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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartlnn: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Uesmi ilanlar için: l\lnarif cemiyeti ilıinnt 

bürosuna mürncnnt edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
............... 

(ANADOLU) Matbaası Basıldığı yer: 

Yıl : 4 - No : 929 Telefon: 2776 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Salı - 16 Şubat 1937 

Viyana 
Af akında uçan esrarıen

giz bir tayyare, dumanla 
orak ve çekiç remzini res
metmiş. 

Fiati (100) Para 

f(onseyi Topla~dı 
------------.......... ~•H•~•~•t-+•~•HM--t• .... ------------- ..... 

Ball(aıı Antantı 
Konsey, yunan kralının bir söylevi- Fas'tan yeni,kuvvetler geldi 

ihtilalciler ilerlemekte 
ni müteakip çalışmalarına başladı devam ~diyorlar 

-~-~.~.--•Milisler de düşman taarruzunu -----------·· .. ···-----------Atatürk'ün Selanik'teki evi, Selanik bele
diyeşi tarafından istimlak edilmiş ve 

müzeye tahvil olunmuştur 

lngıhz kırdıklarını bildiriyorlar 
T orpitolarını 

İstanbul 16 ( Hususi ) -
Balkan konseyi, dün öğleden 
sonra saat 16 da Yunan kra
lı ikinei Jorjin kısa bir nut
kule açıldı. Konsey, iki saat 
kadar müzakerede bulunduk
tan sonra, tekrar toplanmak 
üzere dağıldı. 

Akşam, Balkan hükumetleri 
hariciye nazırlarile maiyetleri 
şerefine resmi bir ziyafet ve· 
rilmiş ve Balkan ittifakının 
sağ(amlığı hakkında söylevler 
verilmiştir. 

Atina şehri, baştan başa 

Türk, Romen, Yugoslav ve 
Yunan bayraklarile donanmış
tır. Tezahürat çok büyüktür. 

lstanbul 16 (Hususi) - Ha
riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras, Selanikten geçerken Ata· 
türk'ün doğduğu evi ve müte· 
akiben Selinik belediye reisini 
ziyaret etmiştir. 

lstanbul 16 (Hususi) - Ata
türk'ün Selanik'te doğduğu 
evi, Selanik belediyesi istim
lak etmiş ve müzeye tahvil 
eylemiştir. 

lstanbul 16 ( Hususi ) -

Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Aras, Atina gazetecile· 
rine beyanatta bulunmuş ve 
demiştir ki: 

- Balkan ittifakı, yalnız 

Atalürk'ün doğduğu ev 
~.al~ ~evle~!~-a~sı~~~ d~-" ı Mmad;-:-k-az_a_n_nı-ış_.,..k-uv_v_e-:tl-i -:-:bi-:-;

.,..gıl, butun dunyada derın hır. (Devamı 4 üncü sahi/ede1I 
-~------.... -.-.4--~-----------

lngiltere, hiçbir devlete Şan-Kay-Şek 

bombaladılar 
Londra, 16 (Radyo) - in· 

giliz donanma kumandanlığı
nın bir tebliğine göre, lngiliz 
harp gemilerinden iki torpito, 
Elcezire sahillerinde ihtilalci 
tayyareler tarafından bom bar· 
dıman edilmiştir. Torpitolar, 
tayyarelere ateş açmışlardır. 
Atılan bombalar hiçbir zarar 
ika etmemiştir. 

Tunusda 
Siyasi mahiyette 

hadiseler oldu 
Paris 16 (Radyo) - Fran· 

sa hariciye nezareti müste· 
şan M. Piyer Viyenot , Tu

nusdaki hadiseleri tetkik et· 

mck üzere oraya mütevecci-

hen hareket etmiştir. 

Alakadarlar, Tunus hadi
selerinin, yalnız idari değil, 

ayni zamanda siyasi mahiyette 
olduğunu iddia etmektedirler. 

1 

r -, 
Kurban Bayramı 

Kurban Bagramın•n ilki 
önümüzdeki Pazartesi gü
nü olacağını sayın ulu
sa bildiririm. 

lzmir müftüsü 
Rahmetullah 

Bayram namazı 7 ,40 ta 

Danimarka 
müstemleke vermek Şan-Şulyanın askeri Krah 

niyetinde değildir 
Avam kamarasında Lord Kla-.. 
yor bu hususta teminat verdi 

Von Ribentrop'la Loıd Hali
faks arasındaki mülakatın ne 
netice verdiği hakkında izahat 
verilmesini istemiştir. Lord 
Klayor, mülakatın, alelade bir 
şekilde cerey:- n ettiğini ve 
fikir teatisinden başka bir 
mahiyeti haiz olmadığını söy· 
lemiştir. 

Lord Klayor, lngiltere'nin 
hiçbir devlete manda vermek 
niyetinde bulunmadığını ilave 
eylemiştir. 

Saylavlardan M. Sandey, 
WD3. ı bu izahatı müteakip bir takrir 

Von Ribentrop 
Londra, 16 ( Radyo ) -

Avam kamarasının dünkü cel

sesinde, saylavlardan Loker
lason, bir takrir vermiş ve 

iman a'a~ Londra sefiri 

vermiş ve Avam kamarasında 

resmi bir ağızdan müstemle
keler hakkında söylenen bu 
sözlerin, kaydedilmesini iste
miştir. 

Londra, 16 (Radyo) - Al-
manyanın Londra sefiri Von 
Ribentrop'un Berline hareket 
etmediği ve Londra' da bulun
duğu teıbit edilmiştir. 

haklarının iadesini M. Lebrunu ziyaret 
istedi etti 

Şan-Kag-Şek ve karısı 
Nankin, 16 ( Radyo ) -

Şan-Kay.Şek buraya dön-

müştür. Mareşal, hükumete 

verdiği bir emirnamede, Ge

neral (Şan-Şulyan) ın bütün 

askeri haklarının iade edilme· 
sini iatemiıtir. 

Paris 16 (Radyo) - Dani· 

marka kralı, buradan geçer
ken Eliza sarayına giderek 
reisicumhur M. Lebrunu ziya-

1 ret etmiştir. 

Küçük antant 
Konseyi Martta 

toplanıyor 
Belgrad, 16 (Radyo) - Kü

çük antant konseyi, Martın 
ipti dalarında toplanacaktır. 
Konseyde, bugünkü vaziyet 
hakkında menfaatlerini tenvir 
etmesini, Yugoslauya'dan iste
necektir. 

Deniz eksper-
leri 

Dün toplandılar 
Londra, 16 (Radyo) - Al

manya, lngiltere deniz eks
perleri, dün toplanmışlar 1935 
senesinde aktolunan deniz 
paktının tadili etrafın da ko· 
nuşmuılardır. 

Fas' lı : askerler 
Paris, 16 (Radyo)- Havas milislere nefes aldırmamak-

ajansının Adilladaki muhabiri !tadır . 
:son verdiği haberde, ihtilalci· Mad;ft f6 -(Radyo)- Müd&-
lerin mütemadiyen ilerliyerek ffaa~ komitesi,..,...,,,neşrettiği-bir-
Ağranda kasabasını işgal et- tebliğde, düşman taa;r~~ 
tiklerini bildirmektedir. Ayni defedildiğini bildirmektedir. 
muhabire göre, Valans ile Londra, 16 ( Radyo ) -

Madrit arasındaki büyük as- Deyli Telgraf gazetesi, Fran· 
keri yol, Franko orduları ta- konun, Almanya' da m:ıkabi-
rafından işgal edilmiştir. Bu lini temin etmeden evrakı 
ordu, istihkam yapmak istiyen f Devamı 4 üncü sahi/etle) ... 

Filistin' de karışıklıklar 

iki Yahudi öldürüldü; çift 
likler ate$e verildi 

~--------~~~~-
Hay dutlar bir Arap reisini ve20 
yaşında 1 kadını da öldürdüler 

Kudüs sokaklarındd lngiliz zırhlı otomobilleri 

Kudüs 16 (A.A)- Benfanin . I.st~nbul 1.6 (Hususi) - Fi-
. d k~· b' A k" .. lıstın de vazıyet çok karışıktır. 

c~:arın. ~ a~n 1~ . rap oy.u- Arap çeteleri faaliyete geçmiş· 
n.un reı~ı, evıne gırıp p~ra ıs- ler, Yahudi'lere hücuma baş· 
tıyen hır haydut çetesı tara- lamışlardır. Üç Yahudi çiftliği 
fından katledilmiştir. O civar- yakılmak, iki Yahudi öldürül· 
da 20 yaşında genç bir kadın müştür. Sokaklarda hergün 
da öldürülmü~tür· çarpışmalar olmaktadır, 



aRomanı: 

- ihtimal ki sen kendin 
Nikola Kartersin, niçin gömle
ğini çıkarmıyorsun ? 
- Size ehemmiyet vermedi
ğimden, sizin gibi bir zenci 
ile güreşeceğim zaman göm
leğimi çıkarmak lazım gelmez. 

Direktör hiddetlenerek; 
- Artık haddini tecavüz 

ettin, hasmın gibi sen de göm
leğini çıkarmalısın öf .. 

- Rica ederim ismimi söy
lemeyiniz, şu meçhul adam
dan teminat almadıkça beni 
hakiki ismim ile çağırmayınız. 
Evvela, ben bu adamı iyice 
imtihan ve tecrübe edeyim. 
Şayet kalbim müsterih olup 
kanaat getirirsem o vakit be

hemehal tarziye vereceğim, ya
lınız şimdi sizden bunu rica 
ederim ki açıktan ismimi söy
lemeyiniz. 

- Pek güzel, haydi göm
leğini çıkar. 

- Baş üstüne k 
Diyerek gömleğini çıkardı 

ve vücudu göründü. bunun 
dahi vücudu hasmı gibi göğsü 
geniş ve kolları kuvvetli idi. 
Fakat Karter'in omuzlan daha 
geniş idi. Karter, hasmının bi
leklerine baktı ve bileklerinde 
birkaç çizgi görerek demir ke
lepçelerin yerleri olduğunu ve 
işte o vakit, karşısında bulu
nan herifin Moris Kroser ol
duğunu kat'iyetle anladı. On 
iki saat evvel bu dessas hır
sızın elleri demir kelepçede 
olduğu halde şimdi yalınız bi
leklerinde kelepçenin yeri kal
mıştır. Nikola Karter meram 
ve maksadına nail olduğu için 
fevkalade sevinmekte idi. 

-8-

Mücrimler kra-
lının tuzağa 

düş esi 
Bu iki cesur ve kurnaz ha

sım, yekdiğerine karşı dura
rak güreşe hazır bulundukları 
sırada direktör: 

- Haydi - dedi - başlayinl 
ikisi yekdiğerine bakarak 

meydana atlamak için fırsat 
gözetiyorlar idi. Kuvvet ve 
kurnazlıkça birbirine denk, 
iki mahir pehlivan idiler. 

Güreş fenninde dahi haylı 
maharete malik olduklarından 
bütün seyircıler fevkalade bir 
arzu ile bunlara bakıyordu. 
Zira AmP.rika'da boksu, daima 
ehemmiyetle ve zevkle takip 

edifir. Orada bulunan haydut
lar iki kısma ayrılarak kısmı 
azamı Karterin tarafında, di· 

ğer kısmı da hasım tarafında 
movki işgal etmişlerdi. Seyir-

ciler, bu güreşte bahse tutuş
muşlar ve meydana epiee bir 
para koyarak direktöre ver· 
mişlerdi. 

Muhacimler, yekdiğerile kar
şılaşınca Karter'in hasmı, fır
sattan istifade ederek hücum 
etti ise de muvaffak olamad1: 
Karter'in mukabil hücumu ise 
boşa gittikten maada az kal
sın yere yuvarlanıyordu. Vel
hasıl mütekabil hücumlar hiç 
bir semere vermeden bir çey
rek saat geçmişti. 

Maamafih Karter'in, arka
daşından boks oyununda da
ha mahir bulunduğu seyirciler 
tarafından farkedildiğinden ga
libiyetin Karter tarafından 
kazanılaçağı kuvvetle ümid 

edilmekte idi. Seyircilerden 
biri evvelce koyduğu para 
üzerine tekrar seks~n dolar 
iJave ederek Karter'in galebe 
edeceği ümidile paraları di
rektöre teslim etti. Direk
törde: 

- Ben 
nün galip 
ederim. 

dahi Toni Ergü
geleceğine iştirak 

Dedi. Kroser'in galip gele
ceğini şart koşanlardan birisi: 

- Ben koyacağınız seksen 
dolara karşı yüz dolar vere
ceğim. 

Dedi. Diğer birisi: 
- Arkadaşlar! Tuni Ergü

nın galip gelaceğini bütün 
kalbimle söylüyorum. Hatta 

bırakmış olduğum ikiyüzelli 
dolan beşyüze iblag ediyo
rum benimle bahseden var mı? 

Diğer biriside! 

- Ben sizinle bah~etmeğe 
hazırım. 

Diyerek paraları sayıp di
rektöre teslim etti. 

Güreş devam ediyordu. Kar
ter, hasmının bütün hareka
tına son derece dikkatle ba
kıyordu. Karter hasmının bir 
aralık seyircilerden birisinin 
yanına yaklaşarak kulağına 
birşey fısıldadığı ve o adamın 
edrhal d1şarı çıktığını görünce 
muhakkak bu mel'un herifin 
yeni bir plan yapmak icrası 
fikrinde olduğu'nu anlayarak: 
gözünü dört açtı ve hasmının 
en küçük bir hareketini • bile 
gözden kaçırmamağa tçalışı
yordu. 

Direktör, kendisine tevdi 
olunan paraların hesabı-önün

de bulunan bir kağıt üzerine~ 
yazmakla meşğul iken muha
simler yekdiğerlerile yeniden 
hücuma başladılar. Kroser, 
bu kere dahi fırsattan t istifa-~ 
de ile hemen Karterin koltu
ğu altından tutarak, boynu· 
na doğı ubir yumruk vurupm 
Karterin yere düşeceği sıra

da, gayet çevik bir hareketle 

muhacimin çenesine • kuvvetli 
bir yumruk vurdu ve hemen 
yere serdi. ikinci yumruğu: 
vurmak emelile hücum ettise 
de hasmı y1lan gibi sıyrılarak 
kendisini bu yumruktan kur
tardı. Bu suretle ikinci güreş
te hitam buldu. 

Bunun üzerine şu karar it· 
tihaz edildi: 

[ Güreş esnasında yere dü-
şen on saniye zarfında yerden 
kalkamazsa mağlup addedile
cek ve bu suretle bu güreş 
sona ermiş olacaktır. ] 

Bu karar ittifakla tasvip 
edildikten sonra direktör Mak: 

- Mister Tonil Hakikaten 
bizi memnun :ettiniz, ümid 
ederim ki muvaffak olupbizi 
mükafata nail ederseniz. Boks 
oyununda yüksek meharetiniz 
olduğundan şayanı tebrik ve 
takdirsiniz. 

(Arkası var) 
\ .. •, t;'ı .. 

' ' . • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 • 

(Ulusal Birlik) 16 1 , • ---& !!l!!5 

in ilt re hü Ukrany ' a 
Pancar rekoltesi 
Ukranya'da 1936 yılı şeker 

pancarı umumi rekoltesi, geçen 
yıl rekoltesine nisbetle % l O 
bir fazlalık göstermiştir. Elli· 
den fazla Stakanovist kolkhoz• 
cu ekipi, hektar başına 1000 
kental ve 1200 ekip te gene 
hektar başına 500 kental şe~ 
ker pancarı istihsal eylemiş• 
lerdir. 1935 yılında hektar 
başına 500 kental alan ekip· 
lerin adedinin yalınız 23 ol· 

duğu nazandikkate alınırsa bir 
yıl içinde Stakanovist hareke· 
tin bu sahada ne derece ileri 
gittiği kolaylıkla anlaşılır. is
tihsal verimi bu derecede ka
lacağa da benzememektedir. 
Zira pancarcılar konferansında 
bu yıl 1000 kental istihsal 
yapan ekip şeflerinden birkaçı 
önümüzdeki yıl içinde hektar 
başına 1500 kental istihsal 
edeceklerine dair söz vermiş

lerdir. 

esaslı s 
2 n~atnavt, 3 zırhlı ve birçok kruvazör, 

torpito yapılacak, tay· destruye 
yare 

ve 
miktarı f azlaştırılacaktır 

Büyük Britartya 1936-37 
mali yılında silahlanma 
uğrunda münkün olduğa 
kadar fazla para harcamak 
azmile hareket ettiğine şüp
he yoktur. Ancak, bu hrJ
sustaki kararını pek geç 
vermiş olduğu gibi, icab 
eden tedbirleri de alma
mıştı. 

Bu itibarla. gönlün iste
diği ve hakikaten lüzumlu 
olduğu ~kadar fnzla prra 
harcanmasına imkan J yok
tu. 

Geçen mali !yılın büdcesin
de silahlanma faslı 160 mil
yon rsterling olarak tesbıt ve 
bunun kırk milyou hava mü
dafaasına tahsis edilmişti. Bel
ki bu miktar bazı munzam 
tahsisatla bir parça daha yük
selmiş olacaktır; ancak, bu
nun, 31 marta kadar 180 
milyona varacağını pek san
mıyorum. Bu para, 120 mil

yonu hava silahına tahsi.., edil
miş olan 800 ila 1000 milyon 
İngiliz lirasını bulan Alman 
silahlanma masrafı ile karşı 
karşıya getirilerek mukayese 
edilsin ? 

Büyük Britanya·nın silahlan

ma masrafı. Cumhurreisi Ruz~ 
velt'in Birleşik Amerika hüku

metlerinin silahlanmak için sar
fettiği 200 milyon İngiliz lira
sından çok daha azdır. Buna 

mukabil bu bahtiyar memleket 
her iki taraftan da binlerce mil 
genişliğindeki okyanoslarlako· 

runmuş bir vaziyettedir. 
Fakat ne de olsa, İngiliz 

silahlanma programı, zamanla 

büyüyec~k7e" b~h;s~a-ha;:· -
canacak : olan para, 1937 de 
ehemmiyetli bir surette ziyade
leşecektir. 

Hazırlık devresi sona ermek 

üzeredir; kendilerine şiparişler 
verilmiş olan firmalar, alacak
ları taksitlerin gittikçe yükse
leceğini hesaplarına katabil
lirler. Bu taksitlerin tutarı ne 
olacağını tayin edemem. Her 
halde bunun büyük bir kısmı, 
süratli bir surette silahlanmak 
maksadile, hükumetin, normal 
endüstriel istihsale baş vur
masına bağlı hulunacaktır. 

Britanya deniz bakanlığının 

ldonanma programı, bu yıl 

içinde yüksek bir tazyikle faa
liyete geçilecek olan ehemmi
yetli ve yeni inşaatı derpiş 
etmektedir. iki tane büyük 
dritnotun inşaat masrafları 

gelecek yılın büdcesine kona
caktır; buna bir de ayrıca 
iki veya • uç tane büyük zırhlı 
ilave edilecektir. "'Yeni kruva
zör ve destroyer filosunun in
şaatı büyük tutarda paraya 
mal olacaktır. Ayni zamanda 
donanma için yapılacak olan 
ağır topların, torpido ve sair 
malzemenin inşaatı sür'atle 
çoğaltılacaktır. 

Önceden kaydettiğim gibi, 
deniz bakanlığı bütün harp 
sonrası devresinde teçhizat 
fabrikaları işe amade bulun
durduğu için silahlanma tem
posuna, ordu ve hava kuvvet
lerinden çok daha kolay ola
rak kendini uydurabilir. 

Vinston Çurçil 

Yazan: Vinston Çurçil 
)ahlanma masraflarını geniş 

ölçüde tahdid etmek mecbu
riyetinde kalacak, yahud da 
şaşkınca bir sergüzeşte giriş
mek suretile başının çaresını 

aramak terüb'!sinde buluna
caktır. 

Eğer Almanya yeni bir bar-

ba karar verecek olursa, he
pimizin mukadderatı ne hal 
alacağını kimse bilemez. An· 
cak mutlak olan birşey varsa 
o da şudur ki, böyle bir harb 
Avrupanın, kurmak ve muha
faza etmek mevki ve kudre
tinde olduğu medeniyetin yı

kılması demek olacaktır. 
Hava bakanlığının önümüz- -------•--• ----------

deki günlerde harcıyacağı pa- ....... L ... nya _ Çekoslova ya 
ranın miktarı daha güç tah-

min edilebilmektedir. Ancak H. er'ı·n ayesı·, e os-
bu hususta yapılacak olan sar-

fiyat ne kadar biiyük olursa, lovakya'yı ı·ı ı·m. ış. 
o kadar daha iyi olacaktır ; 
çünkii bu takdirde sulhun ko- • -· 
runması için büyük Biritanya- Mancester Gardiyan, Alm~ vanın 
nın oynıyacağı mutlak rolün günün birinde Çekoslovakyaya 
imkanları da o nisbette büyü-
yecektir . saldıracağını yazıyor 

Ordunun da bu ~asraflarda Londra ( Hususi ) - Man-
büyük bir payı bu1unacaktır; çester Gardiyan gazetesi, Çe-
ordu ve hava müdafaasının koslovakya'nın iç ve dış du· 
topları, mühimmatı ve her -;;:;;u hakkında mühim bir 
türlü silahlanma vasıtaları ve nıakale neşretmiştir. Bu ma-
ayrıca tankları yeniden temin kalede deniliyor ki: 
edilecektir. "Çekoslovakya ile Almanya 

lngiltere, silahlanma .. pro· arasındaki ,ihtilaf, gün geçtikce 
gramında 1937 de de geride büyümekte ve mühim hadise-
kalmış ve hakiki neticesi ken- lerin vukuu muhtemel bulun-

dilerini ancak 938 de göster- maktadır. f.n büyük ihtilaflar,: 
miş olacaksa da önümüzdeki M. Hitler'in Çekoslovakya-
ınasraflar, herhalde çok mu- daki propagandalarından çık-

azzam ~bir tutara varmış ola-~. mıştır. 

caktırl • Almanya'nın en büyük ga-
Avrupa' nın silahlı kuvvetle· -y;~i, 3 milyon - Alman ekalli-,, 

-;inidu~adaı;-çoğ-;ltt~ğ7:':v7 yetinin bulunduğu Çekoslo-
nihayet bunları işitilmemiş bir vakya'yı ilhaktır. Çekoslovak-
seviyeye çıkartarak r beslediği ya Alman ekalliyetleri hak-
devrin devam etmesi tasavvur kında milli şeref ve lıaysiye-
edilemez. Bu inkişaf daha tini haleldar etıniyecek her 
ziyade kat'i neticeye doğru her türlü anlaşmalara amade 
yürümektedir. Vaziyet hangi bulunduğunu daima göstermiş 
zaviyeden muhakeme edilirse bunun haricinde birşey kabul 
edilsin, Almanya mali kabili- edemiyeceğini ve zarar göre-
yetlerinin sınırla;ına - daya;.- ceğinden emin bile bulunsa 
mıştır. karşı duracağını bildirmiştir. 

İki üç yıl içinde belki de Maamafih, ~ 1 Çekoslovakya-
daha yakın bir zamanda, si· ;;-n bu mücadeleden :;.ı.karlı 

~--~~~--.. ._.. ..... ~··---~-----~~----
Bulgar aşve ı i M. 

nof'un beya 
••• 

M. lvanof, aramızdaki ihtilaf farın 
hallinden sonra IRomanya ve Yuna

nistanla da anla'1J1ağa hazırız, diyor 
Berfin, (Hususi) - Doyçe intizar etmeli. Henüz ç.ok er-

Algemagne Zaytung; Bulgar kendir. 
başvekili M. Köse lvanof'un, Romanya ve Yunanistan ile 

aramızda iktisadi ve mali 'bazı 
Sofya muhabirine verdiği be-

ihtilaflar vardır. Bunların hal
yanatı neşretmektedir. M. !inden sonra her iki devletle 
Köse lvanof; bu beyanatında de ayni şekilde bir misak ak-
Bulgar - Yugoslav misakından dine hazırız. Öyle zannediyo-
bahsetmiş ve: rum ki, bu ihtilaflar, iki taraf-

- Yugoslavya ile Bulgaris- ta hüsnüniyet sahibi oldukta· 
tan arasında imzalanan ebedi rından kolaylıkla halledilecek 
dostluk misakı, herşeyden evel ve Balkan sulhü bir kere daha 
iki devlet arasındaki münase- takviye olunacaktır. 
batın kuvvetlenmesine ve Bal
kan sulhüne yardım edecektir 
demiştir. 

Muhabirin, misakın diğer 
Balkan devletleri üzerindeki 
tesiri sualine de M. Köse İva
nof şu cevabı vermiştir: 

- Bu tesirin neticelerine 

D 
A 

g 
Çocuk Hastalıkları 

. mütehassısı 
lkinciBl~ylerSokağı No. hR 

T clefon 3452 
Ei!!a!ma;~ım 

Çekoslovakya reisicumhuru 
M. Benes 

çıkması daha fazla muhtemel
dir. Çünkü silah mücadele-

sine her zaman için hazır bu

lunan Çekler, şüphesiz ki Al

manlardan daha rnuhariptirler. 

Almanlar, Çekler aleyhinde 

gazete, kitap ve beyanname

lerle yakmakta oldukları pro

paganda yerine günün birinde 

top, mitralyöz ve tüfek kul-

lanırlarsa, bundan sonra zarar 

görece gene kendileridir. 
Uluslar sosyetesinde aza 

olan ve bütün dünyanın sem
patisini kazanmış bulunan 

Çekoslovakya'ya taarruz ede
cek bir devlet, karşısında 

kiiçük itilafın ordusunu bula· 
caktır. 

Çekoslovakya'daki tayyare 

meydanlarının Rus'Jarın em
rinde bulunduğu, Çek or· 

dusunu Rus crka ıı harp· 
larmın idare ettiği şek-

linde Alman gazetelerinde 
çıkan haberler; bütün tekzib· 
lere rağmen devam etmekte
dir. Bu haberler İspanya mes-

elesinde olduğu gibi, Alman
lar Çekoslovakyaya akın et
melerine birer vesile teşkil 
edecektir. Fakat Çekoslovak-

ya, kolay kolay ınahküm edi· 
lecek bir devlet değildir. Al· 
manya için en iyi yol; Çekos
lovakya üzerindeki emellerin
den vazgeçmesidir • ., 
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Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı ~umaşlar: 

Yaz olup termometredeki Hayır, küçük Emma "iste- Der Zee 
~iva yükselmeğe başJadı mı mem de istememi,, diye ağlı- & C 
M· Turlet akşamları içeri gi- yprq4. ille de deniz kıyısında O. 
terken cekeıini sırtından sıyı- "kuma oynamak,, istiyormuş. 
rır ve derin bir " Oh! ,, çe· Hem de deniz evin bahçesine 
kerekı kadar gelecekmiş ... 

- N.ı kadar sıcak! derdi. Bu, halledilemiyecek bir 
Gece de bütün ailede o ya- meseleydi. Ya çocuğunun kalbi 

2ı nerede geçireceklrri ko- kırılacaktı, ya karısının. Bu 
nuşulurdu. Yalniz M. Turlet müşkül vaziyette kalan baba 
bu konuşmalara pek iştirak neye karar verece~ini bir 
etmezdi. Çünkü, o bilirdi ki: türlü kestirememiş, müthiş bir 
" Bu sene nereye gideceğiz?,, sıkıntı içinde bulunuyordu. 
demek " Madam Turlet'le Bütün bunlar olurken henüz 
kızı bu sene nereye gidecek- sayfiyeye gitmiş değillerdi. 
ler?,, manasına gelirdi. Daha eski evlerinde idiler. 

1935 de " kıra ,, gitmiş- Fakat, nerey gidecekleri me-
lerdi. seleyi halledildikten sonra 

1936 da mahakkak " de- orada nasıl yaşıyacakları me· 
nize ,, gideceklerdi. selesi, bu suretle, halledilemez 

Madam Turlet, ne zaman- birşey haline gelmişti. 
danberi ; O sırada havalar birdenbire 

"Geniş bir ufka ihtiyacım bozdu. Bir yağmur. Bir fır· 
var!,, divordu. tına .. Felaket bununla da lral-
Bu geniş ufuk deniz kenarın- madı: Çocuk hastalandı. 

·fa değil de nerede olurdu? Doktorlar geldi. Çocuğa 
" Küçük ,, de "Kumda oy· büyük bir itina ile bakıldı. 

namak,, arzusunu gösteriyordu. Havalar düzeldi. Çocuk iyi-
8'..1 iki arzu karşısında ba- leşti. 

baya boyun eğmekten başka Doktorlar şimdi çocuğa de-
yapacak birşey kalmıyordu. niz kıyısının yaramıyacağını, 
Bunun için M. Turlet bütün yaıı kırlarda geçirmelerinin 
bu münakaşalar edilirken se- lazım geldiğini söylüyorlardı. 
sini çıkarmadı ve bekledi. Küçük Emma, hastalığı es-

Nihayet karar verildi : nasında deniz kıyısında "kum-
Deniz kıyısına gidilecekti. da oynamak,, hülyasını unut-

• muş, Madam Turlet de çocu-
* * M. Turlet deniz kıyısında ğunun hayatile alakadar bulu-

bir yalı tutmak istiyordu. Fa· nan birşeye itiraz etmek kuv-
kat, bu arzusunu kimseye vetini kendinde bulamamıştı. 
söylememişti. Çünkü biliyor- ·Baba da, anne de mağlup 
du ki burada da son söz ge- oldu! 
ne karısile (Küçüğün) dü. 

Karısı ilk ve son sözünü 
nihayet söyledi: 

- Otelde kalalım. 
Fakat otelde oda tutula

madı: Çünkü bu sefer "Kü
çük,. öyle istemiyordu. Tut· 
turmuştu: 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "HERMES,, vapuru 11 

şubatta beklenmektedir, tahli· 

- Evin bahçesine kadar ... yesini yaptıktan sonra BUR-
deniz gelsin!. GAS, V ARNA ve KÖSTEN-

Aradılar: Deniz kenarında CE için yükliyecektir. 
bahçesi olan otel bulamadı- S/S "GANYMDEDS,, va-

' lar. Bir tane buldular. Yüksek 
ve parmaklıklı bir rıhtımı 
vardı. 

puru 20 şubatta gelip yükünü~ 
boşalttıktan sonra BURGAS, 

VARNA ve KÖSTENCE için Otel bulunamayınca çocuk 
ağlamağa başladı. O zaman tahmilatta bulunacaktır. 
babası, keııdi fikrine iştirak SVENSKA ORIENT LINIE 
ettiği için sevinerek, kızını 
okşadı: 

- Gel sen bana, gel! Ben 
sana bahçesi deniz kenarında 
bir köşk bahçesi deniz kena· 
rında bir köşk bulacağım. 

KUMPA YASININ 
SiS "GUNBORG" ~vapuru 

12 şubatta . limanımıza -:-g-~lip 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN· 

"'* * DINAVYA limanları için yük-... 
Evvelee, karısile kocasının 

liyecektir. 
fikirleri ayrı iken annesile bir- - sıs ··· .. NORRUNA:-~apun7~ 
!eşen küçük lEmma şimdi ha· 
basının fikrine iştirak etmiş, 27 şubatta limanımıza gelip 
annesi onlardan ayrılmıştı. tahliyeden sonra ROTTER-

Fakat, babası kızı ile kar,. DAM, HAMBURG · ve BAL-
sının fikirlerinden ayrı olduğu TIK limanlarına yükliyccektir. 
ıaman onların tarafına çabu- SERViCE MARITIME ROU-
cak geçer, aradaki fikir ayrı- MAiN KUMPANYASININ 
lığı hiç bir zaman kendini S/S "PELEŞ,, vapuru 12 şu-
göstermezdi. batta gelip PiRE, MALTA ve 

Bu seşer böyle olmadı.Çün- MARSILYA~liınanlarına yolcu 
kü ihtilaf,;anne ile kızın ara- ve yük kabul eder. 
sında idi. Halbuki anne, kı-
zı ile babasının fikrine iştirak S/S "AEBA-JULYA" vapu· 
edeceklerden değildi: ru 26 şubatta doğru beklen-

Muhakkak otelde oturmak mekte olup 28 'şubatta PiRE, 
istiyordu. Karısının arzusunda )VıAL TA ve MARSIL YA liman-
ne kadar ısrarcı olduğunu larına yolcu ve hamule kabul 
bilen M. Turlet onu fikrinden edecektir. 
vazgeçiremiyeceğini düşünerek 
çocuğu yola getirmeğe çalıştı. 

- Sana otelde bak neler 
alacağım .. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığİna 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/422112663 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA" vapuru lima
nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

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

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

"HERAKLEA" vapum 3 
martfa ANVERS limanlarından 
yük getirecektir. 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
D AM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATION 

"EXILONA,, vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDERB H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,. vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT. 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREM EN için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

"JESMORE,, vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir. BUR· 
GAS, V ARNA ve KÖSTEN· 
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 
" DUROSTOR 1,, vapuru 5 

martta bekıenilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 
LA TZ limanlan '- İçin yükliye· 
cektir. GALA TZ aktarması 

olarak BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA· 
VA, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"DUNA,; vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, lNOVISAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATISLA VA, VI-
y ANA ve LINZ için yük 
kabul eder. . 
DEN NORSKE MIDDEL:

HA VSLINJE - OSLO 
••BOSPHORUS,, vapuru 13 

_şu!:~tta ~1:_ekl<:_n~lmektedir;._ P~. 
RE, lSKENDERIYE, HAYFA, 

iDIYEP ve NOSVEÇ lima~ 
larına yük kabul eder. 

"BANADERUS,, vapuru 16 
;;:ia;tta - beklenilmektedi;:-·PI
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve J NORVEÇ'in : bilu- . 
mum limanlarına yük kabul 
eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

. 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"GRODNO,, vapuru 15 ikin· 

ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL' için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 25 
;kinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

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

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

. . , 

/Mı. • •Jo"~ H.... . . . \' • : ~:,~·. :'i~ • 
Mücel •t 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

' ., ·., .• l'••I" . . ' 
. ~ ' · l':"r. • 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa Ye ıeri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEMİR Oğlu 

M 
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IZMIR 
Pamuk Men ucatı 

Şirketi Türk Anonim 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot be:.. 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktı r. 

Te efon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: ayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en hnlisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 1 Başdurak
. Büyük Salepçioğlu hanı 

1 • karşısında ·-- -- -. -

N~A ,r- -

· ollıuu·· 
1 { 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı ur en a a Prahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara .bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

. Büyük Millet Meclisi 22 Martta toplanacak 

Kamutayda, dün ba~ı kanunlar müzakere ve ka
bul edilerek kış tatiline karar verilmiştir. 

Deniz adamlarının tekaüdiye/erine aid kanun ile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 936 büdcesine bir milyon 665 bin liranın 

murızam tahsisat olarak konulmasına aid kanun kabul edilmiştir. 
Ankara 15 (A.A)- Kamutay bugün Fikret Silayın başkan· zurum ve Argani istikraz tahvilleri ile mübadelesine deniz 

lığında toplanarak devlet memurları maaşatının tevhit ve tea· yolları ve Akay işletmeleri fabrika ve havuzlar memurları ve 
dülü hakkında kanunun 18 inci ve zabitan ve askeri memur· gemi adamlarının tekaüdiyelerine aid kanunlar ile Devlet de· 
lar maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 10 uncu miryolları ve işletme umum müdürlüğü 19:{6 y1lı büdçesini 
maddelerine birer fıkra eklenmesine, B. M, Meclisi asasının muhtelif fasıllarına bir milyon 665 bin lira munzam tahsisat 
tahsisat ve harcırahlarma ait kanunun bazı hükümlerinin de· . .. 1 .. .. 
ğiştirilmesine ait kanun layıhalarını müzakere ve kabul etmiştir. olarak konulmasına aıt. kanun layıhası da,Kamutayın bukunku 

Anadolu demiryolıarı ve Haydarpaşa liman şirketleri mü- toplantısında kabul edılen kanunlar arasında bulunmaktadır . . 
bayaa mukavelelerinin bazı maddelerinin tadiline ve bu şir- Kamutay bundan sonra 22 Martta toplanmak üzere kış 
ketler eshamı ve tahvilat ve mümesil senedlerinin Sıvas · Er- tatili yapmıştır. 

+-+-+ •• 
Viyana :afakında esrarı

engiz bir tayyare ------Bu tayyare dumanla orak ve çekiç rem
zini resmetmiş ı;e kaçmıştır. 

Viyana 15 ( A.A. ) - Bu Bu tayyareciyi )yere inmeğe 

Şehir ·meclisinde 

Otobüs işletme 
• • 

16 Şubat 937 __ 

Hollanda bizden buğday 
ve portakal satın alacak. -------
İki memleket arasındaki ticari münase
batı idare için bir Türk • Hollanda şir

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

bir mukavele imzalanmıştır. Bu mukavele, ayın 23 ünde mer
iyyct mevkiine ~irecektir. Mukavele ahkamına göre Hollanda, 
bizden senede 20 milyon lir~lık buğday alacaktır. 

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

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

Letonya 
örfi idareyi 

uzattı 
Riga, 16 (Radyo) - Leton· 

ya'da 1934 senesindenberi 
devam eden örfi idarenin, altı 

ay daha uzatılması kararlaş· 

tırılmıştır. · 

Türkiye - Hoi-
landa ticareti 

Türkiye - Hollanda ticaret 
ve kliring mukavelesinin ihbar 

Fas 'tan yeni kuvvet-
ler geldi 

( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 
nakdiye bastırdığını yazarak 
Avrupanın ... dikkat nazar~ı
celbeylemektedir. 

Sevil, 16 ( Radyo) - Ge
neral Gepodolyano, radyoda 
verdiği ~ bir söylevde, ihtilal
cilerin, şimdilik Almerya'yı 
isgal etmek istemediklerini 
ve lüzum görüldüğü takdirde 
bu şehrin de, Malaga gibi 

sabah saat 15,30 da esraren- mecbur etmek için Aslerin 

giz bir tayyare daha hükumet tayyare meydanından birkaç 

go .. ru·· şu·· ldu·· 
-------•• • • müddetinin b"r aya indirildiği 

Azalar, Kordon otobüslerinin belediye- fzmir Türkofisine bildirilmiştir. 

ışı 
tkısa bir müddet : içinde zapt· 
edileceğini söylemiş, ispanya 
harbının, yakın bir zamanda 
so.na. 

0 
ereceğini ilave eyle

mıştır. 

•merkezinin üzerinde uçarak askeri tayyare hareket etmiş-
dumanla orak ve çekiç rem- tir. lEsrarıengiz tayyare Çek 
zini resmetmiştir. hudutlarına doğru kaçmıştır. 

~~~~----~···~·~ ... --~~~~-
Portekiz Göring 

Bugün V urşovada /ngilterenin garan. 
Varıova 16 (Radyo) - Al· tisi altındadır 

manya Hava Nazırı ve Prosya Lizbon 16 (Radyo) - lngil· 
Başbakanı general Göring, terenin bura sefiri, Portekiz 
bngün buraya muvasalat ede· Başbakanı M. Salazara'yı ziya-
cektir. Göring'in seyahati ta· ret etmiş ve Portekizin, lngil-
mamen hususidir. Aksine ola- tere'nin garantisi altıuda bu-
rak verilen haberler uydurma· lunduğunu ve bu sebeple Is-

dar · . panya için tasavvur olunan 

Filistinde kontrola iştir~k. et_m~sini bir 
kere daha bıldırmıştır. 

Ar~pl~~la ya_hu~iler Ara larla İtal-
bırbırıne gırdıler P 

Kudüs 16 (Radyo) - Arap- yanlar arasında 
larla yahudiler arasında yeni b J k 
arbedeler olmuştur. Araplar, ar eae Çl fı 
Yahudilerin mahacir idaresini 
basmışlardrr. Zabıta, yeniden 
tevkif ata başlamıştır. • 

Japonya 
Rusya ile olan 
ihtilafı hallet-

mek istiyor 
Tokyo, 16 (Radyo) - Ja-

ponya başbakanı general 
Ayaşi, Japonya'nın, Çin'le 
uzlaşmak emelinde olduğunu 
ve Rusya Japonya arasında 
mevcud ihtilaflı vaziyete son 
vermek istediğini söylemiş, 
Japonya - Mançuri münaseba
tmın fevkalade samimi oldu· 
tunu ilave eylemiştir. 

Norveç 
Sahillerinde görünen 

meçhul harp 
gemileri 

Oslo, 16 (Kadyo) - Nor
veç sahillerinde ikide bir gö
rünen meçhul harp gemileri, 
gerek umumi efkarı ve ge
rekse hükumet mehafilini he· 
yecana düşürmüş bulunuyor. 

Norveç hariciye nazırı, Nor
veç'in herhangi bir taarruzdan 
masun olduğunu söylemiştir. 

Gazeteler, endişeli yazılar 

71zıyorlar. 

Tunus 16 (Radyo) - Bir 
ltalyan filminin gösteri im esi 
hasebile büyük arbedeler ol· 
muştur. Bu arbedeler komü· 

nistler tarafından çıkarılmış 
ve Ünyon gazetesi muharrir-

lerinden bir ltalyan cerhedil
miştir. Faşistlerde bundan son
ra gelerek iştirak etmiş ve 

polis hadiseyi güçlükle bas· 
tırabilmiştir. 

Hadisede ikinci bir ltalyan 
muharrir daha yaralanmıştır. 
Tunus' da ki 1talyan'lar ve fa
şistler arasında büyük bir he· 
yecan vc,rdır. 

Tren kazası 
3 kişi öldü, birçok 
kimseler yaralandı 

Londra 16 (Radyo) - Dün, 
Burk Gruşmend hattında bir 
şimendifer kazası vukubulmuş 
ve trenin lokomotifile üç va
gonu hattan çıkmıştır . 

Şimendifer amelesinden üç 
kişi ölmüş ve birçok işi de 
yaralanmıştır . 

Kafaları 
koparıldı 

Berlin, 16 (Radyo) - Ca
susluktan dolayı mahkum olan 
üç Alman, dün kafaları balta 
ile uçurulmak suretile idam 
edilmişlerdir. 

ce işletilmesini istediler Balkan konse-
Şehi_r meclisi, dün şubat 936 yılında inşaası kararlaştı- yi toplandı 

devresı son toplantısını yap- rılan ve Mezarlıkbaşında Kor· 
mış ve bu topla:ıtıda şehirde dona; Dudu sokağından ikinci 
belediyece otobüs işletilmesi kordona kadar iki lağımın, 
hakkında mühim görüşmeler denize kada;:-u;.\tıl~i teklifi 
olmuş, kamyon talimatnamesi büdçe encümeni tarafından 
kabul edilmiştir. verilen izahattan sonra kabul 

Celse, reis Dr. Behçet Uz edilmiş, müteakiben şehirde 
""tarafından açıiınca geçen zabıt otobüs işletme işi üzerinde 
okunmuş, küçük bazı değişik- tetkikat yapan komisyonun 
liklerle kabul edilmiş, sonra raporu okunmuştur. 

umumi çeşmeler ve fidanlıklar Bunda belediyenin otobüs 
fasıllarından bazı münakaleler işletme işini, istikraz suretile 

yapılması muvafık görülmüştür. para bularak bizzat yapması 
Rıhtım şirketine aid 9616 ve ikinci derecede de eşhasla 

lira kıymetindeki bonoların iştirak suretilc otobüs işletmesi 
Lusyen Fratelli namına devri, 01ütaleaları ileri sürülüyordu. 
lağımlarda kullanılmakta olan Tetkikat yapan komisyon 
beton borular yerine santra- namına Münir Birsel izahat 
fuj lü beton borular inşası v~~miŞVC' halkİ~imdiki Öto-
ve bir atölye açılması için büslerden kurtarmak, konförlü 
2200 liralık tahsisatın müna· ı d · ve muntazam servis i mo ern 
kalesi teklif edilmiş ve bunun otobüslere kavuşturmak içi; 
üzerine büdçe encümeni na· belediyenin- yapacağı işin-çok 
mına eczacı Faik izahat ver- hayırlı ve halkın lehine ola-
miş, yapılmakta olan şakuli cağını anlatmış ve ayni ~a
beton boruların imali hileye manda karlı olan bu işin evel· 
müstenit olduğu gibi Holzler emirde belediye tarafından ya· 
projesine göre yapılan bu la- pılması doğru olacağı müta-
ğım borularının layikile kon- leasında bulunmuş ve Vekiller 
trol edilememek yüzünden heyetinin kararına göre sela-
sağlam olmadıklarını, santrafuj- hiyet verildiği üzere 60,000 
lü borular inşası için bir atöl- lira ile bu işin başarılması 
ye açılması muvafık görüldü- mümkün olmıyacağı meydana 
ğünü söylemiştir. çıktığını söylemiştir. Söz alan 

Tahsisat münakalesi kabul bazı azalar, bu iş için 100 · 
edildikten sonra belediye reis~ 150 bin lira sarfı hususunda 
liğinin lzmir' deki bazı cadde belediye reisine selahiyet ve-
ve meydanlara adlar konul· rilmesini teklif ettiler ve bu-
ması hakkındaki teklifi, mü
zakere edilmiştir. Konak mey
danına (Atatürk meydanı), fu. 
ar önündeki meydana (Lozan 
meydanı), Şükrü Kaya ve Dok· 
tor Mustafa bulvarlarmın bir· 
leştiği meydana (Montrö mey
danı) adlarının verilmesi mu
vafık görülmüş, Aziz Akyürek, 
Refik Saydam, Şükrü Kaya, 
Celal Bayar, Saraçoğlu Şükrü, 
Ali Çetinkaya ve N~catibey 
bulvarları adlandırılmış, yeni 
bulvar adlan ve sokak numa
raları asılırken merasim yapıl
ması hakkında bir üyenin tek· 

karlı işin, bizzat belediye tara· 
fından yapılmasını istediler. 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz, otobüs işletme işinin 

şimdiye kadar geçirdiği safha
ları izah ederek bu mes'ele 
üzerinde çok iyi çalışıldığını, 
benzinli otobüsler yerine ma
zotlu otobüsler getirilmesi is· 
tendiğini, konförlü otobüslerin 
her gün dezenfekte edilmesini 
temin için bir garaj yaptırıl· 
ması lazımgeldiğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Eski borçların, bizi ne 
kadar müşkül vaziyetl~rde bı· 

lifi kabul edilmemiştir. 

Şehrin bazı yerlerini 
baskınından kurtarmak 

1 

raktığı malumunuzdur. Bele
sel diye, bir istikraz nıes' el esi kar-

şısında çok fazla düşünmek için 

Uaşt<ırafı 1 inci sulıifecle 

teşekküldür. 
Balkan antantı, yalnız sulh 

için çalışmaktadır. 
Tevfik Rüştü Aras, sözü 

Türk Yunan münasebatına 

çevirerek şunları söylemiştir: 
Türk - Yunan milleti, he

sapsız alakalarla birbirine bağ· 
li iki millettir. Büyük Şefimiz 
Atatürkün Elen kralına ve 
Başvekilimiz İsmet f nönünün 

mecburiyetindedir. Otobüslerin 
karoserlerini burada yaptır
mağı düşündük, fakat istedi
ğimiz şc kilde ve mükemmel 
olmıyacağını anladık, Halbuki 
bunların gümrük resmi de çok 
fazladır. Muhte!if belediye iş
leri için Ankara'ya gittiğimde 
gümrük resmi mes' elesini de 
orada ha\letmeğe çalışacağım, 
istek şudur: 

Halk için en iyi otobüs, en 
koförlü ve en ucui otobüs. 

Bu mes' ele üzerinde daimi 
encümen arkadaşlarımızla çalı· 
şacağız, lüzum görülürse, mec
lis fevkalade toplantıya çağırır 
ve malUmat veririz. 

Neticede belediyenin otobüs 
işletme işini bizzat yapması 
ittıfakla kabul edilmiştir. 

Belediye makine ve elektirik 
mühendisliği tarafından hazır· 

lanmış olan kamyon talimat· 
namesi okundu, kabul edildi. 
lzmir ve mülhakatında çalışan 
kamyonlar, yalnız insan ve 
yalnız yük taşımak üzere iki 
kısım olacaktır. Yolcu taşıya
cak olanlar, otobüs şekil ve 
adını alacak, bunlara yük yük
lenemiyecektir. Kamyonların 
Üzerleri, hava tehlikesine karşı 
toprak renginde boyanacak, 
kamyonların da yolcu taşıyacak 
kamyon sahiplerinden onbeşer 
lira ceza alınacak, bütün oto
mobillerde yangın söndürme 
makineleri ve pansuman leva
zımı bulundurulacaktır. Kam-
yon ve otobüsler, bir sene 
içinde bu talimatnameye ti~ 
hazırlıklarını yapmış olacak· 

Valans, 16 (Radyo) - is
panya hükumeti reisi Lar& o 
Kabellera, halka hitaben bir 
söylev vermiş ve lspanya'nın 
müdafaası için herkesin cep-~ 
heye koşmasını söylemiştir. 

değerli Başvekiliniz General 
Metaksasa selamlarını getiri
yorum." 

lstanbul, 16 ( Hususi ) -
Balkan konseyi, bugün öğle
den sonra Yugoslavya baş ve 
dış bakanı doktor Milin Sto· 
yadinoviç'in riyasetinde top
lanacak ve mühim ' meseleler 
etrafında müzakerelerde bulu
nacaktır. 

lardır. 

Daha sonra aza arasında 
bazı münakaşalara sebebiyet 
veren Hüsnü Tonağ'ın takriri 
okunmuştur. Bunda halkın şi
kayetlerine ve zararlarına se
bebiyet veren lzmir elektrik 

ve tramvay şirketinin halka 
elan 19 kuruştan kilovat ver
diğinden ve fahiş tramvay 

~creti aldığından şikayet edi
lıyor ve bu şirket tesisatının 
ya belediye, yahud da hüku
met tarafından satın alınması 
isteniyordu. Hüsnü Tonak, 
takriri hakkında izahat vermiş, 
şirketin imtiyaz mukavelesine 
riayet etmediğini söylemiş, 
neticede: 

- Buna bir çare bulalım. 

Şirket tesisatını ya belediye, 
yahud hükumet alsın. Demiştir. 
Mustafa Buldan'lı ve Suad 
Yurdkoru, takrir lehinde söz 
söyliyerek belediye reisinin 

Ankara'ya gittiği sırada Ve
kaletler nezdinde bu mesele 

ile de meşgul olmasını istedi
ler. Bazı üyeler daha söz söy-

lediler, neticede Münir Birsel'in 
teklifi üzerine şirket tesisatının 
belediye hesabına satın alına
bileceği, fakat şimdilik te buna 
maddi imkan olmadıtından 
ileride bu meselenin tedkik 
edilmesi ve şimdilik şikayet
lere meydan veren hareketler 
hakkında alakadar makam ve 
dairelerin nazarı dikkatlerinin 
celbedilmesi için teminnide 
bulunulması kararlaştırıldı. Baş· 
ka görüşülecek bir şey olma
dıtmdan meclis datıldı. 


