıllarda 
okul inşa edilecek köyler Kül
tür Bakanlığınca tesbit edil
miştir. Bunun için hazırlan· 
makta olaa progı am yakında 

.. 
' 

Londra'da 
Müzakereler .. 
- Başı 1 inci sahifede -

kere11i son saf basına gelmeden 
onun hakkında l4erhangi bir dedi· 
koduya meydaı. vermemek bir 
an'ane halindedir. 

Onun içindir k.i, birkaç gün 
evvel Avam kanıaraSlnda Alınan 
müstemlekeleri i~i me:ırzuubahsol· 
duğu zaman bii'-:umet namına ha· 
tiplere ccvab v ., zat hiç tered· 
düd etmeksizin ...... Lmıın'lara müs· 
temlekelerini iade mes'elcsiııin hiç: 
kimseuin aklından bile geçmediğini 
söylemekte tcredılüıl etmedi. Bu 
teminat ayni iş hakkuıdaki müza· 
kerelerin başlamış olmasına hiçbir 
suretle mfüıi teşkil etmez. Nitekim 
çok yakın Lir maziyi düşünürsek 
Habeşistan işinde İngiltere'nin ayni 
şekilde hareket ettiğini, bir taraf• 
tan o zamanki hariciye nazırı Sir 
Sam uel Jloar Fransız lıaş'fekili La· 
val ile o mahuıl ve meşhur uyuş· 
ma teklifini hazırlarken diğer ta
raf tan Avam kamarasında sorulan 
suallere hükumet namına menfi 
cevablar verilmiş olduğunu hatır· 

larız. 

.Başladığı muhakkak olan hu 
müzakere hangi e aslar dahilinde 
cereyan ediyor, İngiliz teı:i mi, Al
man tezi mi galib gelmiştir? Bu.
rası tam:.ıuıile mcçlıuliiınüzdür. 

Y.ılnız iki taraf hariciye neza• 
retlerinin fikirlerine tercüman ol· 

makla maruf olan gazetelerin kar·· 
ş1lıklı neşriyatma bakarak hükmet· 

mek mümkündür ki müzakerelerin 
başlangıç noktası, yani lngiliz le· 

zinin mi, .Alman teklifinin mi gn· 
lih geldiği noktası henüz sarahatle 

taayyün etmiş değildir. 1ş he.aüz 
karşılıklı tezlerin teatisi \"C müda.r
faası saf hasıodadır. 

Alman sefirinin İngiliz tema· 
yiillerini sezmek ve hu çe~id mil· 
zakc.rolerde hakiki bir suples gös
termek hususundaki mü tesna ka· 
biliyeti nazarı dikkate alınırsa bir 
oeru temas et\ilmiş olan bu bahsin 
kolay kolay nrkusı kesilmiyeceğine 

ve yakın bir zamanda kıırşılıkJı 

tezlerin ikisi ortası bir müzakere 
zemini bulunabileceğine hükmolu· 
nahilir. 

Avrupa sulhun un bugüne aid 
en büyük pürüzleri karşılıklı bu 
iki tezin esaelanndan mündemiç 
bulunuyor. İki hfik(ımetin oe ya· 
pıp yaparak bunda bir itilaf zemi· 
ni hazırlamalan dilnya sulhu na
mma cidden ve samimiyetle temen
ni edilecek hirşcydir. 

Hamdi Nüzhet Çançar --------
Cellat gölü 

Yakanda kurutulacak 
Torbalı'da Cellat gölünün 

kurutulması ve Küçük Men
deres yatağının temizlenmesi 
için yapılan tesisatı tetkike 
giden Nafıa Vekaleti müste· 
şarı Bay Arif, dün akşam şeh
rimize dönmüştür. Bugün iz· 
mir'in muhtelif Nafıa işleri 
tizerinde tetkiklerde buluna
caktır. 

Gençler 
Atatürk heykeline çelenk 

koydular. 
Ankara Coğrafya ve Tarih 

Fakültesi talebesi, dün Atatük 
heykeline çelenk koymuşlar ve 
şehrin muhtelif yerlerini gez
mişlerdir. ----

Manisa 
Dağ sporcularının 

gezintisi 
Manisa, (Te • "'n) - Şehri· 

miz dağ spor kulubü, Ödemit 
Bozdağ'ma büyük bir seyahat 
ve spor eğlencesi tertip et
miştir. 

100 - 150 genç, Pazar günü 
İzmir' e hareket edecek, ora
dan da Ödemiş' e geçecek ve 
Bozdağ'ına gidecektir. Gençler, 
Bozdağ' da bir hafta kayak 
sporu ile meııul olacak ve 
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ihtilalciler, milislerin 151 
tayyaresini düşürdüler 

Paris,· 19 (Radyo) - Havas Ajansı muhabiri bildiriyor: 
(Jarama) cebhesinde milis kuvvetlerinin yaptıklar•. hücum, 

tamamen neticesiz kalmıştır. 
ihtilalciler, (Arganda) ve (Morana dö Tatajona) cebhelerinde 

yalnız top ateşi ile iktifa etmişlerdir. 
(Aragon) cebhesinde milislerle yapılan hava muharebesinde 

ihtilalciler galebe çalmışlardır. Bu cebhede beş ve Madrid 
afakında da 11 milis tayyaresi düşürülmüştür. 

Franko kuvvetleri Valansi yolunda da (Sudat Real) kasaba· 
sını ağır surette bombardıman etmişler ve mühim hasarat ika 
eylemişlerdir. 

ihtilalciler; milislerin (Zarama) cebhesinde yaptıkları şiddetli 
hücumu akim bıraktırmak için Madrid üzerine yüklenmişler 
ve Üniversite mahallesinde büyük zayiat verdirmişlerdir. 

Vekiller 
AtatUrk'e arzı tlzimatta 

bulundular 
İstanbul, 19 (Radyo)-Şeh

rimizdc bulunan Vekiller, bu· 
gün Dolmabahçe sarayına gi· 
derek Başvekili ziyaret etmiş
lerdir ve Atatürk' e arzı tizi· 
matta bulunmuşlardır. 

Büyük Şef, bugün şehirde 
bir gezinti yapmışlar ve Filor
ya'ya kadar gitmişlerdir. 

İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Nafta Vekili B. Ali Çetinkaya 
ile inhisarlar Vekili B. Rana 
Turhan, bugünkü Ankara eks· 
presile şehrimize gelmişlerdir. 

Resmi gazete 
Dört dil üzerine çıkacak 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Resmi gazete, Hazirandan iti· 
haren Türk'çe, Fransızca, Al
man'ca ve fngiliz'ce olarak 
dört dil üzerine neşredile· 
cektir. 

B. Şükrü Kaya 
Ankara'ya dönüyor 

lstanbul, 19 (Radyo} - Da· 
biliye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
Halkevleri merasiminde bu· 
lunmak üzere yarın akşam 
Ankara'ya gidecektir. 

Bay Ta"hsin Uzer'e 
ameliyat yapıldı 
lstanbul, 19 ( Hususi ) -

Üçüncü umumi müfettiş Bay 
Tahsin Uzer' e burada bir ame
liyat yapılmıştır. 

Karaya oturan 
vapur 

Atina, 21 (Radyo) - ltal· 
Ya bandıralı (Eridon) vapuru, 
Yunan adalarında karaya otur· 
muştur. Bu hadise esnasında 
lllürettebattan bir kişi öl
rnüşt·· ur. 

Yunan hükumeti, vapuru 
kurtarmak açın romorkörler 
iÖndermiştir. 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve haşya:ı:ganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
linıumi neşriyat ve yazı işleri 

lrıdd(irü: Hamdi rüzhet Çançar 
İd -•rehaneai: 

1zınir ikinci Beyler sokağı 
C . .Ualk Partisi binası içinde 

l' 'telgraf: fzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

l'ılJ ABONE ŞERAiTi 
ığı 1200, altı aylığı iOO, üç 

\' h aylığı 500 kuruştur. 
• llllcı ıneml~ketlcr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
, IIeı yerde 5 kuruştur 
tlı.a -~çıniş 1aftelıalar 25 kuruştur. 

~ADOLU MA ':fBAASINDA 
Jl!fl'!!'.~-.a.;1.1.IR 

Atatürk 
Balkan matbuat kongresi

nin tazimat telgrafma 
cevap verdiler. 

Ankara, 18 (A.A) - Ati
na' da toplanmış olan Balkan 
antantı ikinci matbuat konfe· 
ransı reisi Papadakis Reisi· 
cumhur Atatürk' e aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir. 

Atina'da 15 şubat 19j7 de 
toplanan Balkan antantı ikin
ci matbuat konferansı işlerine 
başlanmadan evvel Balkan 
antantı milldlerinin kardeşçe 
dostluğu davasının yüksek 
hamisi olan ekselansınıza en 
derin ' hürmetlerini arzetmeyi 
kendisine ilk vazife bilir. 

Reisicumhur Atatürk aşa
ğıdaki telgrafla cevap vermiş· 
lerdir. 

B. Papadakis 
Balkan antantı ikinci mat

buat konferansı münasebetile 
gönderdiğiniz telgraftan çok 
mütehassis olarak hararetli 
teşekkürlerimin kabulünü ve 
konferans azasına tebliğini rica 
eder ve mesainizde tam bir 
bir muvaffakıyet elde etmenizi 
temenni eylerim. 

Fransa Ayanı 
Almanya'mn müstemleke 
talebile meşgul olacak 
Paris, 18 (A. A) - Ayan 

meclisi ticaret encümeni Al
manya' nın müstsmlekata aid 
metalibi ile alakadar olmak 
üzere iptidai maddelerin ye
niden tevzii meselesi hakkında 
derin tetkikat icra edilmesine 
karar vermiştir. 

Ayandan B. Jean Bose bu 
mesele için mazbata muharriri 
tayin olunmuştur. 

Tahrikat yolule 
BUyUk işleri elde etmek 

istediler. 
Belgrad, 19 (Radyo) -

Alman kapitalistlerinin, Yu
goslavya' da büyük sanayi iş
leri yapmağa karar verdikleri 
ve fakat iyi karşılanmadık

larından siyasi tahrikata baş· 
ladıkları anlaşılmı~ ve alet 
olan bir şebeke yakalanmıştır. 

Bay Göting 
Ava devam ediyor 
Varşova, 19 ( Radyo ) -

General Herman Göring bu 
gün Biyeloviç'ten aynlmış ve 
Kont Potoki'nin malikanesine 
gitmiştir. 

General Göring burada da 
ava devam edecektir. 

Mareşal Riç Smgli bu ak· 
şam Biyeloviç'e gelecek ve 
başvekil Musiski ile görüşe
çolmr. 

Arab'lar 
Yahudilere karşı cihadı

ekber ilan ediyorlar 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -

Arab aleminde; Yahudi'lere 
karşı sonsuz bir kin beslen
mektedir. Arab'lar, Yahudi'lere 
karşı cihadı ekber ilan edecek· 
lerdir. 

Suriye heyeti Paris 
sefirimizi ziyaret 

ettiler. 
Paris, 19 (A.A) - Suriye 

Başvekili Bay Cemil Mardam 
ile Suriye Hariciye Nazırı Bay 
Sadullah Cabir'i Türkiye bü
yük elçisi Bay Suat Davaz'ı 
ziyaret etmişler ve kendisi ile 
dostane bir görüşme "yapmış
lardır. 

Belgrad' a ~döndüler 
Bay Antonesko yarm; 

BUkreş'e gelmiş bulun(1cak 
Belgrad, 19 (Radyo) - Baş

vekil Bay Stoyadinoviç ile 
Romanya hariciye Nazın Bay 
Antonesko, bugün öğleden 
sonra Semplon treni ile Ati· 
na' dan Belgrad'a gelmişler ve 
istasyonda merasimle karşılan
mışlardır. 

Romanya hariciye Nazın bu 
gece Belgrad'da kalacak ~e 
yarın sabah hareketle Pazar 
günü Bükreş'e muvasalat etmiş 
bulunacaktır. 

Sof ya' da tevkif at 
fstanbul, 19 ( Hususi ) -

Sofya, zabıtası, Makedonya 
komitesine bağlı iki gizli grub 
meydana çıkarmış ve birçok 
kimseleri tevkif etmiştir. • 

Gazetecilerimiz 
Yunanistan dahilinde 

seyahat ediyorlar 
Belgrad, 19 (Radyo) -

Yunanistan hükumetinin daveti 
üzerine memleket dahilinde 
seyahate çıkmış bulunana Tfük 
gazetecileri gezilerine devam 
etmektedirler. J 

Rusya, bir büyük 
adam kaybetti 

Moskova 19 (Radyo) -
Sovyet Rusya ağır sanayi ko

miseri Bay Ordjonikidze sek
tei kalpten ölmüştür. Mütevef· 
fa 1886 da doğmuştur. 

Japonya'da milli 
müdafaa mes'elesi. 

Tokyo 19 (A.A) - Mecli
sin bugünkü toplantısında iki 
muhafazakar grup olan milli 
biri ik ve T ohokai teşekkülle
rinin reisleri Hayasi kabinesi· 
nin müstakbel siyasetine iti
matlarını bildirmişler ve Milli 
müdafaanın takviy~si lüzumu
na işaret etmişlerdir. 

Büyük faşist meclisi 
1 Martta toplamyor .. 
Roma, 19 (Radyo) - Bü· 

yük faşist meclisi 1 Martta 
toplanacak ve ağlebi ihtimal 
milli müdafaa ve lngiliz silah
lanması üzerine müzakeratta 
bulunacaktır. 

Kostümlü balo 
Verem Mücadele Cemiyeti· 

nin yıllık kostümlü balosu, bu 
akşam lzmir Palas salonlann· 
da verilecektir. Balonun eğ· 

lenceli ve güzel geçmesi için 
lazımgelen tedbirler almmış, 
iyi bir orkestra temin edil
miştir. 

lzmir'in tanınmış aileleri, 
baloya iştirak için milli kos
tümler bUlrlam11lardır. 

Et Fiati .. 
Bunu bile münakaşa ve ted· 

kik ederken, bir garib mantık 
tezadı içinde yuvarlanıyoruz. 

Bir vakitler, şehirde et fiati 
asgari bir seviyeye düşmüştü. 

Şehirli memnundu. İstanbul 
gazetelerinden bazıları da im

renme dolu bir ifade ile bunu 
sütunlarına geçiriyorlardı. 

Düşünen, meyus olan, ıstı· 

rap duyan, yAlnız bir kısım 

halktı: 

Köylü ve hayvan, haşerat 
sahipleri ! 

Sebebi mi? 

Çünkü bu gayri tabii ucuz-
0luk1 köylümüzün yaşamak ve 

başını şiddetle sıkan ihtiyaç 
ağrısını gidermek için, her ne 

bahasına olursa olsun, koyu· 
nunu, keçisini, sığırını, man-

dasını satmasmdan ileri geli
yordu. Bunun nesine sevinilir, 
nesinden zevk alınırdı? Şehir 

ve köy menfaatleri arasında 
belki tezad da vardır. Fakat 

en doğru olan şey, hakikati 
anlamamak ve kavrayamamak· 
tı. Şimdi de vaziyet her akistir. 

Et fiati fırlıyor ·ıe şehirler
de telaş vardır. 

Fırlayışla öyle bir sc.bep te 
gösteriliyor'. ki, bunu. memle· 

ketin vaziyet ve istikbali na
mına bir müjde, bir saadet 
olarak telakki etmemiye im
kan yoktur. Diyorlar ki: 

- Köylü buyıl kazandı ve 
bu itibarladır ki, hayvanını, 
haşeratını satmakta nazlı dav
ranıyor .. 

Temenni edelim, hep be
raber temenni edelim ki, bu 
böyle olsun ve sebep, sadece 
bundan ibaret bulunsun. Hat· 

ta bütün şehirlilerin bir müd
det eti bu kadar bahalı ye· 

mesine ve hatta hiç et yeme
mesine rağmen!... Köylünün 

ş<"hir piyasasına hakim olması 
devletçe takibedilen ve ismi 

henüz konmamış olan en bü
yük prensip ve davadır. Köy· 

lü, en merhametli, en adil bir 
babadır. Kazanınca, şehirdeki 
evladına vermesini bilir, bun· 
dan hiç şüphemiz olmamalı
dır. Fakat şehir öyle bir ev
lattır ki, "kendisine bağ ve· 
ren babasından bir çiltim 
üzümü esirgeyen,, insana ben
zer. 

Binaenaleyh, et fiatinin fır
laması, hakikaten bu sebebe 

istinad ediyorsa, beyhude te
laş etmiyelim. Bilakis köylü 
de kendi işine ve servetine 
tamamen sahip olabilmek ve 
bunları, herhangi bir yoksul
luk devresinde, mutavassıt be
zirganların kucağına ölü ba
hasına atıvermek felaketine 
karşı kuvvetli bulunmak gibi 
bir vaziyet doğduğunu düşü· 
nerek müteselli olalım.. Çün· 
kü, köy ağacının meyvası, şe
hire çabuk iner .. 

Y oooook, eğer hakikaten 
sebep böyle değil de, hayvan 
haşeratın köyde mübayaa fiati 
ile şehir piyasalarındaki fiati 
arasında fark varsa, o takdir
de köyden gelib midemize 
giden bir lokma etin içine, 
şunun, bunun ihtikar mikro
bunun bulunduğunu da bil
meliyiz ve, bütün şiddetimizle 
mücadele açmalıyız. 

Mekteb çocuklarının yüzde doksanının 
dişleri tedaviye muhtaç! .• 

-------
Diş çektirmekte erkek kadın-
dan fazla korkar ve sinirlenir. 

Çocuktum, 
Nazilli'deydim. 
Dişim ağrımış· 

tı. Babam elim· 
den tuttu. Be· 
ni, avuç içi ka· 

dar bir berber 
dükkanına sok· 
tu. Kapının sağ 
tarafında üstü 
ha:nrlı bir pey· 

ke vardı. Beni 
oraya oturttu· 
lar. Babam her-
bere bir r göz 
işareti fırlattı. Eskiden diş böyle çekilirdi .. 
Berber, ağzımı, karşı dıvar- zında altın diş varsa hepsini 
daki küçük pencereye doğ· söküp çıkarmalı ve altını mc-
ru çevirdi. Artık beni oyala· zara göçetmekten kurtarmalı, 
mağa başlamıştı; diyorlar. Amerika' da bazı hır· 

- Hay yaramaz diş hay!.. sızlar, mezardaki ölülerin altın 

Demek ki küçük beyi rahat· dişlerini söküp çalıyorlarmış. 

Diş tabibi Ali Halim 
sız ediyor hal Biz de o maska· 
rayı, şöyle bir ucundan tutub 
tereyağından kıl çeker gibi 
alıverelim de görsün .. 

Çocukluk bu; inanmışım 
ben· de .. Ağzımda madeni bir 
tıkırtı oldu. Ağrıyan dişim, 
iki demir parçasının arasına 
girdi. Berberin kocaman, kıllı, 
varyosa benziyen eli sıkıldı. 
Yüreğime dökülen bir acı ile: 

- Oooooo!... Gaaaaaa! 
Diye bir çığlık attım. Dana 

bağırması gibi birşeydi bu 
çığlık .. Diş çıkmıştı ve berber, 
onu, bir kale fetetmiş muzaf
fer gibi, evire çevire gösteri
yordu. Ben dururmuyum, fer· 
yadı basarak sokaklara daldım .. 
Hala unutmam onul 

Şimdi, diş tabibi dostum 
Ali Halim'le konuşurken o da· 
kikayı hatırlıyarak ürperiyor
dum. Fen, dev adımlarile yü
rüyor. Şu modern ve zengin 
muayenehane ile o berber dük
k~nı arasında, sanki asırlara 
baliğ olan bir tarih yatıyordu. 

Dostum, ziyaretimde birşey 
sezer gibi olmuştu: 

Kahve söyliyeyim mi? 
Diye sordu. 

- Yok, mersi -Dedim· be· 
nim hatırıma birşey geldi de 
onu soracaktım. Devlet, mem· 
leketteki alhnı harice çıkar· 
mamak için çalışırken, şimdi 
harıl harıl mezarlığa altın ta-
şınıyor: 

- Anlamadım .. 
- Canım, şu dişlerde kul· 

landığınız altınlar ne oluyor? 
Onları, ölünün ağzından so· 
küp almıyorlar ki ... 

- Bazıları, ölüyü teneşir 
tahtasına yatırınca, eğer ağ· 

Hatta bir kızcağız, dişi sökü· 
lürken .. dirilmiş. Ne dersin 
doktor.? 

Güldü.. Başını salladı: 
- Hakikaten -Dedi- evet, 

altın mezara gidiyor. Fakat 
buna aid çareyi, memleketin 
servetini muhafaza ile alaka
dar olanlar daha iyi takdir 
ederler. 

- Dişlerde altın ve platin· 
den başka madenler kullanıp 

ucuz ucuz diş değil, iş yapan• 
lar varmış!... 

- Evet, var. Bunu satanlar 
da bol bol .. Zararsızdır, ayni 
kuvvettedir" diyorlar, fakat, 
nafile, ben bu kanaatte deği· 
lim ve kendi hesabıma, altın 
ve platinden başka hiçbir şey 
kullanmam .. 

Kapı çalındı. Bir hasta gel
miş. Hem de kadın.. Mülakat 
kesildi. Fakat bereket versin 
ki, küçük bir tedavi imiş, çar· 
çabuk gitti. 

- Şey ·Dedim· doktor, diş 
çıkarılışında ve tedavisinde en 
fazla erkek mi korkar, kadm 
mı?. 

- Erkek daha f aila sinir· 
lenir, daha fazla korkar .. 

- Peki, hangisinin dişi da· 
ha fazla çürür?. 

- Kadının.. Sebep de; ge· 
beliğinde çocuk kemiklerinin 
teşekkülü esnasında dişlerin 
zayıf düşmesidir. 

- ilk insanların dişleri na· 
sıl tedavi görürdü.? 

- ilk insanlarda diş, hiç 
şüphesiz ilk defa bünyenin 
kuvveti ile mütenasip olarak, 
sağlam kalırdı, çürümezdi, 
Çünkü bünyenin tesirleri bü
yüktür. Şimdi bile, herhangi 
- Sonu 4 ncü sahifede -
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Bir çocukluk hatırası 

Lik !maç_ları 
r, ·· ı ·· ı e-

• • Koyun hırsızhljı 

1 mpıyo u pazar Sinekli caddesinde İbrahim 
oğlu Aziz ve Ali oğlu Meh
med, Safiye'nin bahçesinde 
otlatılmakta olan Kerim oğlu 
Ömer'in koyun sürüsünden 
beş b ş koyun çaldıklarından 
yakalanmışlardır. 

zara gidıyor ... 
- Başı 3 üncü sahifede -

harabeler arasında, toprak 
altında bulunan kuru kafalar· 
daki dişlerin birçoğunun va
ziyeti, bunu teyid ediyor. 

- Diş tabiplerinden başka 
bir de dişçiler vardır. Bunlar 

Bu akşamki program: 
lstanbul radyosu 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
Havadisler, 13,05 Hafif mu· 
siki, 13,25 muhtelif plaklar. 

eıı· o acak .. •• gu 
Göztepe lzmirsporu mağlup edebilirse 

milli kümeye girebilecektir 

Göztepe takını• 
Pazar günü, mevsımm en veli idare edecektir. Ayni gün 

mühim maçları yapılacaktır. sabahley·n bu kulüblerin ikin· 
Bu müsabakaların neticesi, İz. ci takımları da oynıyacaklar· 
mir şampiyonunu ve Milli kü- dır. 

---··---
Fransa 

meye iştirak edecek iki takımı 
me_ydan;ı çıkaracaktır. 

ilk kar~ılaşma Buca·Burnawı Balkan'larm vaziyetinden 
takımları arasında olacak, bu
nu lzmirspor·Göztepe maçı ta
kibedecektir. Eğer bu müsa· 
baKa Göztepc lehine netice
lenirse, Göztepe Milli kümeye 
girebilecektir. Maçı İzmirspor 
kazanırsa, Göztepe'nin yerini, 
bundan sonraki maçın netice· 
sine göre ya Altay veya Al -
tınordu alacaktır. Bu mü~aba· 
kanın hakemi K. S. K. tan 
Esat'tır. 

lzmir şampiyonunu meyda· 
na çıkaracak olan Altay · Al
tınordu karşılaşması, muhak
kak ki çok heyecanlı olacak· 
tır. Bundan evvelki karşılaş· 
mada Altay' a mağlfib olan 
Altınordunun, nasıl bir netice 
alacağı şüphesiz ki şimdiden 
belli olamaz. Fakat heri ki ta-
raf ta canla başla çalışacak 
ve şampiyonluğu kazanmağa 

uğraşacaktır. 

Bu müsabakayı ehemmiye
tine binaen antrenör Bay Bren· 

Dinarlı ·Mehmed 
Mrsır'a davet edildi 
Şehrimizde bulunan ve bay

ramın üçüncü günü Tekirdağ'lı 
Hüseyin'le güreşecek olan Di
narlı Mehmed, bayramda Mı· 
sır'da bir güreş yapmak üzere 
1000 Dolarlık bir teklif almış· 
tır. Dinarlı, bayram için yapa· 
cağı güreşe söz vermiş oldu
ğundan Mısır güreşini, bay
ramdan sonra için kabul ede· 

seviniyor 
Paris, 19 (A.A) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Tems bugünkü başyazısında 
Balkan'lıların emniyetlerini 
kendi kuvvetlerile temine, im
zalarına sadakata azimlerini 
hatırlatarak Balkan'da ve Tu· 
na'da hodgam maksadlar güt-
miyen Fransa'nın bunu ancak 
tasvib ettiğini ve Milano mü· 
lakatına ancak sevindiğini 
yazıyor. 

Gazete; Fransız- f ngiliz teş· 
riki mesaisinden ve lngiliz 
teslihatından Balkan '!arın mem· 
nuniyetine dair gelen bir tel
grafa işaret eder<-k diyor ki: 

- Doğu cenubi Avrupa 
dostlarımızdan bazıları f ran· 
sa'nın manevi ve İngiltere'nin 
teslihatını tacil etmesile mü
tereddidlerin derhal kendi 
menfaatlerinin emrettiği ayni 
hatta dör.meleri tabiidir. 

Avrupa'da sulhu zıman 

altına almak ıçın müsa· 
lemetçi büyük devlerin mane· 
vi kuvveti yerine hiçbir şey 
hakim olamaz. 

Tütün ofis 

Kaza 
Kemer caddesinde, Bekir 

kızı Arife evine gitmekte iken 
numarasını ve sürücüsünü bil
mediği bir araba kendisine 
çarpmış ve yaralanmıştır. Ari
fe hastaneye kaldırılmış ve 
meçhul arabanın aranmasına 

başlanmıştır. 

Yaralanma 
Karşıyaka Afitap sokağında 

Mehdi oğlu 6 ynşında Hay
ri' nin, yere attığı demir par· 
çası, İslam oğlu Şefik'in ba
şına isabet ederek yaralanma· 
sına sebebiyet vermiştir. 

Olga'yı döğmUşler 
Birincikordon'da Ali oğlu 

Suphi ve Mustafa oğlu ibra· 
bim, Kaplan kızı Olga'yı döğ

düklerinden yakalanmışlardır. 
Sarhoşluk 

Taflan gazinosunda Kadri 
oğlu Sabri, sarhoş olduğu ve 
kupa kırdığı görülerek yaka
lanmıştır. 

Kumarbazlık 
lkiçeşmelik caddesinde 122 

sayılı Çeşmeli Hasan 'ın muta
sarrıfı bulunduğu kahvehane· 
de, menfaat mukabili Mustafa 
oğlu Asım, Mehmed oğlu Ali, 
Bohor oğlu Cako adındaki 

şahıslara kumar oyrıattırken 

bir deste iskambil kağıdı ve 
birbirlerine para verirlerken 
suç üstü yakalanmış ve ku· 
marbazlar suçlarını itiraf et· 
mişlerdir. 

kız kaçırmak 
Urla kazasmın Zeytinalanı 

köyünden Murad, ayni köy· 
den 13 yaşlarında Safiye'yi 

:iğfal ederek kaçırdığından ya
kalanmış ve Adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Ödemiş'teki kumarcılar 
Ödemiş kazasının Pazarye

ri'nde kahveci Aluş ile Zey
bekler mahallesinde kahveci 
Ömer ve Meyhaneboğazı cad· 
de!Sinde Laz Mehmed'in kah
vehanelerinde kumar oynattık
ları görülerek suç üstü yaka· 
!anmışlar ve Adliyeye veril
mişlerdir. Kahvehaneleri de 
kapatılr.nştır. ----

İktısadi konsey 
Martta Atina'da toplanacak 

Belgrad, 19 ( Radyo ) -
Balkan antantı iktısadi konseyi 
ı 6 Mart'ta Atina' da toplana-
caktır. 

Pek eskiden diş tedavisi 
yoktu. Diş, çekilir ve hasta 
kurtarılır, fakat dişsiz kalırdı. 

Sonraları, sinire kadar gitmi· 
ıyen çürüklerin sathi surette 
temizlenip doldurulması baş
ladı ve daha sonra da bu
günkü mütekamıl diş tababeti 
doğdu. 

- insanda otuz ikiden faz
la diş olur mu doktor?. 

- Aman yarabbi, ne sual
ler çıkarıyorsun?... Hayır, o!
lfnaz. Ancak bazan süt dişleri 
değişmez ve üst-üste diş çı· 
kar. Bu suretle birkaç tanesi 
artabilir .. 

Doktor bunu söylerken, kö
pek balığının iki sıra olan di
şini hatırladım. Keşke ipsan 
oğlunun da dişleri öyle olay
dı?. Mademki nesil yıpran· 

dıkça dişler de çürük oluyor, 
yarısı dökülse bile yansı ağız
da kalır, insanı kurtarırdı. 

- Bizde diş hıfzıssıhhası, 
diş terbiyesi teessüs etmiştir 
denilebilir mi?. 

- Hiç zannetmem .. Maale
sef.. Yeni neslin dişleri % 90-
95 tedaviye muhtaçtır. Vaktile 
biz fzmir' de bir kontrol yap
mış, bu vaziyc:te şahid olmuş· 
tuk. Bünyevi zaaf ve buna 
ilaveten çocukların bakımsız· 
lığı, tedavisizlik ve alakasızlık, 
bunu tevlid etmiştir. Bizim 
yaptığımız kontrolün bir neti-
cei za"ruriyesi vardı. işaret et· 
tiğimiz dişlerin tedavisi, dol· 
durulması veya alınıp yenilen-

... mesi lazımdı. Halbuki sadece 
kontroldan ibaret kaldı. 

Doktor, mühim bir derde 
dokunmuştu. Onu alaka ile 
dinliyordum: 

- iki sene erkek lisesinde, 
3 sene erkek muallim mekte
binde diş tabipliği yaptım. 

Bilhassa leyli meccani, yani 
muhtaç talebede dişler daha 
bozuktur. Biz de mehmaim· 
kan uğraşıyorduk. Şimdi ise, 
erkl"k lisesinden başka hiçbir 
mektebimizin dişçisi yoktur." 
Esasen 2500-3000 talebeye de 
bir diş tabibi kifayet edebi
lir mi? 

Çocuklukta diş hıfzıssıhhası
na karşı doğan bu lakaydi, 
büyüdükçe itiyad ve adeta bir 
sevki tabii tezahürü şekline 
girmektedir. Bence, Maarif 
Vekaleti, buna bir çare bul
malıdır. 

hakkında ne dersiniz? 

- Herkes bilir ki, diş ta· 
bibi, liseyi müteakip tıp fa· 
kültesinin dişçi şübesinde üç 
sene tahsil ve bir sene stajla 

yetişen bir ilim ve san'at ada· 
mıdır. Bu böyle olduğu halde 

eskiden kalma ve yalnız pra· 
tik olarak yetişen birçok diş· 

18,30 Dans musikisi, 19 
Şehir tiyatrosundan nakil, 20 
Türk musikisi, 20,30 Arapça 
söylev (Ömer Riza tarafından} 
20,45 Münir Nureddin ve ar
kadaşları, 21, 15 Stüdyo orkest· 
rası, 22,10 ajans ve bor!a 
haberleri, 22,30 Sololar. 

çiler vardır ve Cumhuriyet B D/ 
hükumeti bunların haklarını a_y ~ um 
tanımıştır. Ancak, ince ve hayati Kabinesi sallanıyor 
noktalarda, halkımızın diş ta- Paris, 19 (Radyo} _ Bay 

bibi ile dişçiyi ayırması ve Blum bugün maliye Bakanı 
herkese değerini vermesi la- Bay Detsan Oryol ve harbiye 

zımdır. Keza, birçok büyük Bakanı Bay Daladiye ile uzun 
kasaba ve köylerimizde diş bir mülakat yapmıştır. 

tabibi ve dişçi yoktur, halk Bu müzakere, Fransa'nın 
muztariptir. Büyük şehirlerde mali müşkülat içinde bulun-

ise tabib ve dişçi kesafeti gö· duğuna delil addedilmektedir. 
rülmektedir. Fikrimce, cumhu· Jur gazetesi: 

riyet idaresi böyle iptidai şe- "Milliyetperver partiler yeni 
kilde çalışan pratisn arkıdaş· bir hükumet kurmak ve komü· 
ları, diş tabiblerinin gideme· nistlcrle mücadele etmek için 
dikleri yerlere sevk ederse, birleşmelidirler. Vaziyet na· 

hem vatandaşların ihtiyacına ~iktir, er veya geç Bay Blum 
cevap verilmiş, hem de her hesap vermeğe mecbur kala· 

iki taraf zarar görmemiş olur. caktır. 
Sonra, benim fikrimce, bazı Bay Blum kabinesinin siya· 

Avrupa memleketlerinde ol· seti o kadar bozuktur ki, az 
duğu gibi, biiyük şehirlerimiz· 2aman sonra halk cebhesini 
de fukara halk için diş dispan- teşkil eden partiler arasında· 
serleri, diş bakım evleri aç· da mücadele başlıyacaktır.,, 
mak ta kat'i bir zaruret h~line Diyor. 
gelmiştir. Liberte gazetesi: 

Doktorla konuşmamız henüz " Bay Blum mühim ve teh-
bitmişti ki, bir hasta geldi. iikeli mes' eler karşısında mu· 
Çenesi sargılar içinde, yiizünü vaffak olamıyacaktır. Vaziyet 
ekşitmiş, ağzından hafif sal· öyle bir şekil almıştır ki, Blum 
yalar akıyor, bir taraftan da kabinesi daha ileriye gidemi· 

inliyor. Kendimi hemen so· yecektir. 
kağa attım. " Şimdiye kadar hükumet 

nikbin beyanatta bulunuyordu; 
Matbaaya yaklaşırken, ara- fakat bugün buna da imkan 

ba üstünde, pazar pazar, köy 
köy, kasaba kasaba dolaşan kalmamıştır. Buhran gittikçe 

vahamet kesbetmektedir. Blum 
eski dişçileri görür gibi ol· 

siyaseti iflas etmiştir, yeni bir 
dum. Bir elde biraz pamuk, 

siyaset lazımdır. Fransız ma
diğerinde küçük bir şişe: 

!iyesi gayri kabili ıslah bir 
- Hanımlar, ağalar, bey· hal almaktadır. 

ler, hacılar, hocalar!. En kök-
Bunun için B. Blum kat'i lü dişi, ağrısız, sızısız, hiç 

karannı vermelidir . ., Demek· 
hissettirmeden çekiyorum. Hay-

tedir. 
di, buyursunlar .. Yoksa, gelib 
geçen bir yolcuyum. Ben git- Bahkçıhk layihası 
tikten sonra çok ararsınız be- Memlekette balıkçılık sana· 
nil.. Haydi, diş sızısı için en yiinin inkişafı, balıkçıların bir-
son ilaçlar. Şişesi 50 kuruş.. leştirilmesi ve fenni balıkçılık 
Bir gece yarısı, dağ başında usullerinin tamimi için hazır· 
sızı başlayınca, ilh... lanmış olan kanun layihası, 

Bu sözler kulaklarımda çın· muhtelif encümenlerden geç· 
!arken, birdenbire, küçüklü- miş ve Kamutay Başkanlığına 
ğümde berber dükkanında verilmiştir. Kanunun, kış tati-
bastığım narayı hatırladıcn. linden sonra toplanacak Ka· 

- Oooooool.. Gaaaaaa!.. mutayda kabul edileceği tah· 

** min olunuyor. 
ıc;.ı:z:::::::ai:::w:::~~~~::x::::::7z::m:~zı;:;.;::s::::E1"1~~:ı::;c~:ıtmZ:1a:z?;l!'C!j[?ıti::ıı:iC:J:!mm:ıB!i:J:11~•mm1l.Dl:g2c::::.1;tiE!!U::mm'.!!!::ll::::t:Bm~~m:ı:l!::a::::m::iiiy::;:ı .. ....ıııiııll:;-=:!mm~~~::;mEB:2illBE~Bli• 
bileceğini bildirmiştir. 

Teşkil edilecek 
Tütün ihracatçıları ile şehri

mizdeki Amerikan Tütün kum
panyaları direktörleri, dün 
Türkofiste bir toplantı yap
mışlar ve yeni teşkil edilecek 
olan Tütün ofis hakkında gö
rüşmelerde bulunmuşlardır. 

efinesi 
Tarihe mUstenid zabıta romanı 
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surette tanınmıştır. Her kral 
değişmesinde fermanlarını da 
yenilenmiştir. Bu fermanlar 
meclisler tarafından da kabul 
ve tasvip edilmiştir ve onbe· 
şinci asırdanberi bu suretle 
devam etmektedir. Bu haki-
kati bilenler pek azdır. Ben 
de kendimden bahsedilmemesi 
için elden geleni yapıyorum. 

Bunun için de umumi yollara 
yakın olan yerlerdeki hudud
larıma büyük yazılarla "Husu· 
si malikane, içeri girmek ya· 
saktır . ., levhaları asılmıştır. 

Lük, tam bir soğukkanlı· 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

lıkla: 
Pekala, dedi, ne ben ve 

ne de Piyer sizin bu levhaları 
görmüş değiliz. Namuslu bir 
adam sıfatile bunu size ikinci 
defa söylüyorum. Ayni za· 
manda da bu bilmiyerek yap· 
tığımız tecavüzden dolayı siz
ocn özür dilerim. Muhafızla· 

rınızdan hiçbiri önümüze çı
karak bu memnuiyeti bize 
bildirmiş değildir. Bu hatalara 
ani olarak çıkan fırtına sebep 
olmuştur, kanaatindeyim. 

- Pekala ... Fakat musyu, 
iş bu kadarla kalmış olsaydı 

mcs' ele yoktu. Cezadan kur- - Evet, müsyül. 
tulacak ve iki muhafızımın - Fakat, sizin bu keşfiniz 
refakatile hududlarım haricine mühim ve yeni bir / keşif de-
çıkarılacaktınız. mektir. 

- Ceza mı dediniz? Bu - Evet, bunu ben de bi-
ceza veya cezalar nasıldır? liyorum. Maamafih, bu ceza 

- 24 saat tam bir histen size ~e makinistiniz M. Piyer'e 
mahrumiyet!. Bize mahsus bir mahsus ceza değildir. Çü:1kü 
serumla elde edeceğimiz bu sizin cürmünüz, istiyerek veya 
histen mahrumiyetin neticesi istemiyerek hududlarıını geç-
maziyi tamamen unutmak ola- mekten ibaret değildir. 
caktır. Maamafih maziden ne Kontun bu defa sesinde 
kadar zamanı unutturmak icap 
edeceğini ancak ben tayin 
ve takdir ederim. 

- Yaaa... Demek ki siz, 
malikanenize ihtiyari veya 
gayri ihtiyari girmiş olanları 
böylece geri gönderiyorsunuz? 

- Evet, müsyü! 
- Şu halde size bu iınkn· 

nı veren bir seruma malık 

bulunuyorsunuz? 

tehdidiamiz bir hal vardı. Ba-
kışında da öyle bir dehşet 
hasıl oldu ki çok cesur ve 
soğukkanlı bir genç olmasına 
rağmen Lük titremekten ken
disini alamadı. 

Kont ayni dehşet ile sö ii:.c 
devam ederek: 

- Siz ve makinistiniz. eş· 
hasın hiirriyctine taarruz, eş

hası hürriyetinden mahrum 

etmek, benim birçok r~uha· 
fızlanmı aldatmak, tehdid et· 
mek ve hatta hayatlarına ta
arruz ile maznunsunuzl Cü· 
rümleriniz arasında meskene 
taarruz da vardır. 

Bana aid bir sandalı silahla 
zaptettiniz, anahtarları adam· 
}arımdan birisinden cebren al
dınız. Bütün bunlar cezayı 
mucip birer cüriimdür, ben de 
bu cürümlere ceza vermek 
hakkına malikim ve Torelvoş 
kanunlarında bu cürümlerin 
cezası da ancak idamdır. 

Dedi. 
Zalim ve sinirli bir adam 

olduğu aşikar bulunan Kont, 
bu son ve korkunç kelimeyi 1 

söyledikten sonra sustu ve 
sözlerinin tesirini anlamak 
için Lük' e baktı. 

Bazı insanlar vardır ki teh· 

like ile ne kadar fazla karşı· 
}aşırlar ve tehlike ne kadar 
ne kadar büyürse cesaret ve 
açıkgözlükleri de o kadar ar· 
tar .. 

Lük te böyle bir insandı. 
Müthiş karara ve bu kararın 

tatbiki imkanlarının yüzde 99 
mevcud olmasına rağmen Liik 
alay eder gibi bir tavırla: 

- Müsyü, dedi, bu mali· 
kaneye ayak bastığım andan 
itibaren tesadüf ettiğim gayri 
tabii ve garip haller pekçok· 
tur. Sizin orta devirlere mah· 
sus zihniyete malik olduğunuz 
aşikar; fakat bu asrın alim· 
!erinden çok f .. la olan ilmi· 
nizc benim ve aı :ıdaşım gibi 
genç, sıhhatleri tam, yaşamak 
hakları çok büyük ve Fransız 
tebaası iki insanı idam etmeniıi 

- Sonu var -
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Tarikatçıların muhakemesine başlandı 

Halil ve arkadaşlan ayinden haber
dar olmadıklarını söylediler 

~..,......._.... ....... ___ --·-·- ·- ................ ...,... .................................... _...._ ............ :;;;c::::r 

Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romanı --... -·-... ·.! 

... 82. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

laf~eden böyle söyledin Mus-

~a ......._ Hiç sultanım. İnsan, her 
ttıan, ağalarının, sultanları· 

~t efendilerinin mesud olduk-
ltıı .. • ·7 gormek ıstemez mı 

\ıq_::. Dilinin altında bir şey 
•vıustafal 

~a;; tr o_k sultanım, yok!.. Ağa 
~İnd c erınin gözleri bizim· 
~en :n keskin, aklı bizimkin· 

......_ llstündür. Her şeyi bilir ol 
her Evet Mustafa, babam 
z şl~Yi duyar ve bilir .. 

~-l:ba, bu cevabı vermekle 
er, Mustafa'nın sözlerin-

de, dün babasile konuştukları 
mevzua bir ima bulunduğunu 
da anladı. Mustafa, Zeliha'nın 
fikrini bulandırmış, derhal, hiç 
hissettirmeden geriye kalmış, 

uşakların arasına karışmışh. 

Uşaklar, 

- Mustafa · dediler · şöyle 
daha geriye kalalım da bize 
bir şarkı söyle!. Onlar da 
uzaktan dinlesinler! 

- Olmaz. Canım istemiyor. 
Bilmezsiniz neler düşündüm? 

- Ne rr:şündiin gene? 
- Ne olacak; mesela, Allah 

göstemesin, bir gün şu iavur 
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Carihten Yapraklar 1 
Düşman içinde 

genç Türk casusları .. 

Bu ne manzaraydı, ne alem· 
di, tasavvur edilemez!. 

ileride, süvarile piyade ara· 
sında mekkari kolları da sağa, 
sola, kısmen ileriye doğru, 

kısmen hayvanlarını bırakarak; 
- Geliyorlar.. Geliyorlar! 
Diye bağırışarak kaçışıyor· 

lardı. Arkadan görülen ve 
ıür' atle yaklaşan, silah atan, 
feryatlar atan kendi süvarile· 
rini düşman sanıyorlardı . 

Piyade kuvvetlise, üç, dört 
kilometre ileride, yolun iki 
tarafındaki arazide mola ver· 
miş bulunuyordu. 

Birdenbire, 
- Silah başına!. 
Borusu işitildi.. Piyade der· 

bal davrandı. Fakat efradın 
bir kısmı uykuda idi. Şaşkın· 
l ık içinde, Türk askerinin hü· 
cum ettiğini sandılar. 

- Linet olsun, basıldık, 
tuzağa düşürüldük! 

Haykırışları yükseldi. Vazi· 
yetin başka bir zan uyandır· 
masına esasen imkan yoktu. 
Silahlarım karmakarışık koşu· 
şan mekkari kollarına çevirip 
ateşe başladılar. Kendileri de 
kaçıyorlardı. Fakat hiç dur· 
madan tüfek boşaltıyorlardı. 
Diğerleri de, mukabele edi· 
yorlardı. Hem de, piyadeye 
de, arkadaki suvariye de kur· 
şun sıkarak! 

Her taraf; 
- Türk!. .. Türk geliyor! 
Avazeleri ile inliyordu. im· 

parator, en önde idi. Silah 
seslerini duymuş, fecaati kav
rıyarak atını durdurmuştu. Bi-
çare sapsarı olmuştu. Yanın· 
daki generallere döndü: 

- Bu ne felakettir? 
Dedi.. Generaller sustular. 

Esasen ne söylüyebilirlerdi? 
Bu zifiri karanlık içinde ge
çen macerayı, ancak iki kişi 

biliyordu: 
Türk casusları Ahmed ve 

Veli! 
- Söyleseniz be adamlar, 

söylesenizel.. Siz nasıl asker
lersiniz? 

Generallerin en yaşlısı ba
ıını eğdi: 

- Haşmetpenahl.. Gelen 
sesleri dinleyiniz. Türk'ler bas
kın vermiş olacaklar! 

imparator dayanamadı. ih
tiyar Generale bir tokat sa· 
vurdu: 

- Aptal!... Bunak aptal!.. 
Türk'lerin cebhesi nerededir? 
Nereden gelib nereden bas
km verebilecekler? Sende hiç 
kafa yok mu? Yürüyün ar
kamdan!. 

imparator atının başmı, gel
diği istikamete çevirdi ve bir 
ok gibi fırladı. Generaller de, 
zabitler de onu takibediyor· 
dı. Panik yapan piyadelere 
yaklaşmışlardı. Fakat efradın 
bir kısmı, tarlalara, dağlara 
sapmışlardı. 

Bağırmıya başladı . 
- Askerlerim, kahramanla· 

rım, yamlıyorsunuz. Durunuz!. 
l>unmul.. Türk gelmiyor, ya· 

Karanlıkta uzaktan bir pi· 
yadenin sesi cevab verdi: 

- Onu git te babana anlat 
Haşmetmeabl... Bizim kulağı· 
mıza, yidiğimiz kurşuna mı, 

senin palavrana mı?. 
imparator atının üstünde 

sancılanmış gibi iki büklüm 
oldu: 

-Allahım, felaketi. Felaketi. 
ihtiyar general yavaşça mı· 

rıldandı: 

- Dimedim mi liaşmetpe· 
nah, Türk'ler gelmişi. Zatıasi· 
lanelerine bir şey olmasın. 
Hemen buradan kaçalım .. Şe
beşe gidelim, çaresini buluruz. 

Kurşunlar, yağmur gibi ya· 
ğıyordu. 

imparator hafifçe, kekeler 
gibi söylendi: 

- Kaçalım!. Fakat bana 
bir kişi refakat etsin, kafi!. 
Siz, askerin başında bulun· 
mağa çalışınız ve, karaPhkta 
o da, arkasında bir zabitle, 
bu iki Türk casusunun uyan· 
dırdığı panik akım içinde kaç
mağa başladı. ( 1 ) .. 

* * * Hasan paşa, karşısına diki· 
len iki Türk delikanlısına 
baktı: 

- Yaklaşın ·Dedi· elimi 
öpün kahramanlarım!. Allah, 
Hazreti peygamber ve lslam 
milleti sizden razı olsun. Kah
ramanhğmız tarihe geçecektir. 
Zatı hazreti şahane, sizi lütuf
larına garkeyliyecektir .. 

iki casus, serdarın elini öp
tüler. Kenarda iki ağa, atlas 
bohçalar içinde hilatlar, iki 
uşak ta kılapdanla işlenmiş, 
içi binlerce altın dolu kese· 
ler tutuyorlardı. 

iki genç serdarın elini öp
tüler. O da her ikisini okşadı. 

- Veli -Dedi- dile benden 
ne dilersen! 

- Sağlığınızı dilerim dev
letlum.. Benden evvel arkada· 
şım söylesin! 

- Söyle oğlum Ahmed, 
söyle! 

Ahmed başını eğdi ve ha· 
fif bir sesle; 

- Sevdiğim Eflakle km 
ve onun köyünün, çiftliğinin 

tımanm .. 
Serdar güldü: 
- Demek ki sen, başka 

marifetlerde becerdin öyle mi? 
- İslam ümmetine bir kız, 

ana daha getiriyorum .. 

- Çağırın bana katib ho
cayı! Kız da, timar da helal 
olsun evladım sanal. 

• • * 
Ahmed, Üsküdar' daki bü-

yük konağında şimdi, sükunet 
içinde yaşıyordu. Kendisine, 
padişah bu konakla beraber 
bir sene mezuniyette vermişti. 
Gül açma mevsimi idi. iri bir 
şimşirin arkasından geçıyor· 

lardı. Karısı eski Aliz'i, yeni 
Hacer'i belinden yakaladı, du
daldannı dudaklarına götürdü: 

Mes'ud musun Hacer? 

Resmi tebliğ Hatay'da Fransız 
•• 

- Başı 1 inci sayfada -
derin bir tetkike tabi tutan 
konsey Balkan antantının bü· 
tün faaliyetini barışın muha· 
fazasına hadim olmak için in· 
kişaf ettirmek hususunu t~yitte 
müttehit bulunmuştur. Bu is· 
tikamette vaki olacak her gay· 
ret Balkan antantının tam mü
zaheretine nail olacaktır. 

Milletler Cemiyetine sadık 
bir surette bağlı bulunan Bal· 
kan antantı bu cemiyetin müş
kül ahval içinde yüksek vazi· 
fesini ifa edebilmesi için Ce· 
nevre mesaisine faal bir su
rette teşriki mesaiye dev3ma 
azmetmiş bulunmaktadır. 

Balkan antantı konseyi barış 
lehinde beynelmilel icraat 
çerçevesi içinde barışın mu
hafazası ve Akdenizde istik
rar için mühim bir amil teşkil 

eden son İngiliz - İtalyan an
laşmasını bilhassa takdir et
miştir. 

Daimi konsey Bulgaristan'la 
Yugoslavya arasında 24 ka
nunusani 1937 de Belgrad'da 
imza edilen dostluk paktının 
akdinden memnuniyetle malu
mat almış ve bu paktın Bal
kan antantının gayesine teka
bül ettiğini müşahede ve tes
bit etmiştir. 

Buna binaen konsey Bulgar, 
Yugoslav paktını bütür Bal
kan milletleri arasında dos
tane bir teşriki mesainin te· 
essüsü için kıymetli bir amil 
olarak telakki etmektedir. 

Matbuatın Balkan antantı 
eserine yapacağı hizmeti hak· 
kile takdir eden konsey Bal
kan antantı memleketlerinin 
matbuat konferansı toplantı
larında görünen samimiliği 
memnuniyetle tesbit etmiştir. 

Daimi konseyin gelecek top· 
lantısı eylul ayı içinde Cenev· 
re' de Milletler Cemiyeti asam· 
blesinin mutat içtimaları esna· 
sında akdedilecektir. 

Metaksas'ın 
beyanatı 

Belgrad, 19 (Radyo) - Yu· 
nan başvekili General Metak· 
sas; gazetecileri kabul ederek, 
Balkan antanta konseyinin iç· 
timaı hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Konseyin bu def aki iç
timaından son derece memnu· 
nuz. Bütün mes' eleleri el birliği 
ile ve tamamen hallettik. 
Bütün dünya, Balkan an· 
tantının sulhün sarsılmaz mü· 
dafii olduğunu bir kere daha 
anlamış oluyoruz. " _I ___ _ 
de çok mcs'ud.. İçime nur 
yağıyor. 

Hacer, kızardı, başım eğdi: 
- Ormanda buluştuğumuz 

gündenberi geçen ayları, gün
leri saydım. 15 gün daha var. 

- BiTTi -
M. Aghan -------[ (1) - ( ..• imparator yanına 

yalnıs bir adam alarak Şebeşe doğ· 
ru ilgar edib şehre bir saat kala 
bir köprü baoında Osmanh1 gelirse 
milmanaat üzere toplar dizdi. Ba· 
dehu kendisi Şebeşe gitti. Bu es· 
nada Lisi namı Generalin marife
tile aeakir nizama girib az vakit 
zarfında bu peripnhk bertaraf ol· 
duysa da killli hasarı mucib oldu. 
Zira çadır veaair ağırlığı çeken 
hayvanatın yedckçileri kolanları 

kesib çıplak hayvanlara binerek ve 
"Osmanlı geliyor,, deyü feryad e<le
rek firar etmelerile top vesair 
mühimmat arabacılan dahi bu hal 
iizere anlara peyrev oldular. Hele 
ıa peripnht ta.ıif olunamaz ıuret• 
te emali yok bir bosgmalok idi 

vaziyet bir tür- gazeteleri
lü düzelemiyor.. nin yazdıkları ----··--···--- Başı 7 inci sahifede -

dullah ve İş bankası umum mü· 
dürü Muammer Eri~, yarın Eı;e 
vapurile lzmir'e hareket eılecekler· 
dir. Ziraat umum müdürü Abidin 
Ege de Ankara'dan İzınir'e gelecek 
ve 1ktısad Vekilinin tedkiklerine 
iştirak eyliyecektir. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ha
rıcıye vekilimiz Bay Rüşdü 
Aras, Atina' da iken açılan 
Türk resim ve kitap sergisini 
gezmiştir. Bay Rüşdü Aras, 
güzel san'atlar birliğine men· 
sup ressamların devlet hima
yesine alınmalarını teklif et
miştir. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ha
tay' da vaziyet hala düzeleme· 
miştir. Türk'lere karşı fena 
muameleler devam etmektedir. 
Hatay milli müdafaa reisi Ab
dülgani, vaziyeti bildirmek ve 
şikayette bulunmak üzere An
takya' dan Ankara' ya gelmiştir. 

Antakya, 18 (A.A) - Ha
vas muhabiri bildiriyor: 

Mandalar: komisyonu:sekre· 
teri olup halen Sancak müşa
hitleri nezdinde bulunan: B. 
Anker Haleb'e hareket etmiş
tir. B. Anker oradan Cenev
re'ye gidecelC ve Sancak'ın 
hukuki statusunu hazırlamak 
üzere konsey tarafından vÜ· 
cuda getirilen eksperler ko· 
misyonunda çalışacaktır. 

Diğer taraftan Suriye fev
kalade komiserinin Sancak
taki delegesi B. Durieuks de 
eksperler komitesinin ihzari 
işlerine iştirak ıçm hariciye 
nezareti tarafından çağrılmıştır. 

B. Durieuks Pazar günü Pa
ris' de bulunacaktır. 

İstanbul, 19 (Hususi-Gecik
miştir) - Hariciye vekilimiz 
Bay Tevfik Rüşdü Aras, Ati
na' dan hareket etmeden evel 
İngiltere sefarethanesinde şe
refine verilen yemek ziyafe
tinde Atina sefirimizle birlikte 
bulunmuştur. 

Bay Tevfik Rüşdü Aras, 
ayni gün akşam üzeri Sovyet 
sefarethanesinde kendisine ve· 
çay ziyafetinde de hazır bu
lunmuştur. ----
Yarın Halkevle. 
rinin kuruluş 
yıldönümüdür. 

-Başı 1 inci sagfada
her tarafta meraeim yapılacak, 
ıöylevler verilecektir. 

Ankara HalkevincJe, Parti ge· 
nel sekreteri ve Dahiliye Vekili 
:Bay Şükrü Kaya bir söylev vere
cek ve Dahiliye Vekilinin bu nut
ku radyo ile neşrolunacaktır. Söy
levi, bir müsamere takibedecektir. 

Pazar günü eaat 15 de şehri· 
miz Jlalkevinde merasim yapılacak, 
ve Dahiliye Vekilinin nutku radyo 
ile dinlenecektir. Halkevindeki me
rasime, bütün yurddaşlar davet· 
lidirler. 

Ankara 19 (A.A) - Hal
kevlerinin beşinci kuruluş yıl· 
dönümü 21 şubat pazar günü 
her Halkevinde kutlulanacak
tır. Her yıldönümünde geçen 
bir sene içinde Halkevi aç
mak için malzeme ve eleman 
hazırlıyabilecek yurd köşde· 
rinin müracaatları üzerine ora· 
!arda yeni Halkevi açmak tö· 
renine uyularak bu yıl da 31 
yeni Halkevi açılacaktır. 

Bu yeni evleri Ankara Hal· 
kevinde saat 15 de vereceği 
bir nutukla C. H. Partisi ge· 
nel sekreteri Bay Şükrü Kaya 
açacaktır. 

'----···---
- Başı 1 nci salıif ede -

Londra hükumeti birçok te
reddütlerden sonra nihayet 
kuvvetini izhar etmiştir. Hiç· 
birşey beynelmilel kanunun ve 
sulhun muvaffakıyetine bu İş· 
ler kadar hadim olamaz. Bü
yük Britanya son iki sene va
kayiinin teşkil etmiş olduğu 
derslerin manasını anlamıştır. 

Figaro gazetesi; Avam ka
marasındaki müzakereler esna-

0 sında kollektif emniyet pren
sibi hakkında birşey söyleme
miş olduğu gibi İngiliz siya
setinin guya temel taşı olan 
Milletler cemiyetinden silah
ların tahdidinden ve kendisine 
ümid bağlanabilecek herhangi 
bir • itilaftan bahsedilmemiş 
olduğunu kaydetmektedir. Tek
rar silahlanma işi tam mutlak 
ve muazzamdır. 

Bay Delbos 'un 
beyanatı 

- Başı 7 nci sahifede -
Paris 19 (Radyo) - İspan

ya'ya gönüllü ve mühimmat 
sevkiyatmı meneden kanun, 
yarın gece yarısından sonra 
mer'iyet mevkiine giriyor. Bu 
kanunu, İtalya, lrlanda, Bel
çika, Çekoslovakya ve Kanada 
dahi tatbik edecektir. 

Bertin 19 (A.A) - Alman 
vatandaşlarının ispanya' daki 
dahili harp için gönüllü ya-
zılmalarını ve İspanya'ya git· 
melerini meneden kanun ayni 
zamanda yabancılara da şamil 
olacaktır. Yabarıcılarm ispan
ya' da dövüşmek üzere Alman· 
ya' dan geçmeleri veyahud 
Almanya' dan çıkmaları mene
dilmiştir. 

Paris, 19 (Radyo) - Dahi
liye bakanı M. Maks Dormua 
bütün valilere bir tamim gön
dermiş ve lspanya'ya gönüllü 
toplama ve sevkinin tamamen 
memnu olacağını bildirmiştir. 

Dahiliye bakanı 20 Şubat 
gece yarısından sonra bu ta-
mim hükümlerinin şiddetle ve 
tamamen tatbikini istemiştir. 

Tayyarelerin Fransız-lspanyol 
hudutlarına 10 kilometreden 
fazla yaklaşmaları yasak edil
miş ve vapurların da ispanya 
için ecnebi yolcu kabul etme
meleri lüzumu bildirilmiştir. 

Kayıp 
Aranıyor .. 

Seferberlikten beri kaybol
duğu halde 1935 senesinde 
Musa Ağanın oğlu Hasan 
tarafından Tire' de görülmüş 
olan Langaza muhacirlerin· 
den ( Saraçhh SOley· 
man otjlu Salih'i ) hem-
şiresi Emine aramaktadır. 
Gören ve bilenlerin ınsa
niyet namına aşağıdaki ad-
rese malumat vermeleri rica 
olunur. 
lzmir' de: Şehitler caddesin

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

lına 167 olarak girmektedir
ler. Geçen bir yıl içinde 136 
Halkevinde 13, 193 ders, 2829 
konferans, 1330 temsil, 1044 
konser verilmiş, 1227 köy ge· 
zilmiş, 87 4,656 yurddaş oku
mıya gelmiştir. 

Bir yıl içinde Halkevlerine 
gelen yurddaşlann sayısı dört 

---··---- Başı 1 nci sahifede -
ferağ muamelesi saat 14 te sona 
ermi~ ve hazine namına tesçil edil· 
mi§tir. 

Kollej ve çiftlik l.ıinalan 62 
hin 500 liraya sntın alınmış, fakat 
mektebin bina ve arıızi vergisin· 
den 10,000 lira borcu bulundu~u 
anlaşıldıAmdan tapuda tesçil mua• 
melesi için de 600 lira masraf ol
muştur. Bu suretle Kollej sahiple
rinin vekili olan M. Şarl P. Bala· 
ılur 52,02i lira almıştır. 

Kültür bakanlığı, bu binayı, 

( köy öğretmen enstitüsü ) olarak 
açacaktır. Bunun için Kültür ba
kanı Saffet Arıkan'in yakında fz
mir'e geleceği ve m ektebi gezerek 
tedkiklerde bulunacağı haber alın· 
mı~tır. 36 Yıl evvel llinıl'li Mis 
Kendy tarafından Amerikan koca· 
sının ve genç lhristiyan'lar cemi· 
yetinin teşvikile inşa edilen Kollej 
Lioasına hu gün saat 16 da mera• 
simle Türk bayrağı çekilecektir. 
.Merasimde kültür direktörü Ali 
Riza ile h:mir'dcki nıektelı mü
dürleri ve talebeılen bir kıemı ha· 
zır bulunacaklardır. Merasime gi• 
decek olanlar, saat 11 de Konak 
önünden otobfislerle KızılçuUu'ya 
lıareket edeceklerdir. -
OORSA 

Ozum sabşları 
Ç. Alıcı K. S. 

463 İnhisar ida. 4 75 
76 A. R. üzüm. 15 
56 Ü. Kurumu 13 50 
52 Kazım Saner 12 25 
31 S. Gomel 11 
28 Beşikçi o. 13 75 
15 M. J. Taran. 21 50 

721 
415916 
316637 

incir satlşları 
Çu. Alıcı K. S. 

270 M. J. Taran. 5 
100 M. Hilmi 5 25 

370 
180027 
180397 

• 

K. S. 
10 25 
15 25 
18 50 
14 
12 
17 50 
21 50 

K. S. 
5 
5 50 

Zahire sallşları 
Çu. Ginsi K. S. 
436 B. pamuk 46 
423 Ton pa. çekir3 45 
600 kilo pa. çekir3 45 

1031 Ken. pala. 250 

K. S. 
53 

3 60 
3 60 

470 

/zmir belediyesinden 
1 - 3104 sayılı ve 27/1/937 

tarihli memurın kanununun 
7 inci maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında kanun. 

2 - 3107 sayılı ve 29/1/937 
tarihli askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 8 ve 50 inci mad· 
delerine fıkra eklenmesine da· 
ır kanun Belediyedeki ilan 
tahtasına asıldı bilinsin. 523 -ilin 
Izmir su şirketi 

Tatil günlerinde şirketimizce 
işi olanların 3015 numaraya 
müracaat etmeleri. 

Müdüriyet 
----- -
Akhisar 
Urbaylığından 

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

t 
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Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

~ 

amutayın bu celsesinde dikkate 
şayan müzakereler geçmiştir. 

-2-
Yalnız mazinin kusurlarını 

itiraf etmek veyahut örtmek 
kafi gelmez. istikbalin de icap· 
annı ona göre hazırlamak ik-

tiza eder. Bu vasfı haiz olmı
Yan devletin bilhassa Türk 
devletinin istikbalinden dahi 
şüphe edilebilir. Atatürk'ün 
kurduA-u perensibin asliyeti 
bundadır. Eğer biz Atatürk'ün 
'I'ürk'leri kurtarmış olmak iti .. 
barile, Türk'lere yüksek, me· 
deni vasıflarını tekrar iade 
etrniş olmak itibarile kendi· 
sine karşı şükran hissediyor· 
sak bunun ifasını ve ifadesini 
kurduğu prensipleri sadakatle, 
feragatle ve samimiyetle ta
.kipte aramak icabeder. Türk 
ttnilletinin bu prensiplere ne 
kadar bağlı olduğunu her gün 
hir mis!.lit .görmekteyiz. 

Arzettiğim prensiplerin baş· 
lıcalarının Teşkilatı Esasiye
Jtıizt geçmesi, Atatürk'ün pren
sipltrine milletçe beraber bağ
lılığımızın ve samimi ilgimizin 
hukuki ifadesidir. Biz istiyo
ruz lci, siyaset ve icraat saha
larında yaptığımız işler irfan 
Ve vicdanı hukukiler de yer 
bulsun ve hukuki hayatın meb· 
dei, menşei ve istinatgahı ol· 
sun. O itibarladır ki, devlet
çilik vasfını T eşkilitı Esasiye· 
Ye koymak kararını verdik. 
. Atatürk'ün vazettiği pren-

81Pler Türk'tür. Yani asliyeti 
Ve menşei itibarile tamamile 
llıilletin kendi seciyesinden 
alınmış ve onun bütün ihtiyaç 
Ve zaruretlerine uygun olarak 
&eçilrniştir. Bu prensipler ayni 
~amanda Türk'çüdür de. Bu 
~ibarladır ki millicilik vasfı 
endiliğinden çıkan bir zaru· 
~~ olur. ( Bravo sesleri ) Bu 
klletin son asırlarda, gerek 

c onomik hayatta, gerek sos
hal hayatta çektiği elemleri 

0
urada tekrar etmek istemem. 

1 ~on safhaların hazin sahne· 
Ctıni Atatürk'ün nutuklarında 
:~ık olarak görmek mümkün· 
t ~r. Eğer tekrar bu acı hatı
ya ara dönmemek, bu elim ha-
d:tı ~~şamamak ve beşeriyete 
ın kb~yle bir felaket hazırla
le~ ıstemiyorsak, Türk mil
ıtıiii· . behemehal Türkçü ve 
Çok ıcı olmak lazımdır. (Bravo, 
l'!aşa sesleri) (Alkışlar). 

tis· Urk milletini beşeriyet içe· 
1ıq1~~e .medeniyete yarar sul· 
Ya adım, mümtaz bir camia 
ıtıibrn~k. için evvelemirde Türk 
I~ ktını istikbal tarihinde de 
Y:s'· olduğu medeniyet sevi· 

Bne çıkarmak lazımdır. 
bif u itibarla millici olmak 
b1~'rtı zaruri şiarımızdır. Fakat 
İtıh~rn millici şiarımız dar ve 
~ili~·ar~ı değildir. Bizim milli
de 'hlız medeni beşeriyet için· 
tak ~nun esaslı bir unsuru ola
"c b1.~sanlığm ila ve tealisine ur· llıiit ff un dünyayı mes'ud ve 
llıilJ~ .1~h Yaşatmıya matuf bir 
D~' ıktir. 

ot~f er bir vasfımız da halkçı 
tıabı ğ tır. Halkçı olmak alice· 
dir. z ırruzın nazari eseri değil· 
k aten biz · ı · · · O'Yark prcnsıp enmızı 
_- en · td " geçmış zamanlara 
hiıler~Yahut insanların yüksek 

1ndcn - 1. Cd llıefh muteve lıd mücer· 
alt B~mlara kapılarak koy

• ız d~ğrudan doğruya 

bir Türk istiklalini ebediyen 
kurmak için ne gibi şartlar 
dairesinde yapılacağını arıya
rak ve icabeden şartları tesbit 
ederek aldığımız halkçılık bir 
merhamet eseri de değildir. 

Halkçılığımız doğrudan doğ· 
ruya bu memleketin kurtarıl· 
ması müstakil olarak insanca 
yaşaması için bir şartı evvel· 
dir. Bizim halkçılığımız; halka 
doğru, halk için değil, halk 
tarafından ve halkla beraber 
sistemidir. (Alkışlar). Bu sistem 
memleketin doğrudan doğruya 
halk tarafından idaresini is
tihdaf eder. Bizde ferd ve 
sınıf imtiyazı yoktur. Bütün 
vatandaşlar üzerinde kanunla
rımız tamamile müsavi olarak 
mer'i ve caridir. lttılaımıza 

vasıl olacak ta cezasını gör
miyecek hiçbir kanuni kaba· 
hat yoktur. 

Halkçılığımızın tatbikatta ve 
tesrii hayatta yeni yeni ele
manlar olarak cihana nümune 
olacak kadar ileriye varmış 

hukuki eserleri vardır, Parti
mizin her sene toplanan ocak 
kongreleri, iki senede bir top· 
lanan vilayet kongreleri, dört 
senede bir toplanan büyük 
kurultayı; Avrupa hukukunda 
insiyatif, lejislatif ve referan
dum denilen esasların ameli 
tatbikinden başka bir şey de
ğildir. Biz yaptığımız işleri 

her sene bu kongrelerde göz
den geçiriyoruz ve oradan 
alınan neticeleri huzuru alinize 
arzetmekteyiz. Büyük meclisin 
kanunlarındaki isabetin en bü· 
yük amili de halkın fikirlerini 
almak ve mütalealarına layık 

olduğu ehemmiyeti vererek 
kanunların hazırlanmasında 
müessir kılmaktadır. Binaena
leyh bu kadar lüzumlu ve 
önemli bir prensibin Teşkilatı 
esasiyeye girerek ammenin 
vicdanında bir hukuk esası 
olarak telakki edilmesi elbette 
çok iyi ve zaruri birşeydirr. 

Arkadaşlar; Bu memleket 
kahinlerin ve gayri mes'ullerin 
vicdanlara amil olmasından ve 
devlet ve millet işlerini gör· 
mesinden çok zarar görmüştür. 
Eğer Türk'ün yolu başka yer· 
terden geçseydi ve orta asır

lardaki zamanlarda kendi bil
diği, kendi yaptığı kanunlarla 
idare etseydi devlet ve millet 
idaresini mistik ve doğmatik 
esaslara bağlamasaydı ilk za
manlarda ve Osmanlı'ların ilk 
devirlerinde olduğu gibi ken
dini kendi kanunları ile ve 
usulleri ile idare etseydi bu
günkü bulunduğundan daha 
çok ileri ve geniş olur ve me
deniyete daha çok hizmet eder
di. Türk milletinin son asırlar· 
da gördüğü felaketlerin, çek· 
tiği sıkıntıların sebepleri, asıl 
bir takım gayri mes'ullerin ve 
gayri mer'i memba ve vasıta· 

farın yaptıkları kanunların al· 
tında zebun olarak iş görmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. 

Mademki tarihte determi· 
nistiz, mademki icraatta prag
matik maddiyetçiyiz, o halde 
kendi kanunlarımızı kendimiz 
yapmalıyız. Kendi cemaatımızı 
maverayı dünyaya taalluk eden 
hertürlü endişek den, hertürlü 
lahuti hayallerden müberra 

" 
" 

hekimliğindeq; ''yukar:da yazıl~· alatı,,cerr~hiyenin hepsinin kıymeti 6muh~rq: 
lzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan aşağıda cms mi'lesi yüz liradır. 12 16 20 24 360 

ve miktarlan ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş mu· ı· l a" n 
hammen kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapalı zarf usulile 

~::~9~~n~.~~~::~incfen itibaren yirmi gün müddetle eksilt· Nafıa şirket ve müesseseleri 
Talip olanlar şartnameyi görmek için hergün fzmir Eşref· b •• f tt• ı•"' • den• 

paşa hastanesi ser tababetine müracaatları ve eksiltme günü aş mu e iŞ ıgın • 
olan 4131937 perşembe günü saat dokuzdan onikiye kadar 1 - İzmir Telefon, su, Elektirik ve tramvay şirketleri tatil 
lzmir vilayet encumenine müracaatları ilan olunur. saat ve günlerind.e idare evlerinae geceli gündüzl4 

Cinıi Adet nöbetçi müracaat memuru bulunduracaklardır. 

Paravan ameliyathene için dört kanatlı, yerli 
3 2 Bu şirketlerin komiserliklerini alakadar eden hususa~ 
2 tın da bu zamanlara münhasır olmak üzere kısaca ve 

Pansuman arabası, yerli 
Karyola arkalığı, yerli 
Alat masası, yerli 

' 4 sarih adresli olarak 2463 numaraya telefone cdilr si 

3 rica olunur. 

Port flakon 4 şişeli, yerli 
T rom el 20 X 20 yerli 
Port boite, yerli 
Port irrigatör, yerli 
Demir sandalya ameliyathane ıçm, yerli 
Müteharrik yemek tablası, yerli 
Masa nisaiye ve pansuman için, yerli 
Operation için sistoskop Georg Wolf Prospektüsü Ky. ili 

ve levazımı. 
Arabalı sedye, yerli 
Portatif sedye, yerli 
Süpürüntü kabı ameliyathaneler ıçın, 
(Legü) nün elektirik lambalı ekartörü 
Litotriti çocuk için levazımı ile 
Paşon akez aletleri 
Undala kısa mevce tedavi cihnı 
Diyatermi cihazı iki kişilik 

No. 

yerli 

146 Resim Zeisse 
138 " " 

Globül saymak ıçın burker 
Teilung burker 

140 " " 
,, Fuchs · Rosenthal 

145 " " 

3 
6 
4 
4 
6 
6 
3 
1 

2 
2 
8 
1 
1 

1 
2 
2 
6 

181 " " 
" 

Pipet globül rouge ve globül blanc 
için pappen heim. 

Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktarını tayin için Zeiss 
Greceluis Seifert Model D. (Kollme· 

8001 
110 

" 
,, ,. f 

yer marka da kabul edilir.) 
Lup 
Mikroskop tablosu komplet 

1 
2 
1 
1 Reichert Polari metri herşey muayenesi için 

elektirik lambalı . 
8649 " Sedr şişesi 

lmersion Florit 
2 
1 
1 " 

7232 Leitz Kuru hava isterilizatörü 55 X 40 X 35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant ci

darlı 37 ve 56 dereceye regle 240 
tüplük ve 220 voltluk 1 

Büret muhtelif C. C. 12 
Petri kutuları muhtelif cesamette 100 
Sikartüpü 12 

8926 Leitz Acide urigue tüpü 3 

" 
Ureometre ivon 4 

" 
Çalar laboratuvar saatı 1 
Hemoğlobinometre 2 
Otoklav, çift cidarlı 62 X 50 1 

1 - Zukarıda yazılı alat ve edevatı tıbbiye ve cenahiy-~ 
nin Zeiss, Leitz ve Reichert markalıları şayanı ka· 
buldur. 

2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbi
nin alatı cerrahiye listesile beraber hepsinin muhammen 
kıymeti beş bin üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur. 

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

alatı cerrahiye listesidir. 
Cinsi Adet 

Makas 1826 Krupp 3 

" 1829 " 
3 

" 
1655 " 3 

" 1828 " 
3 

" 
1830 " 

2 
Bisturi 1220 " 

6 

" 
1700 " 

6 

" 1442 ,, 3 
Ecarteurs 3576 Krupp 2 
Pens Mikulicz 

... 
3332 12 egrı " 

" 
Kocher 13,5 cm. 3305 " 12 

Sütür iğnesi G. 212 Nr. 000 Chrome Acufirm. 24 

" " " " 
()() 

" " 24 

" " " " 
o " " 

24 

" " " " 6 " " 
6 

" " " " 
7 

" " 6 

" " " " 
8 " " 

6 

" " " " 
11 " " 

6 

" " " " 
12 " " 6 

" " 
,, 

" 
13 

" " 
6 

" " " " 14 " " 
6 

" " 
H. 218 " 

1/3 
" " 

18 
,, 

" Fb. 254 " 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 48 

İpek 
(Beher numaradan 6 adet) 

Aseptur marka Nr. o 6 Paket 

" " " " 1 6 
" 12 
" 

Nafıa şirket ve müesseseleri 
Komiserliği 

il daimi encümeninden: 
14666 lira 12 kuruş keşif tutarile kapalı eksiltmeye konmuş 

olan Ödemiş - Çatal yoluna istekli çıkmamasından ötürü 2490 
sayılı yasanın 40 ıncı maddesi gereğince eksiltmenin bitimi 
günl mecinden itibaren bu işin bir ay içinde pazarlıkla eksilt~ 
meye konulduğundan isteklililerin encümenin toplandığı her 
pazartesi ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar dai· 
mi encümenine başvurmaları ilan olunur. 514 

Bulvar şirketinden: 
lzmir lmarat ve inşaatı umumiye Türk anonim şirketinin 

heyeti umumiyesi 27 /Mart/937 cumartesi günü saat 11 de top· 
}anacağından elli hisseye sahip olan ortakların muayyen günde 
şirketin Çatalkaya hanındaki dairesinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 1936 senesi plançosunun tasdiki ve idare meclisinin 

ibrası. 
3 - Müddt:tleri biten azaların yerlerine seçim yapılması. 
4 - Murakip seçimi ve tahsisatının kararlaştırılması. 527 

Ankara Askeri fabrikalar 
Umunı Müdürlüğünden: 

Müteahhit namına ve hesabına 4000 kilo sarı sabunlu kö· 
sele 1000 kilo sarı vakete 250 kilo şaplı deri 250 kilo sal
masturalık şaplı kösele 1000 kilo salmasturalık kurumlu kösele. 

Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarda miktar ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26/2/937 cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin müvakkat teminat olan 1162 lira elli kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve.saatte komisyona müracaatları. 18-20-22 476 

Kapalı zarf usulü ile ek- rita işlerine aid Naha işleri 
siltme ilanı müteahhitlik vesikasını almış 

Tavas beledi-
ıye reisliğinden 

1 - Eksiltmeye konan iş: 

80 hektar raddesinde Tavas 
kazasının ve 50 hektar rad· 
desinde Kale nahiyesinin Na
fıa vekaletinin fenni şartna
mesine göre hali hazır bari· 
tatarının yapılmasıdır. 

Bu işe aid keşif bedeli 
3250 liradır. 

2 - Şartname ve evrakı 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeleri 
C - Şehir ve kasabaların 

hali hazır haritalarının alınma
sına aid şartname. 

D - Hususi şartname 
İsteyenler bu şartnameleri 

ve evrakı Denizli Nafıa mü
dürlüğünden görüp inceleye
bilirler. 

3 - Eksiltme 8/3/1937 pa· 
zartcsi günü saat 15 de Ta· 
vas belediyesinde teşekkül 
edecek encümen huzurunda 
kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 244 lira mu· 
vakkat teminat akçesi vermesi 
ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz alması lazımdır: 

En az 300 üçyüz hektar 
büyüklüğünde kasabaların hali 
hazır haritalarım tanzim ve 
harita umum müdürlüğüne be· 
ğendirmiş olduklarını bildiren 
vesika ile 937 senesi için ha• 

bulunmak. 
5 - Teklif mektuplan yu· 

kanda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar Tavas belediyesine geti
rilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfının mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması lazımdır. 
Postada vukua gelen geçikme· 
ler kabul olunmaz. 

20 26 2 6 515 

Bayındır Hukuk hakimli· 
ğinden: 

Torbalı'nın Küner köyünün 
36 hanesinde kayıtlı Sayındı· 
r'ın Çırpı köyünde oturur 
Ömer kızı Fatmaya. 

Kocanız Çırpı köyden Mus
tafa oğlu lsmail tarafından 
aleyhinize açılan hanei zevci-
yete ihtar davası üzerine ka· 
nunu medeninin 132 inci mad· 
delerine tevfikan bir ay zar· 
fında kocanız lsmail'in evine 
gitmenizin ıhtarına dair veri· 
len 12/2/937 tarih ve 24113 
sayıle karar ikametkibın1zın 
belli olmaması hasebile ilanen 
tebliğine karar verilmi§ v.; 
kararın bir sureti mahkeme 
divanhanesine de ilsak edil
miş olduğundan ilin tarihin
den itibaren on beş gün için
de kanun yoluna müracaat 
etmediğiniz takdirde ~ ülr--ün 
kat'ileşeceği ilanen tebbğ olu-
nur. 522 

• 
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Der ZEv..EN.&. co. A. Kemal Tonay 1 
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları ::;; f ktısad etmek istiyen· ~ 

DEUTSCHE LEVAN- - Bı·rı·ncı· Sınıf Mutahassısı ~ TE LINİE. HAMBURG ler, ışığı bol, ömrü _ ~ 
"MlLOS,, vapuru 17 şu· uzun ve sarfiyatı az = (Verem ve saire) ~ 

batta beklenilmektedir. ROT- olan : = Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek ı;okak ba~ında 30 sayılı 
TERDAM, HAMBURG ve Metali um = ev ve muaye~ehancsinde Aabah saat 8 den ak~aw saat 6 ya a 
BREMEN için yük kabul eder. =: kadar ba;;talannı kabul eder ~ 

"DELOS,, vapuru 18 şu· L u " D ,, i11111111111111ırı111111111111111111111111111111111111111m11m Telefon: 4115 ımın!J 
batta beklenilmektedir. ROT- lzmir harı·ci askeri satın alma ilanları TERDAM, HAMBURG ve Lam balarını heryerde 
BREMEN için yük kabul eder. aramalıdırlar. Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 16-Şubat-937 

"HERAKLEA,, vapuru 3 f. k k t Elektirik. radyo tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılan 10,000 ton Re· 
martta beklenilmektedir. HAM • v 1 ay en Telef onn Evi kompoze kömürüne teklif olunan fiat yüksek görüldüğünden 
BURG ve ANVERS'ten yük 26-Şubat-937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
çıkaracaktır. Siemens fabrikaları mümessili - Peşlemalcılar 77179 - Telefon 3332 pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 110000 lira ve muvakkat 

"ACHALA,, vapuru 3 teminat 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mukabilinde komis· 
martta beklenilmektedir. ROT- yondan hergün verilir. İ!>teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
TERDAM, HAMBURG ve vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulıı· 
BREMEN için yük kabul eder. nan komisyonumuza müracaatları. 18 20 26 
EXPORT SS. CORPORA- -

TION NEVYORK BALIKYAGI 
"EXIBITOR,, 19 şubatta SJff HAT 

beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük kabul eder. 

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

REEDEREl H. SCHULDT ' 
"DUBURG,, vapuru 15 şu· 

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

"MARITZA,, vapuru 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, 
BRATISLA-V A, VIY ANA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

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

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVIZAD, BU
DAPESTE, BRATISLA VA, 
VİYANA ve LİNZ limanları 
için yük kabul ed~r. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pİ
RE, İSKEN DERiYE, HAYFA 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanların yük kabul eder. 

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

Olivire ve 1 

Şürekası 
Limited . 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LİNES L TD. 
"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 için 

• yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 

martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION LTD. 

.. ..... 

Norveçya b:ılıkyağla~nın en halisi<lir. Şerbet gibi içilir, 2 defa 5üzülıuüşl1 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

- lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 455 
1 - Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 24,60C 

metre haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 431 kuruşa almak ve örneklerini görme~ 

istiyenlerin hergün öğleden sonra M. M. satın alnı' 
komisyonunda görebilirler. 

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

4 - İhalesi SIMart/937 cuma günü saat 11 de M. M. ss 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.. ~. 1~ ~ 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
- 1'11/1' _ ~ ~ ları şart olmakla 2490 sayılı kan~nun 2 ve 3 üne~ 

. ~~~ ,. maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bi 

jl 
~ likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından ef. 

O IU ile az bir saat evel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 
' "' / t • ,.. • U ı İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

P~ ' ' 1 - Beher metresine biçilen ederi 600 kuruş olan 102 

1 w.< r ._,_ı"ro ,......l "- =N~.A.:-ı, metre elbkiselik haki kabardin kumaş kapalı zarflae~ 
Kuru/ 

V ~ vm ~":"' ~ ~!J siltmeye onmuştur. 
-------tm--lm'ıinm--------------.... -.... 1~~~- 2 - ihalesi 2/mart/937 salı günü saat 15 de M. M. V 
"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta

lığı ltd. 

Fratelll• SperCO - satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Hellenic Lines 
Limited 

Birinci Sınıf Mutahassıs 3 - İlk teminatı 4310 liradır. 

tTapur Acentası Dr. Demir Ali 4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. M. V. satın alma komiS 
y ~ yonundan alınır. 

ROY AL NEDERLAND Kamçı oğlu 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olnı~ 
VAPUR KUMPANYASI Cilt ve Tenasül hastalık- lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ' 
SiS "GANYMEDES,, va- ları ve elektrik tedavisi 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ves 

puru 20 şubatta limanımıza İzmir - Birinci beyler sokağı kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihal( 
"BELGION,, vapuru 22 şu· gelip yükünü tahliyeden sonra Elhamra Sineması arkasında saatından en az bir saat evvel komisyona vermeleri· 

batta beklenilmekte ROT- BURGAS, VARNA ve KÖS- Telefon : 3479 12 17 20 '27 432 

l~~~~· li~!,~~U~~ y~k TENCE için yükliyecektir. • M. M. V. satın alma komisyonundan: 451 { 
SiS "HERMES,, vapuru 25 1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300,00 alacaktır. o 

· şubatta beklenmekte olup FOT metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye ko~ "TURKIA,, vapuru 28 şu-
1 l k ROTTER AMSTERDAM, BREMEN ve muştur. batta bek eni me te - i 

DAM, HAMBURG ve AN- HAMBURG limanları için tah· 2 - İhalesi 4/Martl937 perşembe günü saat 11 dt> M. ~ 
VERS limanları için yük ala· milatta bulunacaktır. O R V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
caktır. S/S "CERES,, vapuru 4 3 - Tahmin bedeli 78000 lira olup ilk teminat parB' 

PHELPS LINE marta doğrn bekleniyor. Yü- Refik Lütfi Or 5150 liradır . 
PHELPS BROS & CO INC. künü tahliyeden sonra BUR- 4 - Şartnamesi 390 kuruşa M. M. V. satın alma konıiS' 

NEV-YORK GAZ, V ARNA ve KÖSTEN· d l 
yonun an a mır. 

"IDEF JORD,, vapuru 14 CE'ye yük alacaktır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olJ11 
şubbatta beklenilmekte NEV- S/S "GAUYMEDES,, va·" lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ' 
YORK limanı için yük ala- puru lO martta gelip AMS· 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesik1 

caktır. . TERDAM ve HAMBURG larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatınd5 
''BRETGNE,, vapuru mar- içın yükleyecektir. 26 şubatta gelerek PiRE, MAL en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 16 20 27 

tin onbeşinden soma NEV- SVENSKA ORl.ENT LIE f 
- TA ve MARS L YA limanla- iz mir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: YORK limanı için yük ala- NYE KUMPANYASININ 50 

rına yolcu ve yük alacaktır. 1 - Beher metresine biçilen ederi 310 kuruş olan 5 ·ı caktır. 
SiS "NORRUNA,, vapuru SiS "SUÇEAVA,, vapuru ita 60000 metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksı 11ARYLENSEN,, vapuru ni-

sanın onbeşinden sonra NEV- 27 şubatata do~ru beklenmek- 21 marta doğru bekleniyor. meye konulmuştur. ~ 
YORK limanı için yük ala- te olup ROTTERDAM, HAM PiRE, MAL TA ve MARSİL- 2 - ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 te M. 
caktır. BURG, BAL TIK ve SKAN- YA limanları için yolcu ve V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme DİNAVYA limanları için yük· yük kabul edecektir. 3 - Tahmin bedeli 186000 lira olup ilk teminat par3 

tarihleri ve navlun tarifeleri leyecektir. Daha fazla tafsilat için fkin· 10550 liradır. 
hakkında bir taahhüde girişi- SERVİS MARİTİM RU- ci kordonda Tahmil ve Tahliye 4 - Şartnamesi 930 kuruşa M. M. V. satın alma kot11'' 
lem ez. I 

Birinci kordonda "UMDAL,, MEN KUMPANYASININ binası arkasında FRA TELL , yonundan alınır. 
UMU MI DENiZ ACENT A· SiS "PELEŞ,, vapuru 20 SPERCO vapur acentalığına 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

1 
LiGi LTD. vapuru acentalı· şubata doğru beklenmekte müracaat edilmesi rica olunur. malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2.~ 

.. d'l · · olup Pi.RE, MALTA ve MAR· Navlunlardaki ve hareket ta- 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesı ğına muracaat e ı mesı rıca ~ 
olunur. SiL YA limanlarına yolcu ve rihlerindeki değişikliklerden farla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

Riz binasında No. 166 yük kabul edecektir. acenta mesuliyet kabul etmez. ve saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Telefon : 3171 SiS 11ALBA JULİA,, vapuru Telefon: 4142/422112663 16 20 27 2 452 

"ADJUTANT,, vapuru 25 
~ubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
• iişikliklerden acenta mes'u-

i, ·P~U· •• ~rm·ae~n~~~a~h~a~p~•T•e•s·~·i•t•a•b·i~şsizb~müshi~~ Oka~rzararsız~rkigebelere,ka~,b6 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


