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Hariciye nazırı salı günü ı 
Ankara Ya geliyor . 

Türl{.-lran Müzakereleri Bitti 
r 

ansa, 
Hatay 

u abil proje v rmiyor. oktai na arım 
1 yasasında esas teşkil edecektir. m 

Müşahidler ayrılır ayrıl- lfB. Antonesko r . ' 
Gelecek salı günü 

Büyük Şef, lstanbul'dan An-

zulüm başladı ~:;.~~:~~;.;,:~:~~:: 
karaYa hareket ettiler .• -maz 

Haribe yolile Hataydan topraklarımıza iltica et
mek istiyen Türk'lere tecavüzde bulundular 

gelecek salı günü memleketimize 
gelecektir. 

Reisicamhurumuz, Haydarpaşa İstasyo. 
yonunda büyük tezahüratla uğurlandılar 

Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik Reisicumhur Atatürk, bu· 
Rü~dü Aras, dost ve müttefik 
memleket hariciye nazının İ&tan· gün öğleden sonra saat 

Ankara, 9 (Hususi) - Pa- hul'da karşılıyacaktır. 15 de Ankara'ya hareket 

B A b etmişlerdir. ris'ten alman şon haberlere ay ntonesko, Ankara'da ü· 

l ktlmetimizin misafiriS olacaktır. Büyük Şef, Hayd11r· 
göre, Hatay teme yasasını ------------- paşa iEtasyonunda vali 

tanzime memur olan hususi Süvarilerimiz Bay Muhi<ldin Üstündağ, 
komite, Fransız hükumetinden şehrimizde bulunmakta 
Hatay hakkmda hiçbir proje Beynelmilel müsabakalara olan saylavlar, parti ve 

atmış değildir. Fransa, bu hu- iştirak edecekler hükO.met erkanı ile ko-
susta proje vermek fikrinde Ankara, 9 (Hususi) - Süvari mutanlarımız tarafıodaıı 
degv ildir. Bu itibarla Hatay'ın subaylanmız, yakında yapılacak llaydarpaşa'da uğurlan· 

olan beynelmilel müsabakalara jf. mışlardır. 
temel yasası tanzim olunurken tirak etmek üzere Roma, l'arie. Haydarpaşa istasyo· 

doğrudan doğruya projemiz Londra ve Brüksel şehirlerine gi· nunda kalabalık bir halk 

nazarı dikkate alınacak ve deceklerdir. kitlesi Büyük Şefi bara· 

esc:.s teşkil edecektir. r ' retle alkışlamışlar;ve ken· 

İstanbul, 9 ( Hususi muha- Demir ve Çelik dilerini uğurlamışlardır. 
birimizden ) - Hatay'dan ge· Vali ve diğer ze••at, 

len haberlere göre Milletler Fabrikalarımızın Reieicumhurumuza vilayet 
h "ti · · H Müşahid Uıeyeti hududuna kadar teşyi ey· 

İstanbul, 9 (Ilususi) 

Cemiyeti müşa ı erının a- . ham maddeleri Ver. lemialerdir. 
tay' dan ayrılmasile ~ütün Ha- reket, umumi şekildedir. Ha· Türk'lere tecavüz edilmiştir. İstanbul, 9 (Hususi) _ Atatürk, fzmid'den geçerken arzı tazimat 

tay'da Türk'lere karşı zulüm ma'da Sofular köyünden Hari- Hükumetimizin resmi teşebbü-! gi/erden af (ediliyor için trene gelen vali ve komutanlarla konuomuolar, amali erbea, ce· 
ve işkence başlamıştır. Bu ha- oe yolu ile Türkiye'ye gelen satta bulunması kuvvetle muh· Ankara, 9 (Hususi)-Dev- bir ve hendese ıstılahlannın Türk'çeleştirilmeııi lüzumu hakkında has-
-------=============-------- temeldir. Jete ait Demir ve Çelik fab· bıhallerde bulunmuşlardır . 

. Bay Eden'in söylevi Cenevre, 9 (A.A) - Havas rikalarmın ham maddelerile ~--------------~------' 
ajansı bildiriyor:: mamuıatının, bilcümle rüsum Vali ve Parti Başkanımıza açık mektub: 

imparatorluk konferansı 
mayısta toplanacaktır. 

-------~---------
/ngiltere'nin takib ettiği siyasetin başlıca 

hedefi, sulhu idame etmektir. 

Bag Eden 
Londra, 9 (A.A) - Hariciye 

n:ııın Bay Eden Aberdeen'de süy· 
leJiği bir nutukta demiştir ki: 

- Bugünkü silUh yanşının bü· 
tün diinya efkan umumiyesindeki 
leeiri ne kadar endişe verici oluna 
0 lsun hundan harbin önüne geçi· 
lenı.iyeceği neticesine varmak abes· 
tir. Büyük Britaoya böyle biroeyi 
kat'iyyeo kabul edemes. Bir har· 

bin örtülemiyecek derecede azim 
olan tehlikeleri bugün herhangi 
bir harbin La§lıca maniioi teokil 

eder. Ve bu husus bütün milletle· 
rin ve onlan idare edenlerin daima 
göz önünde bulundurmaları icabe· 
den bir keyfiyet olduğuna oüphe 
yoktur. 

Taç giyme meraqimden sonra 
toplıınacak olan imparatorluk kon· 
feran~ında harici siyaset meedeei· 
nin görüşülecek en:mühim me,·zu· 
!ardan biri olacağı şüphesizılir. Bü· 
yük Britanya'nın::niye ti imparator· 
luk konferansıoda hadiseleri giir· 
düğii gibi bütün çıplaklığile anlat· 
mak l'e imparatorluk azaeının re· 
fahına olıluğu kadar dünya barışı· 
na da hizmet. edebilecek bir hare
ketin ana ballan üzerinde anlaş· 
mağa \'anlmağa çalışmaktadır. 

B. Eden Amerika 'nın sulh le
hindeki tesirlerini medbü sena et· 
tikten sonra demiştir ki: 

- İghiltere'nin tekrar silah· 
lanması sulh lehinde itiraz kabul 
etmez bir harekettir. Bununla be· 
raber hükumet silahlanmanın ih· 
das elli~i dairci fasideyi ortadan 
kaldırmak için bir anlaşma müza· 
keresi hususunda ilk fırsattan isti· 
fadeyc amadedir. 

Tekrar silahlanma programı· 

mızı tatbik ederken maksadımız ne 
arzulanmızı diğer milletlere ceb· 
ren kabul nttirmek; veya onlan 
korkutmak, ne de bilhassa diğer 
herhangi bir memlekete karşı le· 
cavüı: fikirlerimizi gizlemektir. 
Böyle bir hareket ahkamına kat• 
iyyen hareket etmek fikrinde ol· 
duğumuz milletler cemiyeti paktını 
do&rodan doğruya iblil eder. 

- Sona 2 inci sahifede -

Hatay meselesinin halline ve vergilerden 1950 senesine 

:;i~d:n k0.:~: b\:~~lık.:!; ~~1::; ~~~~i!:'t"~dii~:~:~d~~ lzmir'in spor haysiyetini 
!in r1;ase~e~lit~=~~ te~~a~!:1~~ ~:ri::~!t~i/akında Kamu taya kurtarmak e 1 İn İZ d ed İ r • 
- Sonu 2 inci sahi/ede - 1 \.. _,) • - • - • 

Al .... ,1 I 1 .. k't•• ·Emir, söz hakkı ve karar Par-
ev ı er as en ur ur timize kalmış bulunuyor. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya
nın Adana'da verdiği söylev 

Çolr. yüksek ve o.eğerli . Vali ve 
Parti ba~kanımız! 

Bunu, İzmir kul il pleri birleşti· 
rilmelidir, iddia ını ilk ileri &Ü· 

renler ara&lnda ben de vanm. Se· 
nclerce evvel mevzuubaheettiği· 

miz bu temenoi, şimdi bilhassa 
milli küme usulü11ün ihdası rn 

Dahiliye Vekili B. Ş. Kaga 
Adana, 8 (A.A) - Dahi

liye Vekili ve C. H. Partisi 
genel St!kreteri B. Şükrü Ka
ya dün akşama kadar mem-
leketi alakadar eden işler 
üzerinde tetkiklerde bulunduk
tan sonra akşama doğru saat 
5,30 da Halkevinde yapılan 
toplantıda hazır bulunmuş· 
lardır. · 

Halkevinde dörtyüze yakın 
münevver ve güzide bir kütle 
kendisini bekliyordu. Bugünkü 
toplantının mes'ud ve hususi 
bir mahiyeti vardı. Çünkü 

saltanat devrinin kötü miras
larından biri olan ve bizi 

- Sonu 4 ncü sahifede -

Tekrar ısrar ediyoruz: 

Yaptlğımız yaygara değil 
hakikati aksettirmektir. 
işletme müfettişi, teİefonda ne hakla va
tanperverlikten, yaygaradan, incitmekten 

vesaireden bahsedi3ıor. 
Dünkü nüshamızda, Türk

kuşunun Gaziemir' de tertip 
ettiği havacılık tezahüratına 
iştirak eden ve etmek istiyen 
binlere«" vatandaşın çektiği 
sıkıntıyı, birçok kimselerin bi
let alamadıklarını, birçokları
nın da hacmi istiabisi hari-
cinde verilen biletlerle istif 
halinde yolculuk ettiklerini, 
bazı vatandaşların da ellerinde 
iadeye bile imkan bulamadık
ları biletlerle istasyonlardan 
geri döndüklerini yazmıştık. 

Bu haklı ve hadiseye ta
mamen uygun olan yazımız, 

yedinci işletme müfettişliği ta
raJından büyük bir asabiyetle 
karşılanmıı olacak ki, müfet-

tiş Bay Tahsin dün, bir iki 
defa telefon edip yazı işleri 
müdürümüzü aradıkten sonra 
nihayet arkada.şlarımızla, bu 
neşriyatın müı ıakaşasına gırış
miştir. Evetp telefonda ağız 
münakaşası .. 

Bay Tahsin' e göre, biz hak· 
sız imişiz. Her tedbir alınmış 
imiş. Fakat asıl kabahat De· 
miryolları ida\~esinde değil, 
Hava kurumunda imiş.~Çünkü 
kurum bir gün evelden ancak 
üç tren istemiş.. idare de o 
kadar bcı.zırlamış ve elden ge-
leni yap mtf •. 

Arkad aılarımula müfettiş 
arasında geçen ımahavere, da -
- So11reı 5 ine[ Nlti/ede -

Vali ve Parti Başkanımız 
Bag Fazlı Güleç 

bizde fııJl.ıolun yarı profesyonel 
bir malıiyet almasından sonra, hiç· 
Lir sebep ve mantığın karşı du
ramıyacağı bir zaruret halinde 
kapımıza gelip dayanmış: 

- Birle~meliııiniz. Yoksa, fz. 
mir sporu bu perişan, bu peraken· 
de ve dağınık vaziyeti ile Türki
ye'de dördüncü, beşinci dereceye 
düoecektir. 

' 
Demektedir. İtiraf ediyorum: 

- Sonu 4 ncü sahifede -

Sporcular çajjrıhyor 
Parti ba~kanlığıodan: 
Bolge heyeti ve kulfib mu• 

rabhaslarile ittihaz eclilen karar• 
lann nıeraeimini ikmal etmek Te 

görü§mek üzere İzmir'deki biitiln 
spor kulübleri idare heyetlerinin 
bu akıam saat 20 de Halkevinde 
balunmalan rica olunur. 



~c~-

~ıv:Q 
Çocuklara aid neşriyat 

Son zam:ınlardıı memlekette epice] çocuk mecmuası · çıkmıya ba~ladı. 
Gazeteler bile, böyle lıir eserin peşine düşmekten kendilerini alamadılar. 

Çocuk \ "C terbiye noktasından hu gibi çalışmalan takdir etmemek 
~lden gelmiyor. Ancak şu var ki, yüzde doksan tercüme, yüz<le on adap
ıe ile dolu olan hu eserler, bizim çocuklarımızın muhit, seviye, zevk ve 
ıınlııyış çerçevesinden çok uzaklarda kalmaktadır. 

Çocuğun bir muhiti vardır. Bir aile i, bir görem·~i ve gayri şuuri 
bir zevk \"e kavrayış sistemi vardır. Tecessüsü ne kadar fazla olursa ol• 
ıun, izahı zor, başkıı muhitlerin f;Ocuklanna ve onların terbiye ve ruh 
ıartlarıoa göre lıazırlanmış e erleri zor anl:ır, Anlasa bile, bir çocuk 
mecmuasından matlfıb olan istifade hasıl olam:ız. 

Bizde, bu iş üzerinde hakiki bir terbiye ,.e tnlimtlen ziyade, çocuğu 
alakadar etmek, satış yapmak: maksadı gizlidir. Çocuk terhivesi nihayet 
hem bir ihtisas ve meşgalenin, hem de ccmi)etçe bir make~dın ta ken· 
di 11idir . .Mecmua vardır, mecmuaı•1k vardır., Bizde kontrol şekli, "zararlı 

m1, zararsız mı,. şeklindedir. Halbuki, ideal olarak, ''faydalı mı, fayda· 
ııız mı,, ve ayni zcmnnda "hizim çocuklarımıza elverişli mi, değil mi,, 
di} e düşünmek lazımdır. 

Memlekette, ilk tedriı;tcn itibaren çocuğa muayyen lıir terbiye vo 
fikir istikameti vcrmiyc çalı~ıyonız. [Amma aksakmış o başka] .. Dıı ted· 
ris de, kısmen müşabade)e isıiuaıl ediyor. ~üphe iz ki çok iyi.. Fakat 
hiçbir gün çocuk mecmımfon il · kit:ıblar, memleket hayatı ve bizim 
kendi m.ıkaadımız, kendi terbiye ii tcmimiz arasında tezaJ veya müna· 
&ebet veyabuıl ahenk olub olmadığına dikkat ettik mi? 

Fikrimce, çocuğa aid bütün neşriyatın tamamile bir terbiye heyetin· 
ee ve pedagoglarca takih ve idare i lazımdır. Çocuğun kafaeını, kendi 
toprağında, kendi tarihinde, kendi muhiti havatınd:ı, kendisinin tanıvıb 
bildiği eşya, madde, şu ve bu nrasınıla ı;e~·ıniyen, bulunmamı~ olan ;ey· 
lerle, yani aburcuburlıı doldurmakta fayda değil, ma:.ıarrat vardır. Çünkü 
çocuk, evvelu kendi muhitine intibaka ' 'e onu tıınımıya, onun bir par· 
çıısı olmııga mecburdur • .Aksi takdirtlc ne Amerikan \"cya J~ransız çocu· 
~unun zevkini tatabilir, ne de kendi muhitini anlıvabilir.. laarif Vekfi. 
Jeti ne düşünü}or bilmem? ' 

}'akat, bence, bu mes'e1e, terbiye ve tedris davamızın hududlnrı 
içindeclir, unulmıynhm. 

Steno{Jrafi yeni bir keşif 
deöill 

Stenoğrafinin yeni keşfe
dilmiş bir usul olduğunu sa· 
nanlar çoktur. Halbuki bu zan 
çok yanlıştır. Çünkü bundan 
2000 sene evvel Marküs Tül
liyüs Tiro Roma' da F orüm
deki nutukları stenorafik usulle 
zaptetmek usulünü bulmuştur. 

Bundan başka 1588 de ta
biiyundan birisi bu usulü daha 

Saime Sadi 

büyük bir hadise karşısında 
bile hiç acele etmemek, adet 
ve usullerinden ayrılmamak la
zımdır. 

Mesela bu kulüb azasından 
birisi, bir çocuğu denize dü
şerken görse ve seri bir iki 
adımla çocuğu denize düş
mekten kurtarmak mümkün 
olsa, bu adam; istifini, tabii 
yürüyşünü bozmıyacaktırl. 

Acaba bu kabiliyette bütün 
Paris'te kaç kişi bulunacaktır? tekemmül ettirmiş ve 1836 da 

Samuel Pavyo da bir ihtisarlı 
yazı usulü bulmuştur. 

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

Sabhk volkanı 
Vakıa satılık adalar görül

müştü; fakat bugünkü gibi 
satılık volkan görülmemişti. 

Evet, bir volkan satılıyor .. 
Volkanın satıcısı Hondoras 
cümhuriyetidir ve 250,000 do· 
lar istemektedir. Fakat altt 
aydan beri bu volkana hiçbir 
talip çıkmamıştır. 

Ne yazık ... Böyle bir fırsat 
- hiç olmazsa garabeti cihe-
tinden - bir daha ele geçer mi? 

Amerika'nın parası çok, 
vakti bol ve aklı kıt' zengın
leri paralarını niçi~ saklı
yorlar? 

En güzel feryad 
Feryadın güzeli olur mu? 

Varmış ki, Amerika'da Cak 
Döval isminde birisi feryadını 
25,000 dolara sigorta ettirmiş. 
Halbuki bu adam bir muganni 
değildir, sesi de güzel olmak
tan çok uzaktır. 

Şu halde saçmalıyoruz de
ğil mi? Hayır! 

Bu adam, filim ve sahneler· 
de icabında o kadar güzel 
feryad edebilirmiş ki tarif 
mümkün değilmiş! Korku, ıs
tırap ve dehşeti son derecede 
mükemmel ifade eder ve bu 
SB}ede hayatını genişçe ka
zftnmakta imiş. 
latifi bozmazlar kulübü 

Amerika' da değil, fakat Pa· 
ris'te bir istifi bozmazlar ku· 
lübü kurulmuştur. Bu kulübe 
aza •lmak için en mühim ve 

C.H.P. Karşıyaka faaliyeti 
Parti Karşıyaka Soğukkuyu 

ve Bahariye ocağında umumi 
bir toplantı yapılmış, genel 
içtima günü tesbit edildikten 
ve sivrisinek mücadelesi etra-
fında görüşmelerden sonra bir 
Kızılay şubesinin teşkili karar· 
laştırılmış ve bu kurumun baş
kanlığına parti üyelerinden 
bankacı Bay Nuri Sekkin, sek
reterliğe Bay Ahmed Saki, 
veznedarlığa da Ahmed Dur
muş Kahya seçilmiştir.' 

Toplantı 

11.3.937 Perşembe günü ak· 
şamı saat 20 de Karşıyaka 
Parti teşkilatına bağlı Soğuk
kuyu ve Bahariye ocağında 
umumi bir toplantı yapılacaktır. 

{ ' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Bııgün yılılızlano tesirleri, fc. 
nadan ziyade iyi olacaktır. İradesi 
zapf ve mütereddid kimseler bu· 
gün çok sıkın ı çekeceklerdir. 
Çünkü hakikat, lıa)·allerini nıer· 

hnmetsizce yıka<'.aktır, Jı'ekat ira· 
Jcsine hakim \C makul düşünen· 
ler için bugün ınuvaf fakı yet gü· 
nüdur. A} · · i şekil aşk ve kalb 
i~leriııcle uı;ar:ı olacaktır. 

Dugiin Joğan t;ocuklar dik 
başlı , .e her zaman itiraza hazır 

tabiatte olacaklardır. Bu ecbeblc 
kolayca ve küçük eeheblerle çok 
düşman kazana<·aldardır;Ye gene 
bu eeheblc, sırf kendi tabiatleri 

1 
yüzünden aile hayatında da me!I· 
ud olamıyac•klardır. 

\.. 

1 

ANADOLU -------------------- 10131931 

Enternas
yonal Fuar ....... ___ _ 
Sanayicilerimizin 
tamamen iştiraki 

isteniyor .. 
Smai müesseselerin yedinci 

lzmir fuarına iştirakleri hak
kında dün 1ktısad Vekaletin
den vilayete bir tamim gel
miştir. Bunda deniliyor ki: 

"Her sene. açılması tekarrür 
eden Enternasyonal 'lzmir fua
rına ecnebi memleketlerden de 
birçok firmalar iştirak etmek
tedir. Bu gibi fuarlar, teşhir 
edilen eşyaya göre her mem
leketin iktısadi bakımdan eldt! 
ettiği terakki ve inkişafı gös
termekte olmasından, fazla 
alaka celbetmektedir. Öteden· 
beri verdiği ehemmiyet itiba
rile sanayii ilerlemiş memle
ketlerin getirecekleri eşyaya 
mukabil hükumetimizin de ih· 
tiyar ettiği birçok fc.dakarlık
lar mukabilinde meydana ge
tirilen terakkiyatın irae ve teş
hir edilmesi birçok görüş nok· 
talanndan arzuya şayandır. Bi
naenaleyh vilayetiniz dahilin· 
deki sınai müesseselerin ye
dinci lzmir fuarına geniş mik· 
yasta iştiraklerinin şimdiden 

temin edilmesini ve iştirak 
edeceklerin isimlerinin bildiril
mesini ehemmiyetle rica ede
nm.,, 

Bugünkü toplanb 
Fuar komitesi umumi heyeti, 

yarın saat 17 de fuar gazino
sunda umumi bir toplantı ya
pacaktır. Toplantıya şehrimiz 
ecnebi konsolosları, bankalar 
direktörleri, Oda ve Borsa reis 
ve heyetlerile genel sekreter
leri, vapur acentaları mümes
silleri, gazeteciler davet edil· 
mişlerdir. 

Şimdiye kadar yapılan ve 
bundan sonra yapılması lazım· 
gelen işler hakkında umumi 
heyete izahat verilecek, müt"· 
lea istenecektir. 

Fuar komitesi, toplantıda 

lı>ulunacak zevata bir de çay 
ziyafeti verecektir. 

600 Lira 
İtalyan mektebinden 

çalınmış 
Dün Alsancak'ta İtalyan 

mektebinden 600 lira para 
çalındığı zabıtaya şikayet edil
miştir. Emniyet müdürlüğü 
adli kısım reısı Bay Sırrı, 
mektebe giderek tahkikata 
başlamıştır. Birkaç kişi neza· 
ret altına alınmıştır. 

Kültürpark 'ta 
Bir hırsız tutuldu 

Kültürpark'ta bazt hırsızlık 
vak'aları oluyor, kurşun su 
boruları ve bazı paviyonlar· 
dan elektrik teli ve saire ça· 
lınıyordu. Hırsızın yakalanması 
için tertibat alınmış ve dün 

: bilet alarak Kültürpark' a gi
ren eli sepetli bir şahıs takip 
edilmiştir. Hasan adını taşıyan 
bu adam; paviyonlardan elek
trik tesisatını söküp çalarken 
yakalanmış Vt' ellerine kelepçe 
takılarak adliyeye verilmiştir. 

Seydiköy'de belediye 
seçimi 

Seydiköy' de yeni belediye 
seçimi bugün sona erecektir. 

,.._... ... ...._..._. .. 

BERLERi 
lzmir'deki bütün spor 

kulüpleri birleşti. 
~~~~~~-.... ~~~~~~-

Üçok, Doğanspor ve Yamanlarspor adı 
altında yeni üç kulüp teşekkül edecek. 
lzmir' deki spor kulüplerinin 

birleştirilmesi lüzumu hakkında 
Vali Bay Fazlı Güleç'e yazdı
ğımız açık mektuptan sonra 
geç vakte kadar mühim ve 
çok sevinçli bir haber aldık. 
Vali ve Parti başkanımızm 
'reisliği altında Parti merkez 
binasında toplanan İzmir'deki 
spor kulüplerinin murahhas
ları ve bölge idare heyeti, 
İzmir' deki bütün spor kulüp· 
lerini birleştirme kararı ver· 
rniş ve İzmir'de yalnız üç ku
lüp bırakmıştır. Alınan karar· 
lara göre, mevcut spor kulüp
leri isim ve renklerini terk· 
ederek üç ad altında birleşe
ceklerdir. 

A - Altay, Altınordu ve 
Bucaspor kulübleri (Üçok) na· 
mı altında birleşeceklerdir. Bu 
kulübün forması siyah - sarı 
renkte olacaktır. 

B - Göztepe, lzmirspor ve 

Egespor kulübleri (Dokanspor) 
namı altında ve kırmızı .. be
yaz renkte, 

C - Karşıyaka ve Burna· 
va spor kulübleri (Yamanlar· 
spor) namı altmda ve siyah • 
kırmızı renkte forma ile bir
leşeceklerdir. 

Bu kulüblerden Yamanlar· 
sporun merkezi Karşıyaka Parti 
binası olacak ve Burnava; lo
kali olarak kalacaktır. 

Diğer iki kulübün merkezi 
lzmir Cumhuriyet Halk partisi 
binasında olacak ve bunların 
şimdiki kulüp yerleri, bu ku
lüplerin lokalleri olarak kala
caktır. 

Spor kurumuna dahil olmı
yan diğer küçük kulüpler de 
semtlerine göre bu kulüplere 
iltihak edeceklerdir. 

İzmir sporunu kurtaracak 
olan bu mühim ve tarihi kararı 
alkışlarız. 

V. U. Meclisinde Türkkuşu filosu 
934 _ 9JS
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~eneleri İstanbul'a gitti. 
,kat'i hesapları tasdik. Uğurlan~~ tayyare. 

ve kabul edildi. 
1 
ci ve öğretmenler Is. 

Vilayet Umumi Meclisi dün tanbuf'a vardı/ar. 
saat 15 te Vali Bay Fazlı 
Güleç'in reisliği altında top· 
lanmıştır. Evvela, meclise ge
len evrak okunmuş ve encü
menlere gönderilmiş, vilayeti 
temsilen Esnaf ve Ahali ban
kas! idare meclisinde buluna-
cak aza seçimi yapılmıştır. 
Gizli rey ile yapılan seçimde 
Bay Talat Muşkara kazan· 
mıştır. Daha sonra 934 ve 935 
senelerine aid muhassasat ve 
kat'i hesap cedvelleri hakkında 
büdçe encümeni tarafından 
hazırlanmış olan uzun mazbata 
okunmuş, gizli rey ile yapılan 
yoklamada kabul edilmiştir. 
Bayındır'ın Derebaşt istasyonu 
isminin (Derin) adına çevril· 
mesi hakkındaki idare er.cü· 
meni mazbatası okunmuş, bir· 
çok yerlerde bu isimde istas
yonlar bulunduğu anlaşılmış, 
iltibasa mahal kalmamak üzere 
(Derin) adı, Derebaşı istas
yonu ıçın kabul edilmiştir. 
Mazbatası, Dahiliye Vekale· 
tine gönderilecektir. 

Cuma günü yapılacak top· 
lantıda vilayetin 937 yılı va
ridat büdçesi müzakere edi· 
lecektir. 

Köycülük hareketleri 
İzmir Halkevi köycülük kolu 

üyesinden doktor Bay Ramih 
Saylam'la baytar Bay Cemil 
Altan evelki gün Torbalı ka
zasının Çaybaşı köyüne gide
rek köylülerle görüşmüşler, 
doktor, hasta köylüleri mua
yene ve tedavi etmiş, baytar 
da köylülerin hayvanlarına bak· 
mış ve damızlıkları ayırmıştır. 

Halkcvi üyeleri, kültürün de· 
ğeri ve köy kalkınması hak· 
kında kıymetli konferanslar 
vermişlerdir. 

VilAyet sıhhat meclisi 
Vilayet umumi sıhhat mec

lisi bugün saat onda Vali Bay 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 

toplanacak, vilayetin muhtelif 
sağlık işleri üzerinde müza· 
kerede bulunacaktır. 

lzmir'lilere unutulmaz bir 
(Havacılık günü) yaşatan Türk· 
kuşu filosu, dün sabah saat 
yedide filo komutanı yüzbaşı 
bay Zeki'ninin kumandasında 
İstanbul'a hareket etmiştir. 
Filo ile tayyareci Bay Vecihi 
ve Türkkuşu ·Öğretmenleri Bay 
Nevruz, Bay Ferid, Bay Tev
fik ve Bay Ali gitmişler ve 
Gaziemir tayyare meydanında 
uğurlanmışlardır. 

Filo, saat 9,30 da Bursa 
tayyare meydanına inmiş, ben
zin aldıktan sonra lstanbul'a 
hareket etmiştir. 

Şehrimize gelen malumata 
göre filo, saat tam 10,30 da 
lstanbul'a varmıştır. Orada da 
bir havacılık günü yapılacaktır. 

İstanbul, 9 (Hususi) - Bu 
gün saat 11 de Bursa' dan bu· 
raya gelen Türkkuşu filosu, 
Yeşil köy' de parlak bir surette 
karşılanmıştır. 

Türkkuşu, önümüzdeki Pa
z r günü burada da uçuşlar 
yapacaktır. 

Hava kurumu, o gün için 
diğer vilayetlerimizde yapıl
dığı gibi bir havacılık bayra
mı tertip edecektir. Bayram 
hakkındaki programın tanzi· 
mine başlanmıştır. 

Atyarışları 
Buse ne beş haf ta 

sürecek 
İlkbahar atyarışları programı 

yarış ve ıslah encümeni reis
liğinden vilayete gelmiştir. 
lzmir atyarışları 4 Ninsan'da 
başlıyacak ve dört hafta süre· 
cektir. Ayrıca Muhasebei hu· 
susiyenin yıllık yarışları da ya· 
pılacaktır. Muhasebei husu· 
siye yarışlarının iki haf ta sür
mesi muhtemeldir. 

Koşu heyeti yarın toplana· 
cak ve atyarışları için muza
kerelerde bulunacaktır. 

Hatay'da 
Gene zalim başlaclı, 

----+ 

:- Baıı 1 in~ı sahifede --: 
saısıne başlamıştır. Fransız 
murahhası Deoaix koıpiteniq 
toplantılarında bulunmak Asere 
Cenevre'ye gelmiştir. Komite 
bu toplantı devresinde Milleb 
ler cemiyetinin müşahitlerini 
dinliyecektir. 

Cenevre, 9 (A. A) - Ana-: 
dolu ajansının hususj muha· 
biri bildiriyor: 

5 mart tarihli lstanbul ga· 
zetelerinde Suriye lmaliye na· 
zırı B~y Hasan Cebbare'nin 
beyanatı intişar etmiştir. Bu 
beyanatta Bay Hasan Cebbaro 
Milletler cemiyeti komitesi ta4 

rafından vaki olan davet üze• 
rine Cenevre'ye gittiğini söy• 
lemiştir. 

Ne Milletler cemiyeti ve ne 
de Cenevre'de içtima eden 
komite tarafından böyle bir 
davet vaki olmamış ve komite 
yalnız konsey tarafından San· 
cak' a gönderilen bitaraf mü· 
sabitleri davet etmiştir. Mü
şahitler bugün gelmiştir. 

Olsa olsa Sancak'ta ma
liye müdürü olan Bay Hasan 
Cebbare komitedeki Fransız . 
delegesinin müşavırı olarak 
Cenevre'ye gelmiş olabilir. 

Cenevre, 9 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Komite bugün öğleden son
ra geç vakte kadar içtima ve 
Türk projesini esas ittihaz ede· 
rek müzakerelerine devam ey
lemiştir. Bugünkü müzakere 
statunun birinci maddesi üze· 
rine olmuştur. Komitenin da
veti üzerine Sancak'tan Cenev
re'ye gelen müşahidlerin San
cak'ın cenub hududundaki 
Bayır, Bucak ve Hazne nahi
yeleri hakkındaki müşahadele
rini dinlemiye karar vermiştir. 

Komite hergün toplana· 
caktır. 

Bay Eden'in söylevi 
- Başı 1 inci sahifede -

Şunu kat'iyyetle beyan ederiz 
ki siyasetimizin başlıca hedefi eul· 
hün idameeidir. 

Fakat mütemadiyen silah· 
lanmakta olan bir alemde 
Büyük Britanya' nm silahla; 
milli mes'uliyetlerile mütena· 

sip olduğu kadar imparator
luğun ve beynelmilel vaziye-
tinin mes'uliyetlerile de müte
nasip olmalıdır. 

Öyle ümid ederiz ki sulh 
nihayet kuvvet devrine hak 
devrini ikame edecek olan 
enternasyonal yeni bir niza• 
mm teessüsü ile temin edile· 
cektir. Aynen bizim gibi dü-

şünenlerle beraber teşriki me· 
saide bulunmalıyız. Ve teşriki 
mesai dairesıri genişlcttirmek 
için de bütün g ·yretlerimizle 
çalışmalıyız. 

Sif ad 
Tepe köy aygır deposundaki 

aygırlar, yarından itibaren ka
zalara götürüleceklerdir. Ayın 
15 inde sifad mevsimi başlı· 
yacaktır. Depoda on aygır ve 
42 eşek aygırı vardır. 

Zelzele 
Dün daha şiddetli 

oldu 
Nevyork, 9 (RadAo) - Bit

rayi' de yeni zelzeleler olmuş 
ve birçok kimseler yaralan· 
mıştır. Zelzele; bu sabah 
Amerika'nın muhtelif yerle· 
rinde dünkünden daha şid· 
detli hissedilmiştir. 



Türk-İran ---·-·-·---
Müzakere-
leri tam bir iti
laf la neticelendi .• 

lstanbul, 9 (Hususi) - Hü
kumetimizle Iran arasında ak
dolunacak muahede için Bay 
Cemal Hüsnü'nün riyasetinde 
Tahran'a bir heyet gönderil
mişti. Son gelen haberlere göre, 
heyetimizle Iran devlet adam
ları arasında devam eden mü
zakereler, tam bir itilafla ne
ticelenmiş, iki devlet ve komşu 
devlet arasında akdolunacak 
muahede için fikir ve görüş 
birliği hasıl olmuştur. 

Alakadarlar, muahedenin, 
bugünlerde imzalanacağını bil
diriyorlar. 

Vataniler'den dört 
kişi askeri mah
kemeye verildi. 
lstanbul, 9 (Hususi muha

birimizden) - Suriye' de Fran
sız'lar, kendilerine karşı gelen 
Vatani partisi mensupların

dan dört kişiyi tevkif ederek 
mahkemeye vermişlerdir. 

H 

Uüüm kongresi 
Bu sabah Ankara. 

da açılıyor 
Ankara, 9 (Hususi muha

birimizden) - Üzüm kongresi 
yarın (bugün) sabah saat onda 
toplanacaktır. lktısad Vekili
miz Bay Celal Bayar mühim 
bir nutukla kongreyi açacaktır. 

Yeni kağıd para 
bastırıyoruz 

Ankara, 9 (Hususi muha
birimizden) - Hükumet, yeni 
kiğıd para bastırmağa karar 
vermiş ve bunun için bir ln
giliz firmasile anlaşma yapıl
mışbr. Yeni kağıd paralarımız 
çok güzel olacaktır. 

Memleketimizden 
lspanya'ya gönüllü 

gitmiyecek 
Ankara 9 (Hususi muhabi

rimizden) - Vekiller heyeti 
Türkiye'den ispanya harbi 
için gönüllü toplanmaması 
baklanda bir kararname kabul 
etmiş ve bu kararname neş· 

redilmiştir. 

Amerika:ra 
Tayyareci gön· 

dereceğiz 
Ankara, · 9 ( Hususi muha

birimizden ) - Hükumet, bazı 
tayyare zabitlerimizi Ameri-
ka'ya tayyarecilik tahsiline 
göndermeğe karar vermiştir. .. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşya:ıgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ne§riyat ve yazı i~leri 

hıiidürü: Hamdi 'üzhet Çanc;ar 

ldarehancsi : -
İzmir ikinci Beyle: eokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

1'elgr1f: İzmir - ANADOI,U 
Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıtı 1200, altı ayJı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y-1>ancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur 

G.nü geçmio nü~lar 25 kuruotur 

ANADOLU MA TBAASJNDA 
BASILMIŞTIR 

Alman kabinesi Marsilya 'da 
•• ---··-·---Fevkalade toplantı- Belçika'y,a aid 

ya çağırıldı 
lstanbul, 9 (Hususi) - Al

man kabinesi, fevkalade top
lantıya davet edilmiştir. Bu 
toplantıda mühim meseleler 
hakkında konuşulacağı ve 
müstemlekeler işite daha bazı 
siyasi işlerin mevzuubahs ola· 
cağı tahmin ediliyor. 

Kültür Bakanı 
Kitap ve programlar et· 

rafmda tetkiklerine 
devam. ediyor .. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Dün 
şehrimi,.ze gelen Kültür Bakanı 
Saffet Arıkan, bugün maarif 
müdüriyetinde maarif erkanı 

ve mektep müdürlerinin iştira· 
kile akdolunan içtimaa riyaset 
etmiş, kitap işile müfredat 
programları üzerinde derme
yan olunan mütaleaları dinle
miştir. 

Münhal valiliklere 
Kimlerin tayini muhtemel 

Ankara, 9 (Hususi muhabi
rimizden) - Münhal bulunan 
iki valilikten birinci, birinci 
umumi müfettişlik başmüşa
viri Bay Naci'nin, diğerine de 
Dahiliye vekaleti seferberlik 
şubesi müdürü Bay Hüsamet· 
tin'in tayin edilmeleri muhte
meldir. 

Graçyani nişanla 
taltif edildi. 

Roma, 9 (Radyo) - Ma
reşal Graçyani'ye askeri şö

valy~ nişanının büyük salip 
rütbesi verilmiştir. 

Fransız bankası tek
rar altın alıyor 
Paris, 9 (A.A) - Fransız 

bankası dünya piyasasından 
tekrar çubuk altın mübayaası
na başlanmıştır. 

B. Baldvin 
Lordlar kamarasma 3za 

tayin edilecek 
Londra, 9 (Radyo)- Deyli 

Telgraf gazetesine göre Bay 
Baldvin yakın bir atide istifa 
edecek ve Lordlar kamarasına 
aza tayin edilecektir. 

Belçika 
Herhangi bir harbda bita
aaf kalmaOa karar verdi .. 

Londra, 9 (A. A) - Star 
gazetesinin yazdığına göre Bel
çika Başvekili Vanzeland Lond
ra'ya birkaç güne kadar gele
cektir. Belçika Başvekili garb 
devletleri arasında akdi derpiş 
olunan paka dair Lehistan'ın 
vaziyetini f ngiliz hükumet er
kanile görüşecektir. 

Malum olduğu üzere Belçi
ka herhangi bir harb halinde 
tamşmile bitaraf kalmak arzu· 
sun dadır. 

Mukabele bilmisil 
Hareketlerinde hiçbir ln

giliz öldürülmedi .. 
Londra. 9 (A.A) - Avam 

kamarasında Adis - Ababa' da 
Graçyani'ye karşı yapılan sui
kasttan sonra Habeşistan'da 
bir takım mukabele bilmisil 
hareketlere geçildiği ve bun
ların çok insafsızca yapıldığı 
sualine cevap veren Lora Cran· 
burne filvaki bu mukabele bil
misil hareketinin çok ciddi bir 
şekilde yapıldığını, ancak hiç
bir lngiliz'in öldürülmemiş ol
duğunu söylemiştir. 

altınları çaldılar 
Pariıı, 9 (A.A) - l\Ianilya li· 

manındnki §İmendifer iıtas) onları

nın biri le üç milyon 600 bin 
frank kıymetinde Belçika'ya gön· 
derilme\: üzere istasyona gctirilan 
çubuk altııı çalınmıştır. 

Şimali Afrika mese
leleri konuşulacak 

Paris, 9 (Radyo) - Fran
sız Akdeniz ali komitesi Hari· 
ciye Bakanlığında toplanacak 
ve Afrika müstemlekeleri mu
rahhasları ve Berut ali komi
seri de iştirak edeceklerdir. 

Bu komitenin müzakeratı 
hafta sonuna kadar sürecek 
ve şimali Afrika meseleleri 
üzerinde kararlar verecektir. 

Faşist meclisi 
Müzakerelerini bitirdi 

Roma, 9 (Radyo) - Faşist 
konseyinin dün saat 22 de 
yaptığı sonuncu içtimada fa
şist partisi şefi Staraci, parti 
idaresindeki askeri kuvvetleri 
izah etmiştir. 

Bundan sonra B. Mussolini 
de izahat vermiş ve millete 
yeni imparatorluk ruhunun 
verilmesi lüzumuna işaret et
miştir. 

Faşist konseyi, bir senelik 
raporu olduğu gibi kabul ve 
tasdik etmiş ve ltalyan mille
tinde uyanan milli hisleri tak
dirle karşılamıştır. 

Bay Ribentrop lon. 
dra'ya dönüyor 
Berlin, 9 ( Radyo ) - Bay 

Von Ribentrop yarın Lond· 
ra'ya vazifesi başına döne· · 
cektir. 

Hint f ahirleri 
Ahaliyi ayaklandırdılar 

Yeni Delhi, 9 ( Radyo) -
Şimali Hindistan'da büyük bir 
askeri hareket vardır. 

Buradaki fakirler efkarı 
umumiyeyi İngiltere hükumeti 
aleyhine tahrik etmektedirler. 

Manisa' da 
Halkavi ve spor işleri 

Manisa, (Hususi) - Pazar 
günü Manisa Sakarya kulübü 
ile Salihli Gürbüzler yurdu 
arasında futbol maçı yapıldı. 

Salihli gençleri güzel bir 
oyunla 2-1 galip geldiler. Ge
lecek hafta Turgutlu gençleri 
ile Manisa Yıldızspor takımı 

karşılaşacaklardır. 

Halkavi faaliyeti 
Halkevinin şimdiki binası; 

şubelerin artan çalışmalarına 
kafi gelmemektedir. Hissedi
len ihtiyaç üzerine binanın 
tevsiine karar verilmiş ve dün 
temel açma işine başlanmıştır. 

ilbay ve Parti başkanı Bay 
Lütfü Kırdar kısa bir söylev
den sonra ilk kazmayı vur· 
muştur. 

Halkevimizin önümüzdeki ça 
lışrna devresinde daha verimli 
sonuçlar lması için programlı 
hareket edilmesi kararlaştml
mış ve bütün şubelerin bir 
arada yaptıkları bir konuşma
da çalışma tarzları tesbit edil
miştir. 

Manisa • Behkasır 
Manisa ile Balıkesir arasın

da telefon muhaberesi başla
mıştır. Saat 8,30 dan 9 za ve 
akşam 16,30 dan 17 ye ka
dar konuşulabilecektir. 

"Ege bütüniJ,, 
Bu, bir mecmuadır. Çıka

ranlar, bizim Ege çocukları, 
basıldığı yer de Ankara. Ev
vela, isim gözüme çarptı. Bu
radaki "bütün., kelimesi, öyle 
sanıyorum ki, bizim bildiğimiz 
muhtelif yazılarla dolu mec
muanm tam mukabili değildir. 
Bu kelime, daha ziyade bir 
topluluğun, bir keyfiyetin ifa
desidir: 

Yani, " heyeti umumiye.si ., 
gibi, "heyeti mecmuası,, gibi. 
Mecmuanın başlığının altında 
küçük bir cümle göze çarpı· 
yor. Bu cümle, gazetelerde 
olduğu gibi, mecmuanın men· 
sup olduğu zümre veyahud 
dava veya intişar şartlarına 
aittir.. · 

Ege gençliğinin gazetesi .. 
Burada tekrar durdum: 
" Ege gençliği ., diye ayrı 

bir gen9lik var mıdır ki?. 
Çünkü "gençlik., de umumi 
bir ifadedir ve "filan zaman· 
da gençlik,,, ,. filan meselede 
gençlik,, " filan memleketin 
gençliği., gibi kullanılabilir. 
Bu da fikrimce "Ege gençle
rinin gazetesidir,, şekline kon
mak lazımdır. Aksi takdirde 
"Ege gençliği ve onun iddiası, 
mesleki, mezhebi, mücadelesi,, 
diye umumi kıymet ve ölçü
den ayrı renk, ayrı ses ve 
şekilde birşey kabul etmek 
lazımdır. Ege'li gençlerin, bu 
kardeşçe ikazdan gücenmeme
lerini diliyeceğim. Ne gücen
mek, ne de teessür. Ahmed 
Ihsan Harmandallı, bu mec
muanın ilk, mutad ve baş ya
zısında, mecmuanın Ankara' da 
intişarının sebebini iıah edi
yor. Bene'~ buna lüzum yok
tu. Ancak vatan dışında çıkan 
bir eser olsaydı ve bu suretle 
çıkanlış, herhangi siyasi bir 
mücadeleden ileri gelseydi, 
belki böyle bir izah hem fay· 
dalı, hem de zaruri olurdu. 

Gene baş yazıda korkunç 
denebilecek bazı tezadlara 
rastgeldim. Muharrir "Dava 
gütmüyo .. uz. Çünkü ömrü da
va içinde geçmiş ve geçmekte 
olan bir neslin çocuklarıyız., , 
"San'at iddiasmda değiliz. 
Çünkü bu çok ağır ve mesu
liyetli işin böyle ufak tefek 
hareketlerle başarılacağına ka
ni değiliz. 

Dedikten sonra devam edi-
yor: 

- Velhasıl, ne bir dava 
simsarı, ne de bir san' at mad
rabazıyız. idealimiz sadece 
hazırlanan ve muhakkak bir 
bir gün için yapılacak olan 
büyük bir hamlenin ufak bir 
koluna bir etüd sahası hazır· 
lıyabilmektir . ., 

Uzun uzadıya izaha h•cet 
yok. Muharrir, dava yürütme
nin ömre bedel ve san'at id
diasının ağır ve mesuliyetli 

ir iş olduğunu takdir ve tti
rafdan sonra, dava ryürütenleri 
"simsar,., san'at iddiası yııpan· 
lan "madrabaz,,, olarak tav
sife kalkıyor. Bunda telif zafı 
veya herhangi bir tertip ha
tası olmak iktıza eder. Kaldı 
ki, davasız ve mütevazı mu
harrir, büyük bir hamlenin 
ufak bir koluna bir t"tüd sa
hası hazırlandığını da söylü
yor. Bu is~. "davasızlık,, için
de bir "iddia,, şeklini alıyor. 
Mübhem, garip, mütenakız 
cümleler .. Fakat, dediğim gibi, 
her halde tertip hatasından 

Almanya, kontrol masraflarındqn hiıseıi. 
ne düşen 134 bin aterlin ver.mef e rıı~ oldu, 

Salamanka, 9 (Radyo) -
Dün asi tayyareler :Samordo 
mühimmat fabrikaları mınta· 
kasını bombardıman etmişler· 
dir. Ayni tayyareler Valans -
Barselon yollarını da bombar· 
dıman etmişlerdir. 

Salamanka, 9 (Radyo) -
Sogoença' da Gsada\ahara'ya 
doğru tevcih edilmiş olan asi 
taarruzunun iki hedefi vardır. 
Birinci hedef Teryo'yu milis
lerden temizlemektir. f kinci 
hedef te Genares nehri üze
rindeki kızılları kaçırmaktır. 

A Salamanka, 9 ( Radyo ) -
Asi Kanarya kruvazörü hü
kumete mensup bir vapuru 
batırmıştır, vapurun tayfası 
kurtanlmıştır. Bu vapur, 19 
Şubat'ta Meksika'da Vera Kro
za'dan hareket etmiş ve 8 _ ___,, ___ _ 
doğmuş olacaktır. 

Çünkü, evelce birkaç yazı
sını okuduğum Ahmed Ihsan 
Harmandallı'nın, bu kadar fe
ci bir hataya düşeceğini hiç 
sanmıyorum. 

Devam edeyim: 
Mecmua, muhakkak ki bir 

san'at veyp. kültlir mecmuası 
değildir. Daha ziyade ,şiir 
mecmuası halinde ~özüküyor. 

Ancak Rifat Ahmed'in, H. 
Süruri'nin, Mahmud Nedim'in , 
Gelal Enver'in yazıları da hep 
eski parçalar. Olgunluk dev
rinin değil, heceleme ve emek· 
leme devrinin hatıraları gibi 
parçalar .. Bizim dilimizde"tas· 
hih hatası,, denilen o müthiş 
satır, 111fnzum parçalara kadar 

uzanmış, işleyip aksatıp duruyor. 
Bir tariz de v.ar: 

Kültür lisesinin birkaç ay 
evelki ziyafetinde divan ede
biyatından palçalar okunması 
şöyle ve böyleymiş: 

- Ege'nin bugünkü velud 
çocukları böyle kendi başar

madıkları işlere çene yoracak· 
larma kendileri de ayrıca ha-
reket yaratsınlar .. 

f miş.. Bir ziyafette birkaç 
eski parçanın okunmasını hoş 
görmiyecek kadar titizlik gös
teren bu yazının meçhul pıu
harriri, davasız, iddiasız, san' at
sız bir yolun yolcusu olduğunu 
unutmuş galiba. Evet, bunu 
unutkanlığına verebiliriz. Fa
kat mademki Egenin çocuk
ları kendi tabiri ile "Velud,, 
dürler. Neden onları başara
mall!azlıkla itham ediyor? Sa
niyen divan edebiyatına karşı 
herhangi bir temayiilü tenkid 
etmek için üç, beş satır kifa
yet etmez. Bu gibi işler, de
virlerin mücadelesine aittir. 
Zaten bizim en zayıf noktamız, 
bunlar üzerinde esaslıca dur
mamaklığımızdan ileri geliyor. 
Nerede kaldı ki, o parçaları 
okuyanlar, divan ed~biyatı ka
dar bu muasır edebiyata da, 
bugünkü Türk edebiyatını da 
bilenlerdir. Hem de fikir yü
rütmek, tez yapmak şartile .. 
San' atsız ve davasız olanlarm, 
kültürlü ve .iddialıya ta'n et

mesi, doğru .değildir. 
Yazımın ilk cümlelerinde 

söyledim: 
Ne gücellmek, ne de tees

sür.. Egeli olmanın şart ve 
hasletini, başka Türk gençle
rinde.o ayırmıyoruz. Yazan da 

da keodilerindcndir. •• 

top, 30 tayyare, milyanl-.rc
fişek ve 1000 ton j'tda m•d· 
def erini yüklü idi. 

Londra, 9 (Radyo) - ipti, 
dai maddelerin yeni ıı.ıreti 

taksimi kouıite&ine Almanya• 
nın iştirakten imtinaı hasebila 

(Morning Poıt) gazetesi di· 
yor ki: 

"Almanya'nın müsavi mua• 

mele ıörmediğinden bahse 
hakkı yoktur. Eğer iptidai 

maddeye ihtiyacı varsa, bu 
komite müzakerelerine iştirak 

etmekten niçin imtina ediyor?. 
Londra, 9 (A.A) - lspan· 

ya'nın denizden ve karadan 
kontrolü projesi ademi müda· 
hale komitesinin dünkü top· 

lantısında tasvib olunmuştur. 

Almanya'nın kendi hissesine 
düşen masrafJarı ted\yesi mes· 
elesi hali halledilmemiştir. Al· 
manya kendi hissesine düşen 

143 bin sterlingi ecnebi dö
vizi ile vermeğe muvafakat 
etmiştir. 

Londra, 9 (A.A) - lspan· 
ya işlerine ademi müdahale 
komitesi, tarafından neşredilen 

teb iğde kara ve deniz kontrol 
planının kabul edildiği )>ildi
rilm(kte ve al~adar ~niz 
devletlerinin işe 13 Mart'ta 
başlıyabileceklerini bAber ver· 
dikleri ilave olun~ktadır. 

Fransız müm~ilinin teklifi 
~zerine kotnrol ~mı idar.eye 
memur konseye aza o\aıak 
İngiltere, Fransa, Al9Jfy&, 
ltalya ve Sovyet Rusya mü· 
messillerinden maada diğer 
üç hökumetin de mümessilleri 

ithal olunacaktır. Komite di
ğer bilvasıta müdahale şekil
lerinin de men'i meselesini 

müzakereye devam edecektir. 
Bu meseleye mali yardım ve 

ihtilafı uzatabilecek veya artı· 
rılacak mahiyette ecnebilerin 
lspanya'ya girmesi meseleleri· 

de dahildir. 
Komite ke~a ispanya' da 

gerek doğrudan doğruya, ge

rek bilvasıta muhar,ebeye iş· 
tirak eden ecnebilerin lspan· 
ya' dan çıkarılması ~mkinla· 
rını da tedkik edecektir. 
---------ı~------

Bay ı n dır belediye 
doktorlu~u 

Bayındır belediye doktorlu· 

ğuna tayin e<iileıı lzmir dok· 
torlarından Bay Halid Şen 

Bayındır' da vazifesine başla· 

mıştır. 

Bayan Simpson 
Viyana, 9 (A.A) - Bayan 

Slınpson'un buraya gelmesi 

bekleniyor. 

TAKViM 
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Alevi'ler aslen Türk'tür Vali oe Parti başkanımıza açık mektup 

lzmir'in spor haysiyetini 
Dahiliye Vekilimiz Bay Şükrü Kaya'nm Ada- kurtarmak elinizdedir 

na'da verdikleri önemli söylev - Başı 1 inci sag/ada -
İdareeiler, kulüp azaumn muh· 

temel tarizlerinden korkuyor, firma 
gibi, forma gibi tef e.rruat üzerinde 
ısrar gösteriyorlar. Bir nebze ida· 
recilik le yapmıı bir insan ııfatile 
diyebilirim ki, İzmir'de kulüp aza11 
• mahdud hakiki sporeeverler müs
tesna • kendini ancak araııra sa
hada göıtermekten öteye kulübüne 
hiçbir yardımda bulunmamıştır. 

Eueen, ileri hareketl"rde, hiçbir 
uman topluluğun rey ve mütaleaıı 
alınamaz. Çünlr.ü toplulukta mantık 
ve ıuurdan ziyade his hakimdir. 
Bugün herhangi bir kulüp asası, 
kulüpler arasında birleımeği ancak 
kendi forma ve firmasının bekaeı 
şartile kabul eder. Bu, onun lm· 
lüpçülüğilnün mflfrid bir tezahü· 
rüdür. Başka bi~ey beklemek iste· 
mez. Halbuki, hakikat ve zaruretin 
bir iradesi vardır ki, onu yerine 
getirebilmek için, histen ziyade 
başka elemanlann "fikrin, aklı 

eelimin, mantığın, maddenin,. sÖ· 
zünü dinlemek lizımdır. Geçenler· 
de yazmııtım: 

- Başı 1 inci sahi/ede -
uarlarca kanile, tarihile, kül
türile öz bir Türk kütleden 
uzak bulundurmuş olan zihni· 
yetinin mahkumiyetini bu top· 
lantıda ilin ettik. 

Salonu dolduranların yarısı· 
nı saltanat cehaletinin mana
sız bir mezhep davasının ad
larının başına bir Arab keli· 
mesi ilive ettiği ve ırkdaşla· 
nmızdan mürekkep gurup teş-
kil ediyordu. , 

Bay Şükrü Kaya kendisini 
sabırsızlıkla bekliyen bu mü
nevver ve değerli insan kütle
ıini tatmin için derhal konuş· 
maya başladı. Evvela iktısad 
ve kültür bakımından büyük 
bir merkez olan Adana'ya 
reldilcten sonra Adana'lılarla 
bir konuşma yapmak hususun· 
da duyduğu arzuyu ifade eden 
vekil bu konuşmalarının esa· 
aını bittabi politika işleri de 
dahil olduğu halde memleketi 
alakadar eden iktısadi ve kül
türel işler olduğunu söyledi. 
Ve herşeyden evvel te-şkilatı 
esasiye kanunundaki son de
tişildiğin ve partimizin altı 
umdesinin ana yasamız da geç· 
mesinde görülen lüzum ve 
faydalann nelerden ibaret ol
dutunu izah etmekte büyük 
fayda görecelerini ilave ettiler. 

Bu hususta çok değerli ve 
jkna edici tafsilat veren Vekil 
alb umdenin Kanunu esasi
mize geçmesindeki lüzumu 
töyle ifade ettiler: 

- Bu umdelerin Kanunu 
eauimize geçmesi bilhassa 
idaremizin ve ideallerimizin 
kanunlarımıza tevafuk etmesi 
lıuausunda samimi arzu ve 
derin kanaatlardan doğmuş· 
tur. Her işde olduğu gibi 
bunda da samimi olmamız 
lizımdır. Her yapacağımız 
yeniliğin kanunlarımıza uygun 
olması icap eder. işte bu sa· 
mimi düşünce ve derin kana
atlardır ki Partimizin altı um-
desini Ana yasamıza komakta 

alkevi köşesi: 

zmir Halkevi man. 
alin, ki tara kursları 

Mandolin ve kitara öğren
mek istiyen halka kolaylık ol
mak üzere Halkevi'nde para· 
ıız kurs açılacakbr. 

Kurs Martın 22 inci Pazar· 
teai günü saat 18 de başlıya· 
catından, iştirak etmek isti· 
~nlerin, bugünden itibaren 
Halkevi'ne başwrarak kayde-
dilmeleri gerektir. 

§ Martın 17 inci Çarşam
ba günü Sosyal yardım komi
te toplanbsı vardır. 

§ Martın 17 inci Çarşamba 
pnü saat 17 de Spor şubesi

·n umumi toplanbsı vardır. 
• münasebetle eski ve yeni 

tlılar ve talepname veren-
lerle vermiyenlerin toplantıya 
~oıouueleri rica olunur. 

1 Martın 11 inci Perşem• 
günü saat 17 de Halkevi 

nhaneleri komite toplantısı 
ır. 

§ Martın 11 inci Perşembe 
.. nü saat 17 de Kitapsaray 

Sosyal yardım toplanhsı 

rdır. 
§ Martın 13 üncü Cumartesi 
ü saat 15 de Müze ve Ser· 

komitesi umumi toplantısı 

zaruret gördük. Birçok tec
rübelerden sonra altı umdenin 
memleketimizin bünyesine en 
uygun prensipler olduğu gö· 
rülmüştür. 

Bu sözlerden sonra Parti 
genel sekreteri, Büyük Türk 
inkılabmın muvaffakıyet sırla· 
rını bilen Atatürk neslinin bu 
hakikatleri tamamen bildi
ğine şüphe etmediği halde 
bunun kendi tarafından tekrar 
edilmenin sebebi Milletlerin 
umumi hayat ve mukaddera
tına taalluk eden ve onun bü
tün bir istikbali ile çok derin· 
den ve sıkı bir alakası olan 
büyük hakikatlerin sıksık ilin 
edilmesinin daima faydalı ola~ 
cağını tebarüz ettirdi. 

Müteakıben altı umdeyi bi· 
rer birer izah etmiye başlayan 
Vekil Kamalist milliyetçilik 
vasfından bahsederken mem
lekette dilek itibarile olma· 
makla beraber din bakımın
dan aynhk gösteren bazı va· 
tandaşlann mevcud olduğu bu 
çeşid vatandaşlarımız üzerinde 
durmanın bizi alakadar etmi
yeceğini yalnız ırkan, tariken 
ve kültürel bakımdan Türk 
olduklan halde bazı sürekli 
ve yabancı temaslann ve mez
hep davalannın tesiri ile ya· 
hancı bir dil konuşan ırk ve 
vatandaşlar üzerinde durmak 
mecburiyetinde olduğemuzu 

söyledi ve bunların başında 
Çukurova' da yaşıyan alevi 
Türk'ler geldiğini ilave ettiler. 

Vekilin bu husustaki sözle
rinden zaptedebildiğim mühim 
kısımlan aşağıya koyuyorum: 

•Bu Türk'ler alevi olduklan 
için bilhassa sünni hacılann, 
kadılann husumet ve garazle
rine uğramışlar ve mezhep 
husumeti enları büyük Türk 
camiasından ayırmağa, uzak 
tutmağa saik olmuştur. Hal
buki tarih gerek Uzkiye ge· 
rek Hatay ve gerekse Çukur· 
ova' da bulunan Alevi'lerin öz 
Türk olduklannı itiraz kabul 
etmez bir şekilde göstermek· 
tedir. Nitekim Akçakoyun aşi
retleri gibi Türk oldukları 
halde Türk'çe konuşmıyan 
Türk hükumetler vardır. Bu 
Türk'ler bazı uzun süren ya· 
hancı temaslann neticesi olarak 
lisanlarını unutmuşlar ve arap· 
ça öğrenmişlerdir. Hatta bu· 
gün konuştukları dilin yansı 
Türk'çedir. Biziu soyadım ka· 
bul etmediğimiz zamanlarda 
bile onların aile adlarının öz 
Türkçe olduğ-ınu görürüz. 

Çukurova Alevi'lerinin Türk· 
lüğünü isbat edebilecek bur· 
hanların fevkinde ve en önde 
geleni kendilerinin hissen de 
Türk olmalandır. En karanlık 
günlerimizde milli mücadelede 
onlann büyük Türk kitlesile 
beraber mücadeleye karışarak 
kan dökmüş olduklan da bu· 
nu pekala is bat eder. 

Bu bal onlann Türk'lüğünü 
şüphe götürmez bir şekilde 
ortaya koyan unsurdur. Salta· 
nat devrinin kötü ve yobaz 
zihniyetlerinin kendilerini biz
den uzak tutmıya çalıştıkları 
bu kan kardeşlerimizle aramız· 
da hiçbir fark olmadığı halde 
böyle bir ayrılığı mevcutmuş 
gibi göstermek istiyen dar, 
kötü, cahilane zihniyeti or
tadaıı kaldarmak için herşeyi 
yakmaya k!'ndimizi mecbur 

saymalıyız. Çünkü böyle bir 
ayrılığın ciddi ve ilmi sebep· 
lere müsteniden mevcud ol
duğuna inanmak değil onun 
~ar olduğu hissini vermek bile 
bizim için, bizim milletçilk ve 
halkçılık zihniyetimiz için bü· 
yük bir ayıp olur. 

Vekil bu sözlerden sonra 
kanunu esasimize koyduğumuz 
diğer umdeleri izah etmiş ve 
müteakıben memleketin dış ve 
iç vaziyeti hakkında dinleyici· 
lere derin bir ferahlık ve em· 
niyet veren izahatta bulun
muştur. 

Memleketin politikasına dair 
söylerken Hatay meselesine 
temas eden Bay Şükrü Kaya, 
Hatay ana yasasının Milletler 
sosyetesinde münakaşa edil
mekte olduğunu, yalnız son 
günlerde Suriye m~tbuatının 
aleyhimizdeki neşriyatının üze
rimizde hiç te iyi bir tesir 
bırakmıyacak şekil aldığını ve 
bu neşriyatın iki memleket 
arasındaki dostluk münasebet
lerine halel verebilecek bir 
mahiyet almış olmasından Türk 
milletinin müteessir olduğunu, 
halbuki Suriye efkarı umumi
yesinin Hatay davasındaki 
Türk hakkını teslim etmiş bu
lunduğunu binaenaleyh bizim 
Suriye efkarı umumiyesinde 
aleyhimize yaradılmak istenen 
havanın Suriye' deki bazı parti 

• rekabetlerinin eseri olduğunu 

Formanın ve f irmamn değit

meıi, ne nankörlflktür veya kadir· 
nloinaslıktır, ne de zararlıdır. Fir
ma, dilediği kadar ppab, forma 
diler ıu renkte, diler ıu biçimde 
olıun. Ona sahib olan teıekk.ül çil· 
riimilı, tedaviye muhtaç olduktan 
ıonra, ne kıymeti vardır onlann? 
Hayatın ve çalıımanıo, ıartlanna, 

icablanna göre, devletler de isim 
değiıtirir, partiler de.. Bayrak ve 
kanunu eusi gibi en kunetli eser
ler bile tekil ve renklerini, o güne 
hllim veya istikbale aid fikirlere 
ve hidiaelere pekili terkedebili· 
yorlar. Aııl olan tekamüldür, ko~
vetli olmakhr, her zaman yapmak 
ve yikaelmek kabiliyetine mali· 
ki yettir. 

Binaenaleyh, temis olmakla 
beraber hakikatte dar ve hava11z, 
yani hayatiyet vermiyen bir siJıni. 
yet ftzerincla ıarar1a durmak mana· 
ıızdır: 

Kulüplerimizi birleıtirmeliyiz. 
Meeclede mantıkla beraber tek· 

Dik ve hakikat te ayni aaf ta bulu-
nuyor: 

kabul ettiklerini ve Hatay' da 
bulunan bazı ekalliyet unsur
larının bu kötü propagandaya 
kaptlmamalan tazım geldiğini, 
nitekim Alevi'lerin ve Çerkes· 
lerin Türk kardeşlerile anlaş· 
mış hareket etmelerinden duy
duğumuz memnuniyetin büyük-
lüğünü ifade ettiler. l••o•r•. •s•e•li•m-Se•r•c•e•s•ö•z•ü•n•ü•b•i•-•I 

iki saat süren ve orada bu· tirirken toplantıda hazır bulu
lunanlar tarafından derin bir nanlar sanki bir tek kalb ta· 
zevk ve alaka ile dinlenen şıyormuş gibi bir anda müş· 
musahabelerini bitirdikten son· terek ve derin bir imanın 
ra Vekil istiyenlerin kendisine yüksek heyecanını gösteren 
sual sorabileceğini ve söz ala- müthiş bir alkış tufanile salo
bileceğini söyledil'!r. Bunun nu çınlatmışlardır. 
üzerine orada bulunanlar ara- Dr. Selim' den sonra söz 
sında ve Alevi Türk'lerden alan Örge Evren Çukurova· 
Dr. Bay Salim söz istedi. Ve nın temiz yürekli, uyanık, mil
çok heyecanlı bir tonla Alevi liyetçi Atatürk çocuklarının 
Türk'lerin büyük Türle: camia· hiçbir zaman bu büyük ve 
sından hiçbir zaman ayn kal- milli hakikatten başka türlü 
mamış olduğunu, Çukurova düşünmemiş olduğunu ve çok 
Alevilerinin Y emn 'de, Hav- kısa bir zaman içinde mün
ran' da, Türk'lerle yanyana deris saltanat devrinin diğer 
harbetmiş ve kan dökmüş ol- bütün kötü mirasları gibi kara 
duğunu ve bu sıralarda bir ve yersiz zihniyetinde Çukur· 
Çukurovalı Türk'ün ne ora· ova çoktan ortadan kalkmış 
larda kaldığını ne de Türk bulunduğunu söyledi. 
varlığına karşı koyan gayri Bu toplantı esnasında alı-
Türk'lere karşı silahını seve nan kararlar şunlardır: 
seve kullanmaktan içtinap et- 1 - Ana dili, Türkçe'den 

mediğini, eğer kendilerinin içinde başka ana dili konuşan Türk· 
yaşayan iman ve duygunun lerin yalnız Türk dili konuşan 
damarlannda gezen kanın öz kardeşlerinin medeni ve kül
Türk kanı ve duygusu olma· türel mevkilerine yükseltile· 
saydı bunun aksi olması la· bilmeleri için Partimiz ve Hal
zımgeleceğini ve daha sonra kevlerimizin devamlı ve mü
Milli mücadelede müstevlilere essir müzaharetlcri içinde ça
karşı ayni şekilde hareket et- lışılacak, tamamen hususi faal 
miş bulunduklannı söyledi.Ve heyetler teşkil edilecektir. 
yanaklarının üzerinde damlıyan 2 - Seyhan ilinin yalnız 
gözyaşlan arasında bu büyük merkez kazasında bol azalı 
hakikati güneş gibi ortaya ko- bir kaza komitesi olacaktır. 
yan Atatürk' e, Başbakan lnö- 3 - Bir kaza komitesinin 
nü'ne ve şimdi onlann kanaati bağlı olacağı yerde bir de vi
ve dili ile konuşan Parti ge· )ayet komitesi yapılacaktır. Bu 
nel sekreterine ve Adana'ya komiteye Seyhan meb'uslan 
geldiği günden itibaren haki- da tabii aza olarak dahil ola
kati müdafaa etmiş olan Balı· caklardır. 
kesir mebusu ve eski Seyhan 4 - Vilayet komiteleri An· 
vilayeti Parti Başkanı Orge kara' da teşkil edilecek merkez 
Evren'e teşekkür etti. komitesine batlanacaktır. 

Bizde dokuz tane federe 
kulüp vardır. Bir yığın da gay
rıfedere takım. Oyuncularımız
dan, lstanbul ve Ankara'ya 
peşkeş çektiklerimizden geriye 
kalan kuvvetlice elemanlar, 
bir salkım korukla ol
gunlaşmış birer tane üzüm 
gibi, şu kulüpte, bu kulüpte· 
dirler. O kulüpler ki, büdçe· 
leri hiçtir. Oyunculanna, üs
tünde hassasiyetle durduklan 
formayı bile adamakılh teda-

. rik edemiyorlar. Merkezin yar· 
dımı olmasa, bu müesseselerin 
kapıları çoktan kapanırdı. Ne 
antrenör gelirdi, ne de birşey 
yapılabilirdi. 

lzmir, fakirdir. lzmir' de spo· 
ra rağbet, maalesef dağılmış· 
hr. En kuvvetli takımlarımı· 
zın en iddialı maçlarında bile 
seyirci adedi bini geçmiyor. 
Yarısı bedava olmak şartile. 

Gene kulüpler infiradı ve 
bolluğudur ki, bir yığın men
faat çarpışmaları ve kaprisler 
doğurarak, f zmir' de spor ha
vasını zaman zaman if sad ede· 
gelmiştir. Kulüplerin yaşaması, 
spora ve kulübüne aşık bir 
gencin çalışmasına bağlı kal· 
mıştır. 

Meseli, bir Altınordu, kuv
vetini, yarıyanya Bay Reşa
dın, Bay Hoca Mehmed'le B. 
Mustafa'nm enerjisinde ve 
kafa patlatmasında buluyor. 
Altay' da B. doktor Hüseyin 
Hulki'yi, B. Gazi Kemali, B . 
Alaeddini, B. Fehmi ve birkaç 
zatı; Kı.rşıyaka' da Binbaşı B. 
Şevket'i, B. Cemal Ahmed'i, 
Göztepe'de B. lbrahim: Bay 
Frerid, B. Şerıf ve B. Ali
eddini görüyoruz. Evet, şahıs
lar bu çarkı çevirmeğe çalışıyor· 
lar. Kuvvetler ayrı ayn, çalışma 
tarzları ve düşünceler keza .. 

~illi küme maçlan başlı
yor. Soğuk soğuk terliyerek 
sorabiliriz:j 

- Netice ne olacak? 
Cevabını da verebiliriz: 
lzmir'de sporun yıkılması, 

haysiyetinin büsbütün düşmesi, 
halkın sahaya büsbütün boy
kot etmesi, milli kümenin ha
ricinde kalmış takımlarımızda
ki oyuncuların zevk ve mane· 
viyetlerinin kırılması... Çünkü 
Ankara ve lstanbul sahaların· 
da golle delik deşik olacak 
takımlanmız, kendi sahaları
mızda da halka ayni şeyi gös
tereceklerdir. Bu kadar par· 
lak bir tatihi olan lzmir spo
runun şu yakın günlerini bü
yük bir endişe ile düşünme· 
meğe imkan yoktur. Seyircisiz 
saha olmaz, Psikolojik bir ha
disedir: Oyuncu, sahanın dolu 
olması ile şevk, zevk ve he
yecanını artırır. Yann öbür 
gün milli küme maçlarından 
ayakta duramıyacak bir hale 
gelirsek, derhal söyliyebiliriz 
ki, artık lzmir 1 halkını s~hada 
görmek, balığı kendiliğinden 
kavağa çıkarmak gibi hayal 
ve muhal bir ideal olacaktır. 

Çünkü herkes; 
- Gördük. lzmir' de de oy

nadılar, Ankara' da da, lstan· 
bul' da da.. Bize zevk yerine 
ıstırap verecekler değil mi? 

Diyerek sahaya karşı bir 
nevi hissi iğbirar taşımağa 
başhyacaktır. Halbuki, lzmi· 
rin çocukları böyle bir cezaya 
müstahak değildirler. Arala
nnda bu kadar istidad ve 
kıymetler vardır. Onları kör-

Bu' akşamki program 
lstanbul radyosu 

Saat 12,30 • 14 Halk tür
küleri, havadisler, hafif muzik. 
Saat 18,30 dans musiki, 19,30 
konferans, 20 Şark musikisi, 
20,30 Aarap'ça söylev, 20,45 
Şark musikisi, 21,15 Stüdyo 
orkestrası, 22.15 Ajans ve 
Borsa haberleri, 22.30 plakla 
sololar. 

Acele sablık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

lzmir' de Kestane paza
zannda 22 numarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. ....................... 

letmek insafsızlık ve haksızlık 
olur. Bunun manevi mes'uli
yetini kim üstüne alabilir? 
Forma ve firma endişeleri ile 
iştigal eden idareciler, yann 
öbür gün böyle korkunç ne
ticeler karşında ne yapacak
lardır, felaketi ne ile tamir 
ve telifi edeceklerdir? Esasen 
buna imkin var mıdır? Biraz 
da memleketçi olmak, lzmirin 
spor ve haysiyetini düşünmek 
lazımdır. Birleşmek şarttır. 
Ancak bu takdirdedir ki, bu· 
gün için de, yann için de vazi
yeti kurtarmış olacak, çocuk
lan kulüp çatılan altında tu
tup yaşatabilecek ve toplu, 
sistemli bir çalışma temin 
edebileceğiz. 

Altınordu'nun bu kadar 
kuvvetli elemanı var. lzmir· 
sporun da keza.. Karşıyaka· 
nın da öyle.. Neden bu ço
cuklar milli küme haricinde 
kalsınlar? Altınordu ile Altay, 
Buca, Bumava, Göztepe ile 
lzmirspor, Egespor, Bucaspor: 
[kat'iyyetle söylemiyorum, baş· 
ka şekilde de olabilir] birleş
tirilmiyor? 

- Çünkü idareciler bunu 
yapamıyorlar. 

Diyeceksiniz. Evet, bu cihet 
artık kat'iyyetle tahakkuk et· 
miştir. Binaenaleyh bu rol, 
idarecinin elinden alınmalı ve 
gençliği, kendi çalışması altın· 
da banndıran partimizin ha· 
reket ve karanna bırakmalıdır. 
Bu teşkilat, idarecilere değil, 
partiye bağlıdır. Emir ve söz 
hakkı ve karar partirıindir. 
Biz, gençliğin menfaati ve 
memleketin spor haysiyetinin 
kurtanlması ve bünyesinin 
gelişmesi bunu icap ettiriyor, 
kanaatindeyiz. işin müstaceli
yet ve ehemmiyeti meydanda 
olduğuna göre, Parti Başka
nımız olmak itibarile yüksek 
şahsiyetinizin derhal buna el 
koymasını teklif ve rica edi
yoruz. Her zamanki ve her· 
kesin bildiği isabetli karannız, 
bu sahada da cidden değerli 
ve büyük bir eser vermiş ola· 
caktır. idarecileri toplatıp der· 
hal bunu bir formüle bağlat· 
tığınız takdirde, eserinizle vic· 
dani hazzınızın artacağına eın· 
niyetimiz, itimadımız vardır. 
Vaktimiz nakid değil, bir gün 
sonra elimizden gidecek bü· 
yük bir hazinedir. 

Derin saygılarımla mubte-" 
rem vali ve başkanımız. 

E.ıd 6ir ~ 



ealekt eaerler araaıntla Tekrar ıarar ediyoruz: latanbal oa1iai 

Tarihimizde şaheserler 
veren mimarlar 

v • 8. HUseyin Cahid aley 

Yaptlgv ımız yaygara degıl mukabil dav• !9çb 

J Hediyelerim 
lstanbul, 9 (Hususa mu 

hak.ıkatı• aksettı•rmekt•ır birimizden) - lstanbul Va 
8. Muhiddin •ostündağ ile 
nin sahibi ve başmuharriri 
Hüseyin Cahid arasındaki 
karet davasının rüyetine b 

Ve yeni çıkan bir kitab iizerinde 
söylenmesi lazım birkaç söz. 
3 Yazan: Mimar Necmeddin 

-2- • 8tlfı 1 inci .alıi/ede • 
ha doğrusu münakaşa bunu 

Hay şu hediye sütununu aç· müteakıp şöyle bir netice al· 
masaydım. Kimlerden mektup mııbr: 
almadım? Herkes istiyor amma, _ Şu halde tavzih ediniz. 

kınan, hem de tam yerinde 
kullanılması demektir. Vazi
femizdir. Bizim neşriyatımız 
yaygara ise sizin de yaptığı· 
nız mugalatadır. Anladınız mı? 

hediye de hazan sadaka gibi _ Hayır edemem. Herşeyi 
Ağa dahi musiki tahsil ey· Bilahare Husrev pafa Diyan· birşeydir, isteğe bağlıdır. Ben açıkça yazmakta mazurum.. sam incinirsiniz, 

lediği zaman elini taziyane bekir beylerbeyi olmakla Meh- kendi hazırlığıma göre bugün _ Esas batlan ile bakla - Hayır, korkmayın incin· 

- Size cevap ·ıerecek olur· 

ile idman eylediğinden bis· med ağa Müsellim olarak gön· de tevziata devam ediyorum: olduğunuzu isbat edebilirsiniz. meyiz, biz gazeteciyiz ve Ana
millib diye keseri salıp ol ni· derilip Hüsrev paşa Dıyan· Bizim Kartıyaka'nın eski _ Hayır, hayır!.. Siz her dolu gazetesi, bunun münaka
şane vurup bir defada asla bekire vardıktan sonra ağayı belediye reisi Bay Fikri'ye bir yazıyı hiç düşünmeden rast· şasını berveçhi peşin kabul 
ve kat'a hata ve tehallüf et• müşarieyh asitaneye gelip çift aivrisinek, Karşıyaka Parti gele kormusunuz? ederek ortaya çıkmışbr. Yal· 
meyip onda olan üstadlar ke· paşanın kapıkethudası olmuş nahiye reisi Bay Süleyman'la _ Bu, rastgele değildir. nız, cevabmı da alacaksınız 
ser salışına hayran kalıp de· ve ondan sonra Husrev paşa eski reis Bay Tahir'e sevgi Mavakaa tamamile uygundur. tabii.. 
diler ki, destü bazuna kuvvet, Şam beylerbeyi olmakla ağa· macunu, Kartıyaka belediye yazan biziz. Elinde biletlerle Münakaşa burada kesiliyor 
hakteala hazretleri seni mu- yı müşariley gene müsellim müdürüne mevsimi gelince bir dönen vatandaşlar arasında ve Bay müfettiş, bu bir nevi 
ammer eyleye. Sedefkarlık ve olarak gidip bilahare Havran avuç dut, bizim Dede Remzi· biz de varız. tehdidin karşısındaki müesse-
mimarlık binbaşı senin hak· nahiyesi hakimi olmuş ve ol ye tiir Eşref'in mezar taşın- _ Siz değil kim olsa geri sede, yani vazifesini, salahi-
kındır. Mehmed ağa ise rüya- asırda Şam hüccacının kafile· dan bir parça, hükumet tabibi dönerdi. yetini çok iyi bilen Anadolu 
sını tabir ettirdiği zattan sual sini basan Arap asilerini ten- Bay Nazmi'ye bir tüp kızıl _ Şu halde bu iş organize gaz tesinde hiçbir tesir yap· 
ederek istizan eyleyip aziz kile muvaffak olmuştur. Bu qııı, eski belediye azasından edilememiı demektir ve biz madığını görünce, telefonu:ka· 
dahi mürakabeye varıp bu hal Husrev paşanın hasedini Bay Asım Rıza'ya balıkyağı, de onu söylemek istiyoruz. pıyor. Evet, tekrar yazalam: 
san'atın kendisine münasip ve mucip olmakla Mehmed ağa avukat Bay Feyzi'ye yerli mala _ Bundan fazlası olamazdı. Mikrofonu bırakıyor, tele· 
sezavar olduğunu ekser ceva- lstanbul'a avdet etmiş ve bir çift ayakkabı, Halkevi mü- Siz gelip yapsaydınız. Ben fonu kapıyor! 
mii ıerife, mescid, medaris, 1006 H. senesinde lstanbul· dürü Bay Hüseyin Avni'ye sizden çok vatanperverim, el· Gerek münakaşanın tam, 
cüaur, tek ka, yele ve sur ve da su nazırı olup sekiz yıl yirmi tane hem kafiye kelime, bette düşünürüm. gerekse bu telefon kapayışı, 
bilcümle hayrat ve hasenat hizmet etmiştir. avukat Bay Tevfik Fikret'e _ Hayır, bunu söyliyemez· şüphesiz ki birçok manalar 
ribi faideli asar husule geti· Mimar Sinan vefat "ettikten terlik, avukat Bay lbrahim siniz ve l izim kanaatamızca ifade eder. Fakat biz, mede· 
recejini beyan buyurmalarını ~onra yerine mimarbaşı olarak Etem'e gecelik entarisi, Cum· biz sizden vatanperveriz. niyet ve muaşeret hayatının 
müteakıp 977 H. tarihinde Davud ağa ve o dahi vetat huriyet Merkez Bankası mü- _ Benim vatanperverliğim, tecellilerini, sinir buhranı, ten-
bu san'ata dahil olmuştur. edince dalgıç Ahmed ağa dürü Bay Mecid'e •Maşaallah. hayatımla sabiti kid hazımsızlığı gibi ıeyleri 
Mehmed ağa din ile ziyade geçmişti. Mehmed ağa ile Ah· nazarlığa, avukat Bay Nahid'in _ Bu memlekette her va· bildiğimiz için Bay müfettişi 
takayyüdü olmakla artık bü· med ağayı ayni üstad yetiş· kardeşine vapurda kullanmak tandq, kendi hayab ve şe· .. bu cihetten biç muahaze et· 
tün alita musikiyuini balta tirmişti. Ahmed ağanın vefab üzere tekerlekli bir seyyar san· refi ile vazifesini yapmışbr. miyeceğiz. Fakat şunlan işa· 
ile hurdahaş eylemiş, sedef- ile H. 1015 Cemaziyyülahara- dalye, liman rtisine köfez va- Yaıına, başına göre bu safta ret ~tmeği de hakikata tenvir 
karlık ve mimarlık san'abnı sının 8 inci çarşamba günü purlanmn birer lototrafı, Dr. yer almıfbr ve alır.~· böyle noldaaıııdan faydalı buluyoruz: 
bihakkın tahsile koyulmuştur. Mehmed ata mimarbaşı tayin rontkenci Bay Şükrü Osman'a bir sözü kimseye soylıyemez· 1 - Evet, Demiryolları ida-

Koca mimar Sinan ol vakit olunmu•tur. bir adedi sahih köksüz palmiye, resi, daha do11r..•ıu ifletme 
v siniz. 5•w 

daha sağ idi. Ekser eyyamda Mebmed ağa kendi eli ile üzüm kurumu müdürü Bay _ Bu yaptatınız yaygara müfettiıi, vazifesini yapama· 
bas bahçeye gelip gittikçe ?şlediği sedefkiri işleri satarak lsmail Hakkı'ya üzüm kongre- ile sanki dotru mu yapt.nız? mıştar. 
sedefkiriler halifesi olan Meh- parasını fıkarayı tasadduk sinde çeneyi açacak bir müs- Ben vezifemi bilirim.. A - Mademki bqka lo· 
med kalfanın yaptığı işleri ederdi. Hanesi Cibali bari- talazar, tüccardan Bay Mazhar _ Bu, yayıan delil, mat- komotif ve vagon teminine 
görür, beA"cnir ve sulan Mu· kinde yanan Zeyni Mebmed Nurullah'a bir kutu Kalifomiya buata verilen bir tenkid hak· imkan yoktu. Ne diye halka 
radı salise takdim etmek efendi mescidi yerine kendi üzümü, dit tabibi Bay Meh. bilet verildi? N~ diye yirmi 
üıerc bir eser yapmasını teş· tarafından müceddcden inıa med Ali ile şerikleri Bay Ap· Ben yazımın tam burasına kişilik bir vagona elli, altmış 
vik eylerdi. eylediği cami ... karşısanda ol- tullah Naci ve Bay Ferid'e gelmiştim ki, odacı bir mek· kiıi alındı? 

Nihayet Mehmed ağa gayet dutunu Hadikatilcevami ya- diş ağrısının ta kendisi, ldiı tup getirdi. Açtım, baktım. B - Fazla vagon veya ka-
muanna sedefli bir rahle zıyor. (7) tabibi Ali Halim'e de tam ta· dün ismi geçenlerden bir zat, tar temininin imkinsızlıtı mey-
imu ederek 998 tarihinde Sultan Ahmed camımın lam takme elif, doktor Bay diyor ki: danda dururken, ne diye bi· 
silahtar olan Ahmed paşa meydana nazır sebili üzerinde Fikret Tahıin'e patik, awkat - Gazetede yazdığın he· let kesilmesi devam etti ve 
yedile arz ve takdim eyledi. mimar Mehmed'e aid ıöyle Bay Cemil'e nmazan pidesi, diye mi bekliyorum, Ne mak· vatandaşlar açıkta bırakıldı? 
Ağayı mÜfal'İleyh ıu bizme- bir kitabe vardır: bizim bankacı Bay Cemal Ah· salla yazdınsa yaz, mademki C - Mademki bu biletle· 
tine mükafaten dergahı ili Hayreden dancahim içre ebed med'e bir Altay forması, bin· söz verip ilin ettin. Ben he- rin bedelinin iadesi lazımdı 
bewaplıtı rütbesi ile taltif mearur ela hafı Bay Şevket'e "lzmirapor.. diyemi kabule bazının. Elve· ve mademki bu vaziyette bal· 
edilmiı iki sene aonra Mısıra, Yndıp Amili bueni d•llere unvanlı bir eser, awkat Bay rir iri, gönder.. lan hiçbir auçu ve günabıyok· 
Arabistan'a seyahat ve avde- meatur ola Mu_.,-"a Münir'e bir tane be- Bu mektup, benim cesare· tur, ne dı·ye derhal paraları d R li ·ı~ · · ft. Camü Bam Ahmed'in hanii Ali auu 
tin e ume vıaayetmı te ışe mepebi bek, muallim Bay Mitat'a bir timi kırdı, bol keseden savur· iade edilmedi de: 
IDemar olup bilcümle hudutta llureti mimarlı.p a1wı - ütü, ·isimleri lazım detil, bazı dufum hediyelerimi datıtamı· ı - ltletme müfettişlitine, kale Ve beldeleri tef ehhus ve la k x.. ·1· d ·m Halbukı· 

mor 
0 

zevata· birer şişe incir ra ısı, yaca6.mı ı an e erı · şuraya buraya baş vurunuz! 
tetebbü ile vaki hali bilmu· itim Mehmed'dir anan namı gazinocu Bay lımail Haklcı'ya daha neler hazırlamıtbm? Denildi?.. Buna ne buyu· 
vacebe padişaha arzeylemiş Te lif himmeti Çimdik 

Etti ba rina bina,,. 1. •• -.aek Türkçe gramer... rulur? .. ve bir müddet sonra gene ~ · ....,._. O d 
oayet san'atkirane olarak bir me,har ola mar Mehmed ağa dünyaya Oakadar'da detil lllanbul'da bile 2 - gün ayni zaman a 
• Olmamııhr dahi olmu b6yle nuiri yoktur. Seyahatname eilt 1 gişe önünde halk inciltilmiştir. ( Kemendan) , işleyip takdim hir Ali biao şöhret salmıt bir Türk mima· ..ı.ıre 

475 
Ne bak ve salalıiyetle? 

eylemesini müteakıp lstanbul Bir eeer konmuı dururkim ndır. Bay Ahmed Refik'in (S) Onuncu 
1111 

hicrtde l.taa· 

kadılığına muhdırbaşı tayin dembedem meak4r ola ona ayırdıtı sabrlar kıymeti bul hayatı eahife IS 3 - Bay müfettiı, bir ga· 
edilmiş ve mütevaliyen (Sos· 1206 ile mütenasip değildir. (6) Mec:ellei umara belediye zete idarehanesine telefon açıp 

K. b d d · d
0

ld"aı.: cil --1..!fi ıos2 vatanperverlikten, yaygaradan, 

lzmit Asliye Ceza mahkem 
sinde devam edilmiıtir. M 
harrir B. Hüseyin Cahid'" 
Vali aleyhine açbğa davaya 
mukabil Vali B. Muhiddin Oa-ı 
tündağ da Akşam gazetesi 
B. Hüseyin Cahid aleyhine ~ 
karet davası açmıfb. Mahktlo! 
meye gelen B. Hüseyin • 
Akşam gazetesinde (Akşama 
müstear adı ile çıkan ma 
nin kendisine aid olmadı 
söylemiştir. Bunun üzerine 
mahkeme, (Akşamcı) müıtear 
adile yazılan makalenin kim 
tarafından yazıldığını sormap 
karar vermiştir. 
~~~~~~ı~~~~--ı 

ooRsA 
Ozum aat19ları 

Ç. Alacı K. S. K. 
195 K. Taner 10 25 11 
77 A. R. üzüm. 12 75 14 
60 lnbisaridare. 10 10 7 
11 J. Kohen 13 13 
10 E. Feher 12 25 12 

353 Yeknn 
41797 4 Eski satıı 
418397 U. utıı 

incir a•lltl•ra 
Çu. Alıcı K. S. 

47 Alyoti bi. 4 7 5 
181120 Eski yekin 
181167 U. sabf 
~~------~----------.: 

Zayi 
lzmir Peştemalcılar puta 

şubesi kontrol satıı defterimi 
içinde 32 lira puluyla zayi 
ettim. Bulan adresime getinin. 
ikramiyemi vereceğim. 

Pettemalcılar posta fU" 
besi lsmail Alkan 

Zayi 
1324 Yılında Tokat idadi· 

sinden aldığım 87 sayıla taha
detnamemi zayi ettim; yenisini 
alacağım; eskisinin bir kıymeti 
kalmamıştır. F oçada Abdur-

rahman otlu 
Necmi Olcay 

bir müsaadeyi kendisine ver. 
mezler ve vermiyoruz. Vazife 
bahsinde böyle ıeylerin teliri 
yoktur ve esasen bunlann, 
hadise ile münasebeti hiçtir. 

4 - Anadolu gazetesi, yd
dığını bilir. Çünkü yapbla net
riyata, prensibini, salahiyetini, 
vazifesini, şuurunu ve inanlfl
nı da terfik etmiştir. Yani mi· 
nakaşa şu veya bu akıbeti o 
gün kabul eylemiştir. tanzade Sun'ullah) (Ebüssuut ıta e e e ışaret e 1 15• (4) Ka.m nlde hamamı hap- • 1 1 ...U e b b d B .. 1 

zade Mustafa efendi), (Şem· gibi haşre kadar onu meşhur linden eonra inp olunduta cihetle (7) Tilrk 18D'ab CeW Eud incitmekten a ae emez. oy e 

leddin efendi) gibi dört ka· edecek yüksebkd" eaerledri Tür~ br~-tarbıbır" ibdnantnhflma,opı•mbair = ahire ıs: """"" etlecelc - D. D. yollan 8 inci işletme 
.. d~ı=a::m::uh:d:ı:rb:a:c:ı:::o:lm::uş:t:u::·:m:i:m:a:r:is:in:e;:e:;ıy~e==e==e=n=m~ı-~~--:-:::-::::-:~:u::::~:~'j~::::~::;;:~:::-:::-
'n y mu··dur·· ıu··gu"' ··nden: 

Bugünlük bu kadar. 

malQm olan bir düşman mı?. Mariya hafifçe, adeta mınl· 

F A I • Ne diye dolaşıp·dolaşıp gene danır gibi oldu: Sarayköy istasyonu civannda 8 harita numaralı ban binua 

1 r t 1 n a ) buralarda soluğu alıyoruz. - Bir iwetl.. Bir ııık veya içinde bir antre ve iki oda yazıhane 19.3.937 Cuma günü uat 
Mariy11, korsan gemisinin bir alevi tS de pazarlık suretile lzmir Alsancak 8 inci işletme komil

köprüsü üzerinde idi. Mavi, - Bir iıaret mi?. Anlama· yonunda kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli ÜÇ •ene Buyuk Kor.an Romanı r • - ... n n•:• • -
• SO • yazan : M. Aglıan, Faik ŞemMHldin 

Petro kendini topladı: vuku vardı ve bunu söylüyor· 
- Çalalım be, hakikaten, du. Zeliha nasıl olsa yann 

tilenelim.. gene bahçeye gidecekti. Ken-
Vte kahvecinin uzattığı sazı disi de keza.. Fırsatlar doğ

~larak, parmaklarını tellerin mıya başlıyor ~bidi. 
'*Zerinde gezdirmiye başladı: • • 
8uıt..ıar eevmiıtir gönül dedidir! Orta yaşlı, fakat çok genç 
Baııodan ıu esen kavak yelidir görünen, dinç bir korsan: 
·~• bir atettir, yüreğim gurbet; - Kaptan -dedi· üç gece 
Se"Pnin beluı bundan bellidir. var ki, bu sahildeki balıklan 

Diter denizciler: ürkütmekten başka birşey 
- Y aşşa Mustaf al yapmıyoruz.Dümensiz bir gemi 
Diye bağrıştılar. Sahte Petro gibi dolaşıyoruz. Gene sen bi· 

~~ii. Fakat zihnen meşguldü. lirsin güzel kaptanım, Fakat 
-:--.ıu'l)'a adanın etrahnda dola- biz burada ne arıyoruz, bir 
ftJordu. içinde bir hissi kablel· av mı, yoksa evciden sence adı 

güzel gözlerini dalgın· dalgın dım .. Bugün rene çok garib için 90 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde mu-
ufuklarda dolaştarayor ve karan· ve esrarengizsin kaptan! vakkat teminat vermeleri ve bu işe girmete mani kanuni bir 
lıkların içinde bir şey arıyordu. Mariya içini çekti: halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitt~ k~mi .. 
Sırtında beline kadar uzayan Hakikaten, Petro'yu bir va· yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Saraykoy iatas-
ince bir zırh vardı. içinde ta· zife ile Midilli'ye gönderdikten yon yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınll'. 646 b 1~ , 
şıdığa afk ve asbrab, Mariya' nın sonra, bunu kimseye açma· b k d 
eski penbe rengini hafifçe sarı· mıştı. Hatti, ŞU en ıevdiği, Emlik ve eytam an asın an 
mışta. Fakat şimdi, daha batka en fedakar konana bile. Bunu Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 
türlü bir tüzellik içinde idi. bir sır halinde yalnız kendi Oepozitoaa 
Kemerinin ön tarafında ince içinde tutmağı tercih etmişti. Ev 200 
ve uzunca bir hançer sarla- Hiç bil'fC)' yapamamak tak· C.107 lzmir nabr zade mahallesi müftü 11 

k l kar f Birinci çıkmazı. •Ada 119 parsel 2,. Yordu. Saçlannı bir ipek bat- dirinde, onan anna şı e· 
kal ak · t · izahatı yukanda yazıla gayri menkul peıin veya taksitle tak· hk içinde aarmışb. Bu başla· na vaziyette m ıs emı· 

K 1 d k. sı0tler % 9 1/2 faize tabi olmak kaydile 13/3/937 cumartesi ğın bir ucu, omuzunda UÇUfU• yordu. orsan ar an ımse, 

Yordu. ne için, nereye gittiklerini sor- günü saat onda pazarhkla satışa çıkanlmışbr. . 
~ -"'-- k ı k istekli olanlann vevmi mezkurde yukanda yazılı depozatoyu - Söylesene bptan, ne mamışlardı. LINİK:n orsan ı • ı b f 

h d f -1--- ,t k g"ı•elerim~ze ........... rak sabşa iflirakleri ve yanlannda irer o-düşiidüyol'IUn? .. Buralarda ne ta, e e ve maua sorma y T---
n-- -~ .ı. ı-x-ı cnıtirmeleri ilin olunur. 9 10 11 6IO anyoruz?. - ~ .-.ece~ - .,.... o-
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atı Esasiyedeki 
de '9 D şiklik nasıl oldu? ·- ~-----

Kamutayın bu celsesiııde dikkate 
şayan müzakereler geçmiştir 

--- 13 -
O l'alde şerrin ehvenini ih

hyar etmek lazım, tabii Dev
let yapacaktır. Binaenaleyh ha· 
kıkatın karşısında ne kadar 
inad edersek edelim bugunün 
zaı uretleri bizi hnk yoluna 
götürecek ve yaşıyacaktır 
veyahut ta yaşamıyacakbr. 
Buna imkan yoktur, bu böyle 
olacaktır. Yalnız bugünkü za· 
rururetle devam edecek mi? 
Mesele bundadır. Belki bugü
nün zaruretleri devam etmiye
cek, belki yann değişecektir. 
Mesele yalnız ekonomik ba-

Teşkilatı Esasiye kanununda 
yapılacak tadilatın heyeti umu· 
miyesine dair söyliyeceklerim 
bundan ibarettir. 
DAHiLiYE VEKiLi ŞÜKRÜ 

KAYA (Muğla ) - Sayın ar
kadaşlar; Teşkilatı Esasiye 
kanununda yapılacak tadilat 
üzerinde sayın arkadaşımın 

kıymetli fikir ve mütalealarını 
çok büyük bir dikkatle din· 
ledim. Çok teşekküre şayan· 
dır ki Partimiz umumi bir ide· 
alin ifadesini buraya getirmiş. 
Gördüğüm manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek 
partiye mensub arkadaşlarımız 
bu işin tam olarak ve tam 
zamanında getirildiği kanaatin
de bulundular ve Büyük Mec
lis huzurunda bunu teyid et
tiler ve millete bunu söyle
diler. Bundan dolayı partimi
zin lüzumlu ve iyi bir işle hu
zurunuza çıktığına müftehir 
olalım. 

kımdan mütalea edilseydi ben 
burada Fırkanın bu umdeyi 
Devlet umdesi arasına sokma
masını teklif edecektim. Fakat 
mesele bundan ibaret değil
dir. Bizi Devletçilik yolunu 
aramağa sevkeden şey velev 
mahzurlu olsun, şimdiye kadar 
tuttuğumuz yolda bizi bu yolu 
muahakkak aramağa sevkede· 
cek şeyin burada kemali ce· 
saretle ve şevkle reyimizi kul
lanmağa sevkedecek kadar 
müsbet olduğuna kani değilim. 
Hepimiz biliyoruz ki daha şe· 
ker meselesini halledemedik. 

Bugün bir sınıf mücadelesi 
karşısındayız. Milletimiz sın1fsız 
bir millettir. Fakat bunu de
mek kafi değildir, Bugün sı
nıfsız, yarın sınıflı olabiliriz. 
Bnnun önüne evvelden geç
mek Jazımgelir. Bu noktai na-
zardan pek vazıh prensip ol
mak üzere Cenabıhak bu 
memlekçte göstermesin, yarın 
bu memleket zengininin elin
deki tekmil servetinin elinden 
den giderek karnının aç kal
maması için bugün fakirin za· 
ruretini defetmek lazımdır. 
Onun için ben reyimi ekono
mik noktai nazardan değil, 
doğruda doğruya politik, si
yasi noktai nazardan memle
ketimin füisini düşünerek, bu
rada kat'i bir kanaatla vicdan 
istirahatı ile muvafık olarak 
kullanacağım. 

Buna ilave edecek yalnız 
bir sözüm vardır: Menteşe ar
kadaşımın bahsettiği toprak 
meselesi bence de çok mü· 
himdir. 

Bir defa herşeyden evvel 
İnsanlık noktni nazarından 
mühimdir. Bir tarafta sürül
miyen yığın yığın topraklar 
varken, bir tarafta da toprağı 
olmadığı için aç kalan insanlar 
- bunlar ne kadardırlar, bil
mem • var.. Birçok köylüler 

gördüm ki, kendilerinin top· 
rağı olmadığı için - dikkat 
buyurun • toprak amelesi ol-

~ nıadıklrı halde, ev bark sa
hibi bulundukları halde, civar 
köylere gidib amelelik ediyor
lar. Hangi memleketteyiz? Nü
fusu toprağına nazaran az olan 
bu memlekette bir taraftan 
boş topraklar dururken, diğer 
taraftan topraksızlık yüzünden 
aç kalan insanlar bulunsun. 
Bu, siyasi noktai nazardan bir 
mütaleııı. değildir. Agrer mes
ele birçok yerlerde insanlık 
noktai nazarından değil belki 
siyasi noktai nazardan görül
müş, belki merhamet mese· 
lesi, atiyi görme meselesi te
l!ıkki edilmiştir. Bu sebeble 
toprak meselesinin de bir 
atiyi görme meselesi olması 
şarttır. 

Arkadaşlar; Türk Cümhuri
yetinin koyduğu rejimin esası 
ve prensipleri evvelce de arz
ettiğim gibi, geçmiş zaman
larda filozofların, ulemanın 
kendi hücrelerinde hassas vic
dan ve dimağlannda hazırla
dıkları mücerred mefhumlara 
uydurmak için yapılmamıştır. 

Tarihin yeni şartlarından ve 
ıstırablanndan ve zaruri icra
atından alınmış esaslardır. Re
aliteye müstenid bir yürüyüşün 
bir tatbikıdır. Tabii konurken 
fikirlerden yüksek nazariyeler 
mütalea edilmiş diğer mem
leketlerde geçen hadiseler ve 
görülen tecrübeler de nazarı 

-:itibara alınmıştır. Zaten elde 
edilen neticedeki isabet de 
bunu göstermektedir. Bizim 
Cümhuriyctimizin esaslı pren
sip ve vas1flan harb meydan
larında, meydan muharebele
rinde düşünülmüş 've tatbik 
edilmiştir. Zafer amili ve za· 
fer eserleridir.Kuvveti de bun
dad•r. Bunun ilk esası lnön
lerinde, Sakarya'larda, D~~I~ 
pınar'larda tesbit edilmiştir. 
Onun için reeldir ve onun için 
dinamiktir. Devletçilik vasfı 
da oradan alınmıştır. Her Dev
letin bir zaman tatbik:edeceği 
yegane yol bu olacaktır. Za
ten Devletlerin gidişi budur. 
Kehaneti sevmediğimiz ve ken· 
di prensiplerimizi başkasına 
telkin etmiyecek kadar kendi 
işlerimizle uğraşmağı tercih 
ettiğimiz için kendimizi bunun 
hariçte telkinile mükellef ad-
detmiyonız. Bir Devletin ya· 
pacağı en müşkül iş en çok 
tekniğe mütevakkıf iş, ordu 
kurmak işidir. Devletin eline 
ordu ve hu umet veriyoruz da 
ordu işlerinin binde biri ka
dar da haizi ehemmiyet ol· 
mıyan işleri Devlet yapamaz 
diyoruz. Bu lojik ile kabili 
tevfik değilir. Mantık bunu 
kabul etmez. Devlet bugünkü 
teşekkülii itibarile mademki 
ordu gibi gayet çelin, ince, 
girift, modern tekniklerin hep· 
sine istinad eder nazik bir 
makinayı elinde bulunduruyor 
ve Türk devleti de en ziyade 
bunda muvaffakıyet göster· 
miştir. Türk Devletinin icabın
da eline alıp da muvaffak ol
mıyacağı hiçbir jş yoktur ve 
olamaz. Bir taraftan Türlc'te 

- Sonu Var -

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Mst. Mv. ihtiyacı için 200500 kilo Un kapalı zarfla 

alınacaktır. 
2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 11 de Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 26967 lira 25 kuruş ve muvak

kat teminatı 2022 lira 55 kuruştur. 
4 Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanuı1ım 2 ve 3 üncü mnd
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vcsikalarilc birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 557 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Tayyare alayinin Reşadiye Garnizonunda l 992 Lira 8 

Kuruş bedel keşif su tesisatı açık eksiltme~c ile yap· 
tırılacaktır. 

2 - ihalesi 22 Mart /937 Pazartesi günü saat 11 de Mst. 
Mv. satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat parası 149 Lira 41 Kuruştur. 
4 - Keşif ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma Komisyonun-

5 

da ve umumi planı Tayyare alay inşaat şubesinde 
görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında Kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunua 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve saa
tmdan en geç bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

5 10 14 19 633 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beherine biçilen ederi 330 kuruş 10000 lane kilim 

kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 165 kuruşa almak ve örneğini görmek 

istiycnlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al. 

3 

4 

ko. nuna gelmeleri. 
Tahmin bedeli 33000 lira olup muvaltkat teminat 
parası 2475 liradır. 

ihalesi 15 131 937 pazaıtesi günü saat 15 te M. M. 
V. sat. al. lw. da yapılannktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
sikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. 27 5 10 13 542 

lzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 

2 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti
yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat mıktan 1856 lira 25 kuruştur. 
4 ihalesi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı
kal2rla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 7 1 O 16 582 

hmir Müstahkam Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

2 

1 Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30000 ila 
40000 çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 900 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün M. M. V. satın Alma Komisyo
nuna gelmeleri. 
ilk teminat miktarı 10250 liradır. 3 

4 
5 

ihalesi 20/3/937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vcsı

ihale 
Alma 
581 

kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın 
Komisyonuna vermeleri. 7 10 16 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir kilosuna biçilen edf"ri (230) kuruş olan (25000) 

ila (30000) kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. Sat. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı (4700) liradır. 
4 - ihalesi 24/3/937 Çarşamba srünü saat 11 de M. M. 

V. Sat. AL Ko. da: yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

)arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde y.mlı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evel M. M. V. Sat. Al. 
Ko. nuna Vf'!rmeleri. 5 10 16 20 645 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 

metre çamaşnlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 91 O kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 İlk teminat miktarı 10350 liradır. 
4 - ihalesi 22/3/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 

kalar ile birlikte teminat ve teklif mektupl::ırını 
saatından en az bir saat eve) M. M. V. satın 
komisyonuna vermeleri. 2 7 1 O 16 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

vesı· 

ihale 
Alma 
580 

1 - Mst. Mv. Seferihisar, Abdullah ağa ihtiyacı için 76500 

. . ·} \... .,... ..... . • _, •••• , ••p •• . . 10 3/937 ~ 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 17 de Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen ~mecmu" tutarı 10480 lira 50 kuruş, 

mu ... akkat teminatı 786 lira 04 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale eaatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 562 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 Manisa Tümen kttaatının ihtiyacı ıçın (230) adet nö

betçi muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 Beherine tahmin edilen fiat 21 lira olup ilk teminat 

parası (363) liradır. 

3 - ihalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ma
. nisa'da Tlimen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnamesi Manisa'da Tümen satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
!arla birlikte teminat makbuı.larını ihale saatından en 
az bir saat evel Manisa Tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 6 10 16 20 644 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Mst. Mv . ..\da, Foça, Söğütcük ihtiyacı için 113300 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 İhalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 16,30 da 

Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 Tahmin edilen bedeli 15522 lira 10 ve muvakkat 

teminatı 1164 lira 16 kuruştur. 

4 - Şartname ve evsafı her gün komisyon r görülebilir. 
5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı o' ı lan şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona ·vermeleri.f 

28 5 10 14 563 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10000 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti

yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - ihalesi 18/3/937 Perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

1 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
l·alarilc birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat evci M. M. V. satın 
komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 

fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

vcsı· 

ihale 
Alma 
579 

Tayyare alayının 11,000 ila 12,000 kilo pamuğu pa
zarlıkla attırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutan 600 lira olup ilk temi-

3 

4 

natı 45 liradır. 

ihalesi 12 Mart 937 cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 699 



.. 9131931 
35 326 Karşıyaka Donanmacı M. Aydın 7 9 -t6080-371640 hissesi 

789 Birinci Karataş Teşvilciye sokak 5,5·1, 9 taj ev 
" 540. Emlak ve eyt«m banka••ndan 

Esaş ~Q. Yeri No.$ı Nevi Dep,ozitosq 
sokşk adş 105 parsel 8 

53 J K~rşıyakcıtOsıpanzade 2 nci Ay· 11 24/1 ,, 8P. 7 ada 601 parsel 3, 35·64 hissesi 
dm S. a~~ 100 parsel l6 804 Güzelyurt mah. Gebeş sokak Bila No. ev ve ~vlq 1() ~ki Y~ni M.2 T.L. 

241 Karşıyaka Alaybey bay Celilso. 72 78 t:V J29. 90 532 Kar§ıyaka Osmanzade 2 nci Ay- 5 30 " 250. 15 ada 201 parsel 6, 2·8 hissesi 
807 Hasanhoca M. Osmaniy~ sokak 24 taj m~t~ 214 Turan Menemen so~a~ 17 218 ey ,. 360 

330 Bayrak) ı Kanarya sokak 4 4 ev 25 
qm S. acia lOl parsel 21 

541 Karşıyaka Bahariye M. Hafız 18 20 ,, 212. 25 ada 34~ parsel 76, 14-24 hissesi 
~fendi S. ada 166 parsd 9 812 Güzelyurt M. Kemerıltı sokak ı94 1, düklc~o 325 l\arşıyaka Donanmacı Mah. Mur~- 23 ev 750 

diye S. ada 71 Parsel 3 544 Karşıyaka Bahariye Muvaffak 23/25-17 ,. ?26. 20 ada 199 parsel 44, 1·48 hissesi , 
355 l\ar§ıyaka Alaybey M. Hengam 36 11 ev 

sokak. 

S. ada 166 parsel 11 
545 Karşıyaka Bahariye Abacı sokak 21 2 

360 815 Birinci Süleymaniye Aras ~Qlcak Yc:2.3-S7 taj ey 
,, 486.50 ,.SO ada 596 parsel l ,, 

426 ,, ,, Mirat ıokak 44-12 5-1 arsa 174.50 · ıs 
ada 17 Parsel 6 

ada 163 parıel 16 
546 Karşıyaka Ôımanzade Yaşar 17 17 ,, 264. 

819 Göztepe tramvay caddesi 6~-1 
30 l-2 hissesi 

427 Karşıyaka Alaybey Naldöken 106 108· l ,, 197 
tramvay C. ada 13 parsel 5 

25 oğlu sokak ada 117 pıtrsel 14 
552 Karşıyoka Osmanzade Rahmi 2 

821 Güzelyurt Mah. Gebeş ıokık 
45 ada 199 parsel 90, 7-48 hi11esi, 6 il 208 

14·16 taj fi 

825 Güneş Mah. Kahraman sokak il ss 
428 Karşıyaka Alaybey Hayal çık- 8 16 ,, 1 l~. 

mazı ada 5 parsel 5 
10 

bey sokak ada 108 parsel 1 
554 Karşıyaka Osmanzade Şimen· 97 35 ada 195 parsel 3, 12-88 hissesi ,. 204 

22 oda 25 
429 Karşıyaka Alaybey Naldöken 

tramvay cad. ada 13 parsel 9 
114

-l difer sokak ada 113 parsel 31 
., 324.2.S 40 555 K O d arşıyaka smanza e Ziyabey 3/-' 

837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman so. 
95 ada 19Ş parsel 7, 3·5 hisseıı 113,. 1185 

839 Güneş mah. Gelincik ıokak taj 4 11,23 ev 60 
430 Karşıyaka Alaybey Naldöken 113,115-109 ,, 352.50 35 

tramvay cad. ada 14 parsel 19 

sokak ada 99 parsel 15 
556 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey 8 14 ,, .358 22 ada 196 parsel 8, 28-48 hiısesi 

431 Kar~ıyaka Alaybey yalı caddesi 221 215 ,, 987.25 150 
ada 13 parsel 19 

sokak ada 100 parsel 9 
557 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 82 " 140 

840 Güneş mah. Berberıade sokak Sl 
ada 197 parsel 76, 4203-7776 hisseıi 13 

il 

434 Karşıyaka Alaybey Şadiye sok. 14-12, 14, 16 ,, 270.50 35 
ada 26 parsel 7 

cad~esi ada 113 parsel 11 
559 Kaı yıyaka Osmanzade Reşadiye 76 

842 Ahmet ağa m. Ali ;:'aşa cad. 16 taj 16 dükin 40 
10 ada 269 parsel 35, 1 ·3 hissesi " 149. 

35 
437 Karşıyaka Alaybey Naldöken 81,83-79 ,, 384: 

tramvay cad. ada 26 parsel 11 
50 

çıkmazı ada 113 parsel 13 
561 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 64 

843 Ahmet ağa M. Şadırvan altı ,, 13 11 

11 
690, 45 ada 269 parsel 20, 1-3 hissesi 

441 Karşıyaka Alaybey Pilıç sokak 10,12,16 18 ,, 696. 55 
çıkmazı ada l ! 3 parsel 5 

562 Karşıyaka Osmanzade Ruşen so- 14 10 11 3116. 125 
ada 20 parsel 1 

442 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak 5 7 " 1514.50 125 
ada 20 parsel 14 

443 Karşıyaka Celalbey Naldöken 120 116 ,, 569. 120 

kak ada 108 parsel 8 
566 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 35 31 ,, 1443. 85 

caddesi ada 100 parsel 1 O 
572 Karşıyaka Osmanzade Mabet sok 8 8 11 1854. 115 

tramvay ada 13 parsel 11 
447 Karşıyaka Alaybey Süzan so· 5-2 40 

ada 109 parsel 14 
573 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Ay- 19 18 11 843. 50 9 il 518. 

kak ada 16 parsel 22 
448 Karşıyaka Alaybey Eenerci so· 8-10 2 

dın sokak ada 100 parsel 12 
., 1347.50 100 574 K k O 35 arşıya a smanzade 2 nci Ay· 29 6 ,, 546. 

kak ada 14 parsel 2 
449 Karşıyaka Alaybey Han sokak 18-20 14 ,, 322.50 25 

ada 14 parsel 6 
451 Karşıyaka Alaybey çakıcı sokak 18 18/1 ,, 154.25 20 

dın S. ada 99 parsel 5 
575 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 58 60 ,, 930. 65 

S. ada 109 parsel 10 . 
576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 36 36 ., 877 ,50 70 

ada 9 parsel 4 
453 Karşıyaka alaybey Süzan sokak 9/3 23/1 ,, 196. 15 

S. ada 101 parsel 12 
577 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 39 31·2 ,, 1257. 50 

ada 16 parsel 15 
454 Karşıyaka alaybey piliç ,, 24,26 22 ,, 96.50 5 

ada 20 parsel 9 

S. ada 100 parsel 17 
592 Karşıyaka Alaybey Mehtap 27,29 29 11 484. 35 

455 Karşıyaka alaybey Han ,, 2 2/1 il 392. 
ada 15 parsel 5 

sokak ada 16 parsel 35 
25 608 Tepecik Sürmeli so. 1·2 hissesi 89 89 ,, ar.185 10 

35 
12 456 Karşıyaka alaybey cihan 11 1 3 ,, 589.50 50 627 Karataş lcadiye so. 8-40 hissesi 28 11 ev 

633 Birinci Aziziye M. Kırım sokak - 47 ,, ar. 136 ada 16 parsel 20 
459 Karşıyaka alaybey süreyya sokak 15 15 11 713.50 70 

3-4 hissesi 
642 Dördüncü Sultaniye Eşrefpaşa taj 48 42 ,, 162. 10 ada 26 parsel 9 

242 Karşıyaka alaybey Celalbey 76-76/1 82,84 ev 4 
17 5 ada 1 O parsel 1 O 3-8 hissesi 

644 Üçüncü Sultaniye komiser Mah- 21 23,25 ,, 455. sokak ada 19 parsel 8 
460 Karşıyaka alaybey yalı 205,207,209,211-209 arsa 1099 220 

cad. ada 13 parsel 23 
469 Karşıyaka alaybey mehbip so· 18 23 arsa 309. 20 

kak ada 35 parsel 12 

mut S. ada 65 parsel 3 2-8 hissesi 
617 Dolaplıkuyu M. dolaplıkuyu so. es. 54 62 11 36. 30 

94 " 
80. 5 

844 Ahmet ağa M. Şadırvan altı 11 11 11 

ada 269 parsel 21, 1-3 hissesi 
25 

846 Birinci Karataş Postacı Ali Riza ef. 11 39 ev 
S. ada 608 parsel 6, 35-80 hissesi 

35 

852 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyman so.11 4-2 ., ve avlu 70 
ada 194 parsel 2, 1·2 hissesi 

853 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyam so.,, 
ada 197 parsel 13, 4-1 hissesi 

yahudihane oda 3 

858 Bornova Eski havra yeni yıkık minare 26 ev 
S. 40-160 hissesi 12 sehim itibarile 

20 

859 Bornova Hamitli yolu içinde kule ve kuyusu olan 65 
tarla 16335 M.2 

862 Güzelyurt mah. Şan sokak Ye: 10 taj 12 ev 
ada 202 parsel 8, 1-3 hissesi 

865 T oroman mah. Cedid sokak 
ada 411parsel13, 12-24 hissesi 

4 arsa 

35 

s 
867 Güzelyurt hacı Süleyman sokak 16 11 ve oda 10 

ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi 75 M. 2 
868 Orhan iye mah. Kamil ef. sokak 7 taj 11 ev 

ada 70 parsel 24 
871 Birinci Aziziye Debak Ahmet sok. 51 

3·8 hissesi 
872 Birinci Karataş icadiye sokak 17 taj 

ada 605 parsel 20 35-56 hissesi 
874 Güneş m. Azizler sokak 20 ,, 

ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi 
881 2ci Süleymaniyeyüzbaşı hasanağaS.41 ,. 

ada 132 parsel 15, 3-8 hissesi 
883 2 ci Süleymaniye kiremitçi soka' · 6 

ada 166 parsel 7, 128· 256 hissesi 
884 Süvari m. Çukur sokak 17 taj 

il 

ev 

arsa 

ev 

45 

10 

150 

10 

20 

2 

15 
470 Karşıyaka alaybey pıliç sokak 23 27 

ada 34 parsel 8 
,, 66. 4 

ada 474 parsel 10 8-16 hissesi 
649 Dayıemir M. yeldekirmeni çıkma

zı ada 87 parsel 15 1-2 hissesi 
6t> 7 Birinci Sultaniye Havai geçidi 22-1 arsa 62,50 2 ada 405 parsel 15 

887 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye C. 51 
ada 112 parsel 13 

tarla 777 m2. 62 
472 Karşıyaka alaybey Sevda 11 

ada 15 parsel 38 

1 ada 45 parsel 11 1-2 hissesi 
653 Üçüncü Karataş asansör so- taj 19·2 - ,, 

8 4 il 8. 
888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey S. 15 

10 
il 1830 .. 95 

476 Karşıyaka alaybey Naldöken tram· 5/1 11 
144.50 8 

658 
kBak ada 655 parsel 19 

urnava yaka mevkii 2nci yaka S. 50 ev 20 ada 99 parsel 1 O 
vay cad. ada 47 parsel 39 

489 Karşıyaka alaybey hamamcı so- 2,4,6,8 35 731 Birinci Karataş Mansurzade taj 1 
il 441. 

100 889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 14-2 arsa -
" 

20 

kak ada 44 parsel 16 
490 Karşıyaka alaybey alayemini 7 1 

çıkmazı ada 44 parsel 28 
491 Karşıyaka alaybey Naldöken 21/13·17 ,, 1113. 170 

tramvay C. ada 44 parsel 33 
493 Karşıyaka alaybey Sütçü so· 2/4/6 25 11 176. 

kak ada 44 parsel 8 

yokuşu ada 706parsel 11 1-2hissesi 
2 675 Kadiriye m. mescit so. 3-4 11 taj 30 36 ,, ar. 360. 12 

676 Kadiriye M. Kireçli sokak 3 ev arşın 153. 10 
3·4 hissesi 

677 Orhaniye M. yokuşbaşı taj 19 13 11 

ada 101parsel56 64-256 hissesi 
679 Fatih m. Mehmet ağa so. 94, 98·86 ,, 

,, 41. 

72. 

15 

20 

15 

ada 27 parsel 2 
890 Karşıyaka Alaybey Şadiye ,, 

ada 28 parsel 11 
27 

17-17 

il 486 

il 225,50 25 891 Karşıyaka Alaybey Şadiye 11 

ada 25 parsel 16 
892 Karşıyaka Osmanzadc ReşadiyeS. 37-31-1 ,, 5075. 305 

ada 100 parsel 11 
893 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 41-37 tarla 2669. 160 

494 Karşıyaka alaybey Sezai so. 12,14 12 ,, 910. 
kak ada 44 parsel 6 

75 ada 493 parsel 12, 1-4 hissesi 
686 Mecidiye m. mollaahmet so. taj 22-16 11 

ada 554 parsel 17, 28-128 hissesi 

5 ada 110 parsel 2 
894 Karşıyaka Osmanzade Re~adiye S. 43 37-1 11 265S.SO 135 

495 Karşıyaka donanmacı Mah. Hen· 5 40 11 470.50 70 
gam sokak ada 49 parsel 48 

497 Karşıyaka donanmacı Mah. Hen-15 32 ,, 297.90 30 
gam sok. ada 50 parsel 13 

507 Karşıyaka donanmacı Mah. Nuh 27 41 ,, 152. 
bet sok. ada 79 parsel 9 

SQ9 Karşıyaka donanmacı Mah. Ay· 20 30 ,, 602. 
doğdu S. ada 86 parsel 7 

Sto Karşıyaka Donanmacı sokak 29 35 11 849. 102 
ada 89 parsel 28 

S12 Karşıyaka Osmanzade M. Tarık 17 15 ,, 740. 
sokak ada 102 parsel 11 

S13 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey 11 9 
so. ada 97 parsel 21 

SJ4 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey 15 13 11 146 

il 257. 

35 

75 

60 

35 

15 

690 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu s. 
ada 117 parsel 11 

702 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 2 
ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi 

702-1 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 4 
ada 382 parsel 38. 320·640 hissesi 

702-2 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 6 

13 arsa 702. 70 

ev 290 300 

" 290 300 

,, 290 300 
ada 382 parsel 38, 320·640 hissesi 

712 Kestelli M. Kahraman so. eski 22-2 24 oda 20 10 
ada 192 parsel 78, 1-2 hissesi 

713 Kestelli M. Kahraman sokak 28-3 30 arsa 22 1 
ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

715Kestelli m. ikiçeşmelik c. 168, 170· 182, 184ev ve dükan 81.50170 
ada 190 parsel 81 32-72 hissesi 

716 istiklal mah. günnüz sokak taj 16, 18,20 11 ,. 98 120 so. ada 97 parsel 19 
St5 Karşıyaka Osmanzade ,, S. 7 5 ,, 229.50 25 ada 386 parsel 22, 35·64 hissesi. Ye:16, 16· l,16·2 

720 Tepecik Sakızlar sokak 38 arsa 20 
728 Birinci ve ikinci kordon 484,501-332,273 ev ve dükkan970 

ada 97 parsel 23 
516 Karşıyaka Osmanzade 11 8,14 8/2,10 11 1295. 130 

,, il 45 37-2 il 1548. 130 
ada 110 parsel 19 

895 Karşıyaka Osmanzade 
ada 110 parsel 18 

896 Karşıyaka Osmanzade 
ada 110 parsel 14 

,, geçidi 3 41-2 11 4083. 100 

897 Karşıyaka Osmanzade 
ada 112 parsel 36 

,, sokak 53 45 11 5832.50 295 

898 Karşıyaka Osmanzade 
S. ada 100 parsel 19 

il 

899 Karşıyaka Alaybey Şimendi-
fer Cad. ada 36 parsel 38 

31 27 arsa 348. 30 

45 59 il 103.50 15 

903 Karşıyaka Donanmacı M. Şayeste 74 60-1 11 920,60 135 
S. ada 54 parsel 8 

905 Karşıyaka Donanmacı Mah. Fa- 17 19 11 2140. 430 
dılbey S. ada 76 parsel 4 

909 Karşıyaka Osmanzade Şimendi- 123-137, tarla3898. 155 
fer S. ada 112 parsel 6 157,63, 7 3 

910 Karşıyaka Osmanzade Demiryolu 7 57 arsa 553. 
çıkmazı ada 112 parsel 6 

15 

S S. ada 96 parsel 17 
19 Karşıyaka Osmanzade ,, 

1-3 hissesi 
28 24 11 1144. 110 735 Karataş irfan sokak 

2 914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey 5 24 ,, 1520. 
sokak ada 106 parsel 3 

24 24 ev 
95 

9-80 hissesi S sokak ada 103 parsel 14 
20 Karşıyaka Osmanzade ,, 25 750 ikinci Süleyman iye kiremitçi S. 6 taj 8 arsa • 406. 

ada 166 parsel 8, 128-526 hissesi ~ 
24 22 il 243. 

6 915 Karşıyaka Osmanzade Soğuk· 
kuyu Bostanlı çıkmazı ada 148 

tarla 1939. 10 9 

S ada 101 parsel 6 
21 Karşıyaka Osmanzade yalı Cum·188 168·1 ,, 795.50 320 756 İkinci Süleymaniye Mısırlı cad. bili No. 11 195. 

parsel 36 
917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay- 24 :H arsa 544. 

6 
50 

S huriyet C. ada 96 parsel 6 
22 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 49 41 ,, 533. 

ada 154 parsel 17, 3-4 hissesi 
45 768 Toraman mahallesi cedit sokak 16 taj ev 42. 

doğdu sokak ada 86 parsel 9 
921 Karşıyaka Osmanzade Nazlı so. 32 40 11 248.50 25 

3 

s2 sok. ada 11 o parsel 16 
3 Karşıyaka Osmanzade 11 29·2 25-2 ,, 353.50 35 

s2 s. ada 100 parsel 23 
4 Karşıyaka Osmanzade 11 S.14 12 ,, 859. 130 

s2 ada 97 parsel 14 
S Karşıyaka Osmanzade Tahirbey 1 28 ,, 1693. 101 

S. ada 106 parsel 1 

ada 411 parsel 19, 28·80 hissesi 
774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 29 

50 ada 89 parsel 12 
925 Köprü iskele çıkmazı Tramvay 600 ,, 172.50 295 il 

ada 199 parsel 77, 2-14 hissesi 
777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik cad. 

adt. ?03 parsel 64, 2-16 hissesi 
779 lkinc Süleymaniye M. yüzbaşı 

Hasanağa S. ada 142 parsel 13 

4,6,8 kahve, yahu- 150 
dihane, fırın 

55-57 ev, bahçe, 80 
arsa 

caddesi ada 791 parsel 36 119.50 
934 Güzelyurt M. Azizler sokak Ye: 65,67,69 taj 81, ev42. 180 

ada 201 parsel 2, 83,8S ve iki dükkin 
194 7 5806· 26127 360 hi11esi 



~Sa~a8 ............................................ ANADOLU , ............................... ._. ........ .. 10/3/937 
938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak 32 taj 40 dükkan 5.50 45 

ada 199 parsel 2, 
596208-808704 hissesi. 

940 Güzelyurt M. Azizler sok.ak 13,15,17 iki ev 204. 
ada 199 parsel 16.75-528 hissesi 

941 Birinci Karataş lcadiye sokak 16 16 ev 
5-11 hissesi 

959 ikinci Karataş Tramvay caddesi 274 304 ev 
1-4 hissesi 

981 Güzelyurt M. Azizler sokak 23 11 
" 

50 

155 

250 

30 
ada 199 parsel 17, 15-36 hissesi 

984 Köprü isk~le Tramvay caddesi 600 arsa 219.50 240 
ada 791 parsel 39 

1004 Birinci Karataş postacı Ali Riza S. 25 taj 29 ev 
ada 608 parsel 11, 392-1344 hissesi 

1013 Ayavukla Rana sokak. 7-96 ,,. 39 " 1023 ismet paşa M. ikinci Sakarya sokak taj 42 ,, 
ada 396 parsel 30, 7-144 hissesi 

6 

5 
8 

1026 Ayavukla Birinci Azizler Rana sok. 14,16taj10,12 iki ev 51 
6-32 hissesi 

1030 Karataş Tramvay caddesi 103,103-1,103-2 ev ve dükkan 46 
21-48 hissesi 

1097 Karşıyaka Bahariye M. Hafız 
efendi S. ada 165 parsel 8 

8 10 ev 100 

1118 Karşıyaka Donanmacı M. Nazlı 22 30 arsa 124 M2. 20 
sokak ada 89 parsel 8 

1127/ A Ahmet ağa M. Kaymakam 34-29 84 dükkan 300 
Nihatbey Ca. ada 207 parsel 13 34-30 86 

1128 Ahmet ağa M. Kaymakam Ni- 34-27 80 dükkan 200 
hatbey cad. ada 207 parsel 11 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe
şin para ile ödenmek üzere satışları 24·3·937 Çarşamba günü 
saat onda ihalesi yapılmak kaydiyle arttırmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesirıi vezne
mize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotog-
raf getirmeleri ilan olunur. 10-19 (387)~ 

Depozitosu 
Esas No. Yeri No. su 
701 /2 B. Karataş 9 eylill sokak 124 
701/1 A. ,, ,, ,, 118 
975 Kasap bızır mah. kuyumcular s. 41 
727 Göztepe mısırlı caddesi 428/258 

1000 Oruç reis mah. çukur sokak 11121 
341 Yol bedesteni servili han 55/ 4 
781 , Karataş duygu sokak 47/43 
229/2 Osmaniye caddesi 43 
701/2 C. Karataş 9 eylul sokak 126 
701/2 A. 11 ,, ,, 100 
702 Hatuniye mah. dellal başı s. 2 
702/1 il " il " 4 
702/2 il il il il 6 
299 Buca mecidiye mah. 48 
840 Güneş mah. berber zade so. 47/51 

C. No. 
202 Saman iskelesi 15, 17 

50 Hamidiye mah. tire kapusu so. 40/42 
40 3 cü karataş mah. halil ri- 235 

tat paşa c. 
56/11 Birinci kordon saman iskelesi -
39 Reşadiye urla caddesi 1025 

181 Karşıyaka alaybey selamet so. -
96 Reşadiye urla caddesi 985 

192 Gazi bulvarı tuhafiyeciler 102 
202 Saman iskelesi 21 
C.No MANiSA 
44 Manisa çaprazı sağır mah. 
45 .. .. 
110 .. Attarhoca mah. 
43 " Çaprazı sağır mah. 
141/l " Yeni cami caddesi 

25 
22 

23 

33 " Saray mah. uzunyol cad. 72 
129 " Alaybey mah. çömlek so. 
144 " Gazipaşa rn. Muammer 

Nev'i 
Ev 

" Dükkan 
Ev 
Ev 
Mağaza 

Ev 
Mağaza 
Ev 

IJ 

" 
" 
" 

Dükkan 

" 

Mağaza 

Ev 
Ev 

Mağaza 

Ev 

" 
" 
Mağaza 

Ev .. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 

bey sokak 1/2,198,99 " 
71 " 
44/ 1 " 
29 " 

AYDIN 
1~0 • 

197 .. 

197/A. " 

Saray mahallesi " 
Çaprazi sağir mahallesi dükkan 
Saray mah. üzüm pazarı mağaza 

Aydın ramazan ?aşa mah. 
mimarsinan s. 
Aydın ramazan paşa 
hükumet bulvarı 
Aydın ramazan paşa 
hükumet bulvarı 

Ev 

.. 

" 
190 .. Güzelhihisar mah. Turna c. - .. 

KASABA 
38 " Kasaba yeni mah. 

T. L. 
10 
20 
20 
35 
10 
10 
10 
20 
30 
15 
25 
25 
25 
10 
10 

120 
20 
40 

55 
56 
15 
50 
15 

160 

20 
25 
25 
40 
20 
50 
20 

80 
35 
10 
20 

30 

15 

15 
16 

kilise sokak Ev 15 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 17 /3/937 

çarşamba günü saat 10 da ihaleleri yapılmak üzere artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurda hizalarında gösterilen de
pozitoyu veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 

6 10 19 684 

0/040 
ktısad etm ek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
"Dn 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 

' . " -.. . . . ... . ~ 

J 

eN«.A 
' ~- r 
~ 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

SiS "HERCULES,, vapuru 
15 marta doğru bekleniyor, 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS VARNA ve KÖSTEN
CE limanlarına hareket edecek 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM BREMEN ve HAM 
BURG için yükleyecektir. 

SVENSKA ORfENT 
L1NIEN KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 mart

ta gelip HAMBURG GDY
NIA ve ISKANDINA VYA li-
manları için yük alacaktır. 

MiS "AASNE,, motörü 30 
marta doğru bekleniyor. Yü-
künü tahliyeden sonra ROT-

TERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDINA VIA limanlarına 
yüklecektir. ---SERVİCE MARITlME RO-

UMAIN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

25 marta doğru beklenilmekte 
olup PİRE, MALTA, ve MAR 
SİL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS 11PELES11 vapuru 9 
nisana doğru bekleniyor PiRE 
MALTA ve MARSIL YA li
man larına yolcu ve yük ka
bul eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acente\ mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 
i 

..... -~ Jr·1<uruf -~ 

p~/ 
011 ıu lJ9 "UMDAL,, Umu-

, ~ mi Deniz Acenta. 

r 
--'· , l - _, " ·ı lığı Ltd. 

-------------·....:;.-..-.~~~·-;.r~e1:_..::..:c.. :....:::..• ~.-I!>;:~;N-1..<•_\_, Wd Hellenic Lines 
W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE. GmbH 

HAMBURG 
11 HERAKLEA11 vapuru li

manımızdadır. HAMBURG 
ve ANVERS'ten yük tahliye 
etmektedir. ---AMERICAN EXPORT LI-

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
NEW-YORK 

"EXMOUTH,, vapuru 19 
marta doğru bekleniyor. NEW
YORK için yük alacaktır. 

NA, GALATZ ve GALATZ 
aktarması DUNA limanları 
için yük alacaktır. 

ClE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU

DAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 mart

BEOGRAD, NIVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VlY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---DEN NORSKE MIDEL-

HA VSLINJE OSLO 
"SARDINIA., vapuru 20 

martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA DIYEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

Olivire ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SVAN-

Limited 
HELLENIC LiMES LTD. 
"GRlGORIOS,. vapuru 14 

16 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

''GERMANİA,, vapuru 29 
31 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
yük alacaktır. PHELPS BROS & CO INC. 

"LESBIAN., vapuru 15 NEV-YORK 

SEA' dan gdip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LIVER~ 
POOL ve GLASKOV ıçın 

martta LONDRA, HULL ve "BRETGNE,, vapuru mar· 
ANVERS'ten gelip yük çıka- tin onbeşinden sonra NEV-

JOHNSTON WARREN racaktır. YORK limanı için yük al ıı· 
LINES caktır. Tarih ve navlunlardaki de-

PIRE AKTARMASI SEY- "AVIEMORE,, vapuru 21 kl, l d , "ARYLENSEN,, vapuru ni" 
ğişi · iK er en acenta mes u-

RI SEFERLER martta BURGAZ, VARNA, sanın onbeşinden sonra NEV-liyct kabul etmez. 
"EXCAMBION,. vapuru 12 KOSTENCE, SULINA, GA- ----•-ı.zıı---• YORK limanı için yük ala· 

martta PiRE' den BOSTON LATZ, ve IBRAILE yük ala- tarihleri ve navlun tarifeleri caktır. 
ve NEW-YORK için hareket caktır. bakında bir taahhüde girişi- Vapurların isimleri, getllle 
edecektir. Vapurların isimleri gelme lemez. Telefon No. 2007 2008 tarihleri ve navlun tarifeleri 

.'llllllllıllll''''lıııl ı 1 
hakkında bir taahhüde girişi· 

"EXOCHORDA,. vapuru --- 1 ı ııı.. Doktor .. 111111111111111111111111111111• lemez. 
26 martta PiRE' den NEW- - Birinci kordonda "UMDALı• 
YORK ve BOSTON'a hare· ==§ A. Kemal Tonay = UMUMi DENİZ ACENTA· 
ket edecektir. _ LiGi LTD. vapuru acentalı-

"EXCALIBUR vapur" 9 = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları " .. - ğına müracaat edilmesi ricB 
nisanda BOSTON ve NEW- = Birinci Sınıf Mutahassısı = olunur. 
YORK için PlRE'den hareket _ (Verem ve saire) := Riz binasında No. 166 
edecektir. _ Basmahane istasyonu karfısınıl a!. i l>ilıek sokak ha,ında 30 sayılı = Telefon : 317l 

Seyahat müddeti: - ev ve mu:ıyenchanc inde sal ı lı Eaat 8 den akşanı saat 6 ya --= -·~---!il!~.----~ 
kadar ha ıalıııı aı kabul f',der •' s J k 

prf1iE_ M~~~~g~K 1~8 g:~n •1111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllilllll Telefon: 4115 11111111• atı 1 

sERvıcE MARırıME Ro- Bayındır ilçe b ylığından: Mobilya •• 
UMAIN BUGAREST ilçemizin Falaka köyünde 21 Mart 937 gününden itibaren Varipati mobilyaları satı-

"DUROSTOR,, vapuru 3 haftalık pazar kurulması karaı laştırılmış olduğundan bilumum lıktır. Arzu edenler 
nisanda KÔSTENCE, SULI- esnafw haberleri olmak için keyfiyet ilan olunur. 697 Burnova istasyorı 

P •• rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-
' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 1 

caddesinde 55 
No. ya müracaat. 


