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Nisanın onbeşinde Belgrad'a 
gidecekler. 
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lktısad Vekilimiz, mükel
lef bir ziyafet verdi 

Ziyafette, ihracatçılardan başka, Dahiliye, Hari· 
ciye, Adliye ve Ziraat Vekillerimiz de bulundu 

-------
İngiliz tesliha-
tına mukabele .. 

Günün ve belki de hu asrın 

co hnyük hadi e i, hi~ şüphe yok, 
İngiliz te.slihatıdır. Dugiiue kadar 
cilıon siya etini tedvir eden amiller 
bnşko idi. Bundan onrıı dünya 
!iyasetinin ibresinde Jngiliz te.lihatı 
hemen hemen ycgftoe fimil ola· 
c:ıktır. 

Jrnp:mıtorluğuııa mf'snct te~kil 
ellen ~cvketioi hiçbir ~f') le müba· 
dele etmek §anından olmıyan bu 
nıüdhiş millet, bir buçuk milyar 
İngiliz lirıısı ı;ihi insanın aklını 
durduracak muazzam bir serveti 
ııiluhlanmıya tahsis edince bütün 
dünyanın ııiyasi hesablan altüst 
oldu. 

Şimdi artık dünyanın bugünkü 
nizamına herhangi bir tarafından 
herhangi bir şekilde dokunmayı 
aklına getirebilecek herhangi bir 
de,·let herşeyden evel bu İngiliz 
le lıhatı işini düşünecek, hesabını 
llitabını ister istemez buna uydur-
Uııya çalı~ucaltır. 

Vakıa İngiliz teelihalı haberini 
Lir so~uk banyo gibi almış olan 
hazı memleketlerde "para, herşey 
cleğildir.,, hikmeti ileri sürülmüyor 
<!eğil... Hakikaten para berşey de· 
~ildir, fnkot öyle lıir zamanda ,.e 

lktısad Vekilimiz 
Ankara, 11 (A.A) - An· 

kara' da toplanmakta olan çe· 
kirdeksiz üzüm kongresi aza· 
ları şerefine Ekonomi Bakanı 
B. Celal Bayar tarafından bu· 
gün şehrimizde Anadolu ku· 
lübü büyük salonunda 200 
kişilik bir öğle yemeği veril · 

Bay Celal Bayar 
miştir. 

Yemekte acalardan başka 

Dahiliye Vekili ve parti ge· 
nel .sekreteri B. Şükrü Kaya, 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüş· 
dü Aras, Adliye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu, Ziraat Ve· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Fransız istikrazı 

istikraz tahvilleri bugün 
satışa çıkıyor. 
~~~~~~-.. ~~~~~~-

Başbakanımız 
Nis-an-da.İie-ig-rad'a Enternasyonal fuarımız 

gidecekler mükemmel oluyor 
Ankara, 11 (Hususi) -

Başbanımız ismet lnönü, 
Nisanın onbeşinde Belgra
Ja gidecek, dost ve müt
tefik devlet başbakanı Dr. 
Miliin Stogadinoviç' e iadei 
ziyaret edecektir. 

Başvekilimizin, Belgrad 
dan sonra Londra'ya git
mesi muhtemeldir. 

İsmet lnönünün refakat
lerinde, Hariciye Vekili
miz Bay Tevfik Rüşdii ile 
askeri ricalden iki zatın 
bulunacağı s~ylenigor. 

~-==============~~~ Gene meç-
hul tay yare .• 

Oslo, 11 (Radyo) - Şarki 
lsveç'te Bodem' den· alınan ha· 
berlere göre, lsveç kış manev· 
ralarında meçhul bir tayyare 
yükseklerde uçuşlar yapmıştır. 

-------

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

150, 000 liraya daimi bir sergi bi-
nası yapılacak, fuar, emsaline 

faik bir şekil alacaktır 

Valimiz Bay Fazlı Cüleç 

Talili/er 

Fuar komitesi, dün saat 17 
de fuar gazinosunda Vali Bay 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
ve umumi heyet halinde top· 
lanmıştır. Toplantıda şehrimiz 
ecnebi devletler konsolosları, 

banka ve mali müesseseler 
direktörleri, şehir meclisi aza
ları ve gazeteciler bulunmuş· 
lardır. Hazır bulunan zevata 
fuar komitesi tarafından bir 
çaz ziyafeti verilmiştir. Ziyafet 
çok samimi hasbıhallerle de· 
vam etmiş ve bir aralık Vali 
Bay Fazlı Güleç ayağa kalka· 
- Sonu 2 inci sahi/ede 

sevinsin 
Yunan kralı T 

K~;ı:.~t~':.:;~~va~'!L ayyare piyango· 
.kralı ikinci Jorj, dün akşam Kan· d ee k • ld 
diya'ya varmış ve binlerce halk ta· su un çe 1 ı· 
rafından karoılanmıştır. 

Kaodiya belediyesi, kral oerc· 
fine belediye kuluLünde mükelld ------

bir ziyafet vcrmiştiı. Bu ziyafette, Bu·~vu··k ı·kramırve bugu·'nku" keşı·-
Yunan başbakanı B. .Metaksaı, J -., 
A verof zırblıeının birinci süvarisi _J k 
ve ııalk mnmeesillerinden üç yüz deae Cl acaktır 
kioi hazır bulunmuolardır. --' ----

Kandiya belediye reisi, bir &öy· İstanbul, 11 (Hususi) - 'fay· J 2 Bin lira 
lev vererek krala (lıo~geldin) de· yare piyangosu, bugün çekildi. Bü· 
mio ve kral, mukabelede bulunarak. yük ilramiye ynrınk.i keşidede çı· 5296 No. ya isabet etti 
Girid halkına karoı derin bir ıev· kacakur. Kazanan numaralar aiağı· 10 bin lira 37680 numaralı 

ilyle bir dünyada ya~ıyonız ki ta· 
lıakkuk ettirilmek istenilen herşey 
ttıutlaka paraya muhtaçtır; buna 
da şüphe yok. Şimdilik kuru te· 
'elliye pek benziyen bu kuru hik.· 
IXıetleri Lir tarafa bırakalım, badi· 
'eleri tcabite çalı~alım. 

Bay Leon Blum, radyoda bir söylev gisi ol<luğunu Eıöylcmiotir. da yazılıdır: - Sonu 3 ncü sahi/ede -vere- ........ ~ ...... ~ .......... ~ .......... ~ ..... ~ ............................................................. ~ .............. ~ .............. ~ .................... .. 

fngiJiz teslilıatı hiç oüphe~izı 
l:evabsız kalamazdı ,.e nitekim ka· 
1-ı:noclı. Buna karınca kararınca ilk 
ltıukabelcye kolkı§anlar İtalyan'lar 
ııldu. f talyan'ların bu isticallerile 
de sabit oluyor ki bir zamanlar 
1lorna <la etrafında koparılan zafer 
g-utültülerine rağmen Ak.deniz cen· 
1İlı:nen itilafı maalesef bir iki dost 
dttlct arasındaki herşeyi halletmi~ 
dt~ildir. 
t . Son günlerde toplanan büyük 
lltıu şura!! bütün İtalyan milleti· 
~i askeri teşkiJat altına ı;okmıya 
l lltar vermekle lngiliz teslibatına 
lltşı bir nevi mukabelede hulun· 

~1110 oldu. Fakat bir milletin haya· 
~YYct kudretini ifade etmek itiba· 
~•le çok yüksek bir mana taoıyan 
, tı karar, ne de olsa, bugün için 
lııeli bir kıymetten mahrumdur. 

11 
Muazzam bir milletin kelime· 

ı·ltı tam mona ile istifade edilebi· 
h~ı askeri bir t~kilal altına alına· 
~ 1 

lllesi lıiç olmaz.a lıir nesillik bir 
,~ınan i~idir. O zamana kadar au 
t.ı)aoın Üsküclor'ı çoktan seçmi~ 

llcaı; . h ' - l k t•na ıse •·.· eup ıe yo tur. 
tıiab-tıın.amafilı hal yan 'lar Luna da 
Sı.ı 1 Lır çure lıtılmu~lar gibidir. 
lt~ ~elen tclgnıf Jar İtalya "nın Pan· 
~alı.etıa ada ını tahkim etmiye ve 
~ rt L· 

~ttd· . ı.r ils lıaliue sokmıya karar 
•ıını hildirmcltcdir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
.Sona 2 inci sahifede -

rek, Fransız milletini vazifeye çağırdı. 

Bay Leon Blum 
Pari~, 11 (Radyo) - İHikraz 

kanunu resmi ceridede bugün neş· 
redilmiştir. Sa:ıt 19 da Bay Blum 
rrdyo ile bir nutuk iradetmiş ve 
F raneızlan milli yazifeye dnet et· 
miştir. 

İstikraz yarından itibaren baş· 
lıyacaktır. 

Bay Blum nutkunda demi:· 
tir ki: 

- Bu isıikraz ile Fransa'nın 
emniyeti sigorta edilmiştir ve her 
mi.ili mcn:ıf ii parti men uf ii üstün· 
de tuttuğunu gii~termiştir. 

Paris, 11 (Hadyo) - İstikraz 
.kanununun melı'usan ve ayan nıec· 
]isleri tarafından kabulünden t1onra, 
halk cepheıine mensup gazeteler 
B. Blum kabineıi lehinde ıitayit
Ur 1azılar Hfrttmektedirlcr. Fa· 

nutuk söyleniyor 
kat sağ cenah matbuatı iee bu hti.· 
diseyi hükumetin siyasetinde deği· 
oiklik ~eklinde telakki etmekte· 
tedirlcr. 

Komünistlere geline«>; bu me· 
sele üzerinde fikir yürütmekten 
çekinmektedirler. 

Bay Daladiye'ııin son nutkun· 
dan sonra, komüni&t partilerin ve 
Bay Julıunin Bay Blum kabinesi 
Eİpıeetin<le nfizımlık rolil .kalmamıf 
ve bu rol radikallere İnlikal et· 
mi§tir. 

Paris, 1 O ( A.A ) - Jstikraza 
müteallik .kanun oyan ve meb'usan 
meclisleti araaında wekik doku· 
duktan sonra hu eabah resmt ga· 
ıete ile intioar etmietir. 

Yaloıs .kanun ı abkAmımn tat· 
bikiııc aid uıullcr deıiıtirilmiıtir. 

ltalya, Fransa ve lngiltere-
ye husumet mi besliyor? 

-----·- . 
Duçenin Trablusgarb seyahati, lngiltere ile İtalya 

arasında yeni bir soğukluk yarattı 
Roma, 11 (Radyo) - B . .Mue· 

solini'nin seyahat etmekte oldu~u 
l'ola kruvazöründen alınan telsize 
gôre, B. l\Iue.solini, yolda kruvazör 
aubaylarile hasbıballerde bulunmuş 
ve suba}larla bir arada resim çek· 
tirdikten sonra, gemi süvarisi ile 
birlikte geminin her tarafını ve 
makine daireı;.ini gezmiştir. 

B. l\lussolini, müteakıben re· 
fakatinde bulunan matbuat ve pro· 
paganda nazırı B. Dino Alfiyero, 
deniz müsteşarı amiral Kavanyari, 
milis kumandanı General Rosu ile 
uzun müddet .konuşmuştur. 

Lizbon, l l (Hadyo) - Porte· 
kiz Eıiyaeal mclıaf ili ve matbuat, 
İtalya ba~bakanı B. .\lusı5olin\'nin 
Trahlu11garb eeyahatine büyük ehem· 
miyet vermektedir. 

Diyaro Dino Tinçyee gazetesi, 
yazdığı Lir makalede diyor ki: 

"ll. Museolini'nin, billıas a ftal· 
yan donanmuıuın } apa<'..ağı manev· 
ralar zamaaıoa raıtlıyan aeyahati, 
.Anupa'da en b61tık teairi u1andı· Bag Musıolini 

racak bir hadisedir. 

Parie, 11 (Radyo) - Fran11ı 
m>1tbuııtı, B. 1\luııeolini'nin eeyahati 
münaeebetile uzun makaleler yaı· 
maktadır. Bu sazeteler, eı:eılmle 
ıunları kaydediyorlıtr: 

"İtalyan donaumaınnın, Afrika 
sahillcrile Sicilya açıklannda yapa· 
cağı manevralar esnasında B. Mus· 
solini'nin Trahlusgarb seyahatine 
çıkması ve müteakıben bu maneV• 
ralan bizzat takibetmeai, halya'nın 
Fransa ,·e iugilterc'ye kartı besle· 
diği zımni husumete delalet eden 
bir lıadise<lir. 

Roma, 11 (Radyo) - İtalyan 
gazeteleri, Fransız matbuat10tn n~· 
riyalına 'iddetli cevablar -.er. 
mektcdir. 

Popolo D'Homa gaıeteıi, yaz· 
dığı bir makalede diyor ki: 

"Bay Mu.solini , 1ıalpın top• 
raklarına gidiyor. Bu aclıeple, ltalya 
ba~bak:anın ıeyabatini ,u \cy:ı bu 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
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İngiliz tesliha-!JtlrQ 

Gene kadın-erkek bahsi 
Bir kariimden gelmiı mektubo, dün alabildim. Kariim benden 

ıüphe ediyor: 
Kadın mı imi~im, erkek rui?. 
İmzama inanmıyan hu kariin euali, beni bir bayli gft.ldilrdü: 
- ÇilnkQ -diyor· erkekler gibi yuıyonuouı. Hiç kadın tarafını& 

bılll değil .. 
Evet, itiraf ediyorum: 
Onuu Lu samimi aunl ve düşüncesine katıla katıla güldüm. Fakat 

tonra, bu ıualin, nihayet herkeste 81k ık görülüb ioitilen bir telükki 
yanlı~lığından doğduğunu hatırladım ve bunun iizeriode durmağı muva· 
fık buldum: 

"Her yiğitin bir yoğurt yiyişi,, olabilir. Fakat bu aaırda, kadının 

başka, eı·keğin başka türlü düşündüğü ve yazdığı varid olamu. Çünkü 
yazı bir san'auır, kültür müşterek Lir ke)fiyettir ve düşünme, yaratma 
kabiliyeti her inaandn vardır. Kuriim oıutlalıı::a; dilnkü kadına atfolunan 
"hissilik ve daha doğrusu, kadında aklıselim ve mantığın hisse e~ir oluşu,, 
dü üncesi ile bana bunu yazmıştır .. His Lir 'nevi iptidai teznhllrdür. 
Kadın filhakika, kültür, aan'at ve fikir hayatından uzak kaldığı yıllar 

içinde, kendini yalnız hissi ile müdafaa ve teçhiz etmi~. Fakat bugün 
artık, lndın da erkek gibidir. Ayni cemiyet ve hayat içinde, ayni. fikri 
gıda ve terbiyeyi alclığına göre, onun çalı~ması ve düşünmesi Je -ıuılınd:ı 

erkeğe veya kadına aid olmıyan· umumi kaide ve ölçülere uymu,tur. 
Yani yazının kadın tarafı ve kadıncası olamaz. Kadınlık aadece fizik 
olarak mutalea edilir, "Dişi, doğurur., gibi .. Yoksa kadının hatan ef 'al 
ve harekatı, tamamen erkeğinki gibidir. 

Bir edib kadın tasavvur ediniz. Onun kadınca edebiyatı mı olur? 
Keza kadın bakim, kadınca (!) dava görmez, karar vermez. 
Bir kadın hekimin, bnğırsaklannızda yaptığı bir cerrahi ameliye, 

laabınızda tatbik ettiği lıir elektrik tedavisi, bir tekniğin muayyen for· 
ınilll rine aiddir. Kadınca doktorluk, elbette ki garib bir iddia olur. 

llerşeyde, her iıte hu, böyledir. Daha doğrusu böyleleımiotir. 
Kadın muallimle, erkek muallim ayni ackilde ders verirler. Binaen· 

aleyh, benim de (ktıdınca yazı) yıızmaklı~ınııı imkdn tasavvur edilmeme• 
Jidir. Kafam, her in an ve her erkek gibi, bildiği ve kavnyabildiği mev
zular üzerinde umumt ölçülerle. malum formüllerle çalıaır. Bu, bu kadar .• 

İ:ıahım, bilmem kariimi tatmin edebilecek mi? .. 

TalAk sigortası 
Talik sigortası vakıa yeni 

birşey değildir. Aslen Ame
rikart mamulatmdandır. Fakat 
son zamanlarda Amerika'da 
çok taammüm etmiştir! Bu 
sigorta şirketlerinden birisi 
ile mukavele eden, mahkeme
lerden birisinde aleyhinde ta
lak kararı alırsa, sigorta be
delini almaktadır. 

Fakat Danimarka' da daha 
garip bir sigorta şirketi te· 
şckkül etmiştir. Bu şirket aile 
hayatında aldanmak, huku
kuna tecavüz !{Örmek gibi hu· 
susları sigorta etmektedir. 
Hem de, zevç veya zevcenin 
maruz kaldığı aldatılmak veya 
hiyanet ne kadar büyük olursa 
sigorta tazminatı da o kadar 
büyük olmak şartilel 

Anlaşılıyor ki, Danimarka
lılar Amerika'hlarla garabet 
yarışına çıkmışlardır!. 

Zırhh elbiseler! 
Barut ve ateşli silahlar te· 

kemmül ettikçe ediyor. Buna 
mukabil de, kuvvetli zırhlar 
yapılmaktadır. Bu arada zırhlı 
elbise veya kasket yapmak 
istiyenlere de pek çok tesadüf 
edilmektedir. Fakat zırhlı kas· 
ket yapan F rankfort terzile-

r ' Bugün do~acak 
çocuklar .. 

Böyle bir günde yıldızların 

bu kadar iyi ve müaaid teıirler 

yapması 'pek ender görülür; bu· 
gün vaktimizi beyhude plUn ve 
projelerle geçirmemeli hemen fa· 
aliyete geçmeliyiz. Yüzde doksan 
muvaffakıyet mümkündür. 

Hayulperver olanlar için de 
bugün hep hoıa gidecek sürpriz· 
lede <lolo geçecektir. 

Bugün doğacak çocuklar zeki 
•e merd olacaklar, iyi kalbli ve 
~akacı olarak tanınacaklardır. Tut· 
ta.klan i~lerde muvaf fok olacak· 
)ar fakat hakiki doat bulmakta 
güçlük çekeceklerdir. 

Saime Sadi 

rinden Eli Bove'nin macerası 
pek dikkate şayandır. 

Bu adamın icat ettiği şap· 
ka, kumaştan mamuldur. Fa
kat göze görünmiyecek şekil
de zırhlıdır. Alman Erkanı 
harbiyesi bu şapkaya bir man· 
ga askerle ateş ettirmiş, şap· 
kaya bir kurşun deliği bile 
açtıramamıştır. Tecrübe Av
rupa ordularının bütün tüfek
lerile tekrarlanmış ve hep bu 
netice elde edilmiştir. Bu mü
kemmel neticeye rağmen At
man Erkanı harbiyesi bu şap-
kayı orduya kabul etmemiştir. 

Bundan çok muğber olan 
Eli, Almanya'yı terkederek 
ltalya'ya hicret etmiş ve son 
zamanlarda biiyük bir sefalet 
içinde can vermiştir. 

Şapkasının ne suretle ya
pıldığı hakkında metrukatı 
arasında hiçbir şey bulunama· 
mıştır. Hayatında takdir ve 
mükafat görmiyen zavallı terzi, 
keşfinin formüllerini imha et· 
miş ve bu suretle esrarını me
zara beraberinde götürmüştür. 

Memur hayvanları 
lngiliz Maliye Lordunun son 

beyanatı, lngiliz büdçesinin 
şu garip cihetini de meydana 
çıkarmıştır: 

Cebelüttank'ta bir eşek ve 
birçok maymunlar, lngiliz ban· 
kası mahzenlerinin kedisi Rü· 
füs, Boynes Ayres lngiliz kon· 
soloshancsinin kedisi Domini· 
yo İngiliz büdçesinden vazi · 
feleri mukabili olarak maaş 
almaktadırlar. 

Posta idarsinin de birçok 
vapurlarda haftada bir şilin 
ücret alan kedileri vardır! 

Köpek şefkati! 
Daha doğrusu, köpek ana 

şefkati!... Fransa'da Sen Ken· 
de JuJi isminde bir adamın 
güzel ve dişi bir köpeği, bü
yük bir yapma bebeği kendi
sine evlat edinmiştir. 

Dişi köpek bu bebeği, yav· 

Hava istasyonu 
Arazi milli emlake 

mi aiddir? 
Cumaovası istasyonu civa

rında kurulacak hava istasyo· 
nu yerinin istimlakine teşeb
büs edildiğini yazmıştık. Bu· 
radaki arazinin sahipli olma· 
yıp milli emlak idaresine aid 
olduğu iddia edilmiştir. Onun 
için tapu kayıtları üzerinde 
tetkiklere başlanmıştır. 

istimlak için lazım gelen 
formalite süratle ikmal edile· 
cek ve istasyon yerinin tesvi
yesine, posta tayyare hangar· 
)arının inşaasına başlanacaktır. 

Ecnebi kadınlarla 
evli memurlar 

Dahiliye Vekaletinden vila· 
yete gelen bir tamimde me· 
murlardan ecnebi kadınlarla 
evli olanlar mevcud olup ol
madığı sorulmuştur. Ecnebi 
kadınlarla evli olanlar varsa, 
listesi hazırlanacak, Vekalete 
gönderilecektir. 

Koşu heyeti 
DUn Vali muavinliğinde 

toplandı 
Vilayet koşu heyeti, dün 

öğleden sonra Vali muavini 
B. Cavid Ünver'in reisliği al
tında toplanmış, 4 Nisanda 
başlıyacak olan ilkbahar at 
yarışları hazırlıkları hakkında 
müzakerede bulunmuştur. 

Bu seneki yarışlar, dört haf· 
ta sürecektir. Ayrıca Muhase
bei hususiyenin de yarışları 
olacaktır. 
Türkiye-Brezilya ticaret 

anlaşması 

31 Birincikanun 936 da 
meriyet müddeti bitmiş olan 
23 Temmuz 1933 tarihli Tür
kiye·Brezilya ticaret anlaşma· 
sının bitim tarihinden itibaren 
bir yıl uzatıldığı hakkındaki 
Vekiller heyeti kararı, şehri
mizdeki alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

OçUncU komiser Bay 
Halis Alp Aslan 

Emniyet müdürlüğü üçüncü 
komiserlerinden Bay Halis Alp 
Aslan, asliye cezada görül
mekte olan muhakemesi neti· 
cesinde beraet etmiştir. Kay· 
seri Emniyet müdürlüğü kad
rosuna tayin edilen Bay Alp 
Aslan, yakında Kayseriye iİde· 
cektir. 
Nafıa memur ve 

sekreterleri .. 
Hususi idarelerden maaş al· 

makta olan Nafıa daireleri 
mem:.ır ve sekreterlerinin ma· 
aşlarının önümüzdeki Haziran 
ayından itibaren umumi mu· 
vazeneye alınacağı kuvvetle 
söylenmektedir. Bu hususta 
emir beklenmektedir. Emir ge· 
lince memur ve sekreterler, 
bareme göre derecelere ayrı
lacaklardır. Bazıları da terfi 
ettirilecektir. 

V. U. meclisi 
Vilayet umumi meclisi bu

gün saat 15 te vilayet salo· 
nunda toplanacak, 1937 vari
dat büdçesini müzakere ede
cektir. 

rularının kendisinden alındığı 
gün kendisine evlat edinmiş 
ve andan itibaren bu bebeğe 
hiçbir kimsenin yaklaşmasına, 
el sürmesine meydan verme· 
mektedir! 

Ne garip ve anlaşılmaz 
bir his!. 

RLERi 
iki şirpetten 204,000 li
ra bina vergisi isteniyor. 
Elektrik ve mezbaha şirketlerinin borç

ları için tehiri icra kararı geldi. 
Hususi Muhasebe müdürlüğü, lzmir elektrik şirketinden 120 

bin lira ve mezbaha şirketinden de 84,000 lira bina vergisi 
aramakta idi. Bu iki şirketten vergi borçlarının tahsili emval 
kanununa göre tahsiline teşebbüs edilmişti. FaKat her iki şir· 
ket te Şurayı devlet riyasetine müracaat ederek icranın geri 
bırakılması için karar almışlardı. Şarta muallak olmak ve elek· 
trik şirketi tarafından 120 bin liralık, mezbaha şirketi tarafın· 
dan da 84 bin liralık banka teminat mektubu verilmek suretile 
icranın tehir edilmesi muvafık görülmüştü. Elektrik şirketi, bu 
banka teminatını vermiştir. 

Öğrendiğimize göre elektrik şirketi namına tahakkuk ettiri· 
len bina vergisi, bütün tesisat ve mebaninin bulunduğu yer
lerle elektrik direklerinin işgal ettikleri yerlere aittir. 

Dün akşamki toplantı. 

Enternasyonal fuarımız 
mükemmel oluyor. 

- Başı 1 inci sahifede -
rak ziyafette bulunanlara bir 
hitabede bulunmuş, toplantı· 
nın sebebini anlatarak: 

- Burada yapılan işler 
hakkında izahat vermek ve 
yeni yapılacak, yapılması la· 
zımgelen işler için sizlerden 
direktif almak üzere toplan
dık. Bu davete icabetinizden 
dolayı hepinize teşekkür eder, 

sizleri selamlarım. 
Demiştir. Valimiz fuarın bir 

tarihçesini yaparak ilk defa, 
eski Vali General Kazım Di· 
rik tarafından sergi halinde 
kurulan eserin, Dr. Bay Beh· 
çet Uz'un himmctile zamanla 
tekamül ettiğini, bu yıl daha 
mütekamil bir şekilde açıla
cağını söylemiş ve: 

- Sizlerin himmetile ideal 
şeklini alacak olan fuar hak
kında herkesin kendi meslek 
ve mevzuuna göre bu İşe yar· 
dımcı olmalarını rica ederken 
bütün arkadaşların fikirlerini 
dinlemeğe hazır olduğumuzu 

arzederi.m. Sözlerime nihayet 
verirken hepinizi bir kere da
ha selamlarım. demiştir. Hi
tabe, sürekli şekilde alkışlan· 
mıştır. 

Biraz sonra belediye ve fu. 
ar komitesi reisi Dr. Bay Beh· 
çet Uz; yapılan işler hakkında 
izahat vermiş, ezcümle de
miştir ki: 

- 936 fuarı kapandıktan 
sonra komite, sayın Başbaka
nımız ismet lnönü'nün nutuk
larındaki işaret ve direktifle
rinden ilham alarak faaliyete 
geçti. Bu geniş saha üzerinde 
enternasyonal fuarın, enter· 
nasyal tekamülünü daha esaslı 
surette temin etmek yollarını 
düşündü. 

Yer ve görüş itibarile fuarın 
mühim vaziyetini anlatan Dr. 
Bay Behçet Uz, lzmir Elitele
rinin mutalealarından istifade 
etmek istediklerini, hariç'ten 
fuara vukubulacak iştirakler 
için hükumet tarafından her 
türlü kolaylıklar gösterilmesi 
kabul edildiğini, lktısad Ve· 
kilimiz Bay Celal Bayar'ın 
geçen yıl olduğu gibi fuar için 
her türlü yardımı esirgemedi
ğini ve birçok yardımlar va
dettiğini söylemiş, başta sayın 
ilbay Fazlı Güleç olmak üzere 
Vilayet umumi meclisi, Şehir 
meclisi azalarına, Ba,1ka direk
törlerile gazetecilere göster
dikleri her türlü e~aslı müza-

haretten dolayı teşekkür etmiş, 
Belediye fen heyetinin fuar 
planını hazırlamak için asli 
vazifeleri haricinde ve beynel
milel fuarlar planlarile muka
yeseler yaparak çalıştıklarını, 
onun için bu seneki fuar pla· 
nının geçen senekinden daha 
güzel bir şekilde lıaazırlandı· 
ğını, geçen seneki tecrübeler· 
den de istifade edilmek sure· 
tile bu seneki fuarın çok mü· 
kemmel olacağını anlatmış ve 
demiştir ki: 

- Arkadaşlarım, bu geniş 
saha üzerinde kurulan fuar 
hakkındaki düşüncelerimizi re· 
alize edelim. Hükumetimizin 
yüksek yardımına mazhar ola
cağımızt kuvvetle ümid edi
yoruz. Vilayet umumi meclisi 
azalan da fuarın lzmir'e temin 
ettiği büyük faydaları düşü· 
derek yardimlarını genişlete
ceklerdir. lzmir vilayeti pavi
yonunun on beş gün sonra 
inşasına başlanacaktır. Ayrıca 
inşa edilecek daimi sergi bi
nası 150,000 liraya çıkacak 

bir eser olacaktır. Küçük sa
nayi erbabı, bu gibi fuarlarda 
fazla masraf edemezler. Onun 
için sergi binasını yaptırıyo
ruz. Elektrik parasını komite 
verecek ve san'atkarlar beş, 
on lira vermek suretile bura· 
da kendi eserlerini teşhir ede
cek, satacaklardır. Sergi bina· 
smı, kışın başka işlerde de 
kutlanacağız. Bu bina, iki se· 
nede tamamlanacaktır. Şimdi 
ortada görülen tahta paviyon
lar kalkacak, bahçe içinde da· 
imi büyük paviyonlar yaptm· 
lacaktır. Yol mevzuu üzerin· 
de de hassasiyetle duruyoruz. 

Belediye reisi; çam ağaçla
rile süslenen Fuar gazinosu 
arkasındaki yolun otomobil 
ve arabalar işliyeceği ıçın 
toza mani olmak düşüncesile 
beton veya asfalt yapılacağını, 
büyük antreden gazinoya ka· 
dar olan sahada uzun bir 
dartel yapılarak iki tarafının 
beton veya asfalt yırmışer 
metre genişliğinde bir yol 
olacağını söyliyerek: 

- Yirmi, yirmi beş bin ki
şının mütemadiyen gezdiği 
yerde elektrik tesisatını tah
telarz yapmağa karar verdik, 
dört senede bütün sahadaki 
elektrik tesisatı yer altına 

ahnmış olacaktır. Bu yıl, yal
nız antreden gazinoya kadar 
olan sahadaki elektrik tesisatı 

tına mukabele .. 
- Başı 1 inci sahifede -

Pantelleria adası Sicilya ile 
Tunus'un hemen hemen tam mer· 
kezinde onbin kadar nüfuslu küçük 
bir adadır. Bugün her türlü limon
dan, her çeşid tesisattan lnmamile 
mahrum olan bu ınetrilk ada fil· 
hııkika eğer a kerli(;in en son ica• 
batma göre tahkim ve her türlü 
vesaitle teçhiz edilebilirse Akdeni· 
zin merkezini tamamile haha'mn . 
kontrolü altına sokabilecek k:ıdıır 

büyük bir -:hemmiycte maliktir. 
Ancak adanın bu hale gelebil· 

mesi hereeyden evel, biraz ) ukamla 
istihfaf edildiğine işaret ettiğimiz 

para, hem de muazzam bir para 
meselesidir. 

İ~te hö)le muazzam bir yekiı· 
nu bir tnhtada earfetmiyc gelince ... 
Bu noktada zaruri olarak her türlü 
hayaller duracak, bu parayı bul· 
mak lôzım gelecektir. 

İtalya, kendi hesabına maale
sef, bugün için bu imkiindan mah
rumdur. Binaenaley paranın hcrşey 
olmadığı hakkındaki kanaatlerimiz 
ne kadar s:ığlam olursa olsun hu· 
gün için bu küçük noktada para· 
nın fai.kiyyctini, hem de korkunç 
faikiyyetini teslim etmek zarureti 
vardır. 

iş bir defa böyle para bahsine 
velev para rekabetine intikal edince 
bu t1ahada lngiltere ile halya'nıo 
ve niı;bi olsun boy ölçü~ebilmesine 
imkan yoktur. 

Böyle bir iddia olsa ol a l..a· 
fonte'nin o meşhur fil ile kurbağa 
hikayesini tekrar etmekten ibaret 
kalır ki bunun da ameli kıymeti 
kurbağanın hayatına mal olmaktan 
ba~ka bir netice veremez. 

Hamdi Nüzhet Çançar ....................... 
yer altından yapılacaktır. 

Şehrimizdeki konsolosların, 
mensup oldukları devletlerin 
Fuarımıza iştirakleri hususun· 
daki alakaları bizi çok sevin
diriyor. Bu sene ecnebi dev· 
}etlerin Fuarımıza fazla iştirak 
edeceklerini ümid ediyoruz. 
937 lzmir Enternasyonal Fuarı 
hakikaten mükemmel olacak 
ve hariçten geleceklerin tak· 
dirlerini celbedecektir. 

Ağaçlandırma faaliyetinden, 
hariçten iştirak edeceklere dö• 
viz vermek vesaire suretile 
gösterilecek müsaadelerden, 
muhtelif dilde hazırlanan bro· 
şiirlerin yakında tevzi edile· 
ceğinden, dahil ve hariçte ge· 
niş mikyasta propagandaya 
geçildiğinden, Dahiliye ve lk· 
tısad Vekaletlerinin, vilayetle· 
rin bu seneki Fuara geniş 
mikyasta iştirakleri için aldık· 
lan tedbirlerden, bu sene Fu· 
ar zamanında ayrı ayrı eğlen· 
ce programları hazırlandığın· 
dan bahseden Komite ve Be· 
lediye Reisi, heyeti umumiye· 
nin sormak istediği şeyler 
varsa cevap vermeğe hazır 
olduğunu beyan etmiş ve Fuar 
hakkında serdedilecek mütale· 
alarm bildirilmesini rica et· 
miştir. 

Alkışlanan bu izahatten 
sonra iş Bankası müdürü B. 
Haki, göz doktoru B. Mitat 
Orel ve mimar Necmeddin 
söz almışlardır. B. Haki, fuar 
zamanında lzmir'e dahil ve 
hariçten gelen fazla halka ya· 
tacak yer, yemek yiyecek lo· 
kanta temin edilmesi için t~d; 
birler alınmasını, Bay Mıta 
Orcl, küçük san'atkarların 
eserlerini teşhir edip kolay~ 
satmaları ve teşvik görmelert 
için Fuardan parasız y~r bU~ 
Jabilmeleri ve temin edılece 
eğlencelerin şehrin her tara· 
fında olması, yalnız Fuar sa· 
hasına münhasır kalmama~: 
dileğinde bulunmuş, ecne. 
firmaların fazla iştirakleri içın 
azami kolaylık gösterilmesi ve 
- Şan• 6 ıncı ıalai/.de _, 



il 

1 
/spanya 1da"vaziyet 

1G. Franko'nun kuvvetleri 
Aragon'da ilerliyor 

ihtilalcilere mensup tayyareler dün de 
Madrid'i bombardıman ettiler 

Madrid, 11 (A.A) - Dün 
Gııadalajara cephesinde mü
temadiyen şiddetli muharebe
ler olmuştur. Resmi bir mem· 
hadan bildirildiğine göre, hü

lcıimet kuvvetleri biraz nefes 
alabilmek için mukabil taar· 
ruza kalkmışlardır. Milisler bu 
nımtakada bazı mevzilerini 
ıslah etnıeğe muvaffak olmuı
lardır. 

Mukabil taarruzun şiddeti 
karşııında sürprize uğramış 
bir vaziyete düşen asiler hü· 
cuma kalkışmışlar~a da ilerle· 
ıneğe muvaffak olamamışlardır. 

Gece hulul ettiği zaman 
muharebeler şiddetini kaybet· 
rniş bulunuyordu. 

Cebelüttarık, 10 (A.A) -
Frankistlerin Almirante Cer· 
Vera ve Baleares adındaki 
gemileri Cebelüttarık boğazın· 
da karakol hizmetini görmek 
Üzere dün Algesiras'tan hare· 
ket etmiştir. 

Halihazırda Doyçland ve 
Amiral Graf Von Spee ismin· 
deki Alman harp gemileri ile 
~aks Albercht Sarnıç gemisi 
Ussübahri ittihaz etmiş olduk· 
ları zannolunan Algesiras'ta 
bulunan yegane ecnebi gemi· 
lcridir. 

Paris, 11 (A.A) - Bahriye 
Nezareti Frankistlerin müsel· 
~ah bir balıkçı gemisinin dün 
Okleden sonra Conde' de Zu· 
hiria adındaki ispanya hüku
llıetine ait gemiye ateş açmış 
olduğunu bildirmekte ·ıe bu 
taarruzun Ouessant'in 8 mil 
lçıtında vukubulmuş olduğunu 
\te müsellah balıkçı gemisinin 

~~anıız kara sulan hududuna 
qdar bu tecavüzünde devam 
tbniş bulunduğunu ilave et· 
~ktedir. 

Brest Bahriye makamatı 
"ak'a mahalline bir deniz tay· 
hresi ile bir torpido muhribi 
töndermiştir. 

londra, 10 (A.A) - lspan· 
t~ vaziyetini ve lspanyol hü· 
Uınctine yardım etmek için 
•lınacak tedbirleri münakaşa 
ttrnek üzere bugün Londra' da 
Çoktanberi görülmemiş bey
(lrrıilel büyük bir işçi kon· 
ttansı açılmıştır. Beynelmilel 
~dikalar federasyonu ile işçi 
\te 1· t sosya ıst enternasyonali ta-
ahndan tertip edilen bu kon-

feransa 20 memleketi temsil 
eden 200 den fazla murahhas 
iştirak etmiştir. Konferansa 
Valter Gitrine riyaset etmek· 
tedir. 

Paris, 11 (Radyo) - Sorya 
cephesinde bulunan Fransız 
gazete muhabirleri general 
Franko kuvvetlerinin Aragon 
yolunda ilerlediklerini bildir· 
mektedirler. 

Havanın çok bozuk olması, 
general Franko'ya büyük müş· 
külat vermektedir. Bolega kö
yü asilerin eline geçmiştir. Bu 
köy civarı esaslı surette tah
kim edilmiş bulunmaktadır. 

Asi tayyareler, Madrid'i ye· 
niden bombardıman etmiş· 
terdir. 

Madrid' den birçok kamyon· 
ların Valense gittikleri görül
müştür. 

Cebelüttarık, 11 (Radyo)
Kontevedra radyo istasyonu
nun verdiği bir habere göre 
6 Rus tahtelbahiri Barselon'a 
vasıl olmuştur. Tahtelbahirlere 
hiçbir kimsenin yaklaşmasına 
müsaade edilmemektedir. 

Paris, 11 (Radyo)- Havas 
ajansı bildiriyor: 

Madrid'de Sorya cephesinde 
general Moskardo kuvvetleri 
Goadalahara' nın 15 kilometro 
yakininde bulunmaktadırlar. 
Bu kuvvetler birçok tepeleri 
aşmış ve ovaya inmişlerdir, 

B. Şuşnig 
Budapeşteye gidiyor 

Viyana, 11 (Radyo) - B. 
Şuşnig, mart ortalarında Bu
dapeşte'ye gidecek ve Macar 
başvekili B. Darani ve harİ· 
ciye bakanı B. Dekanya'ya 
iadei ziyarette bulunacaktır. 

Güzel san' atları 
Teşvik için 

fstanbul, 11 (Hususi)- Gü
zel san' atları teşvik için her 
sene bir jüri heyeti tarafından 
en güzel eseri veren ressam, 
muharrir, musikişinas ve hey
keltraş, devlet san'atkarı olarak 
seçilip, büyük mükafatı ala
caktır. 
~~~~~------~~~ 

Piyango 
- Başı 1 inci salıi/ede -

bilete düşmüştür 
3 Bin lira 

Balkan,!olimpiyad .. 
ları için atlet 

seçilecek 
lıtanbul, 11 ( Hususi ) 

Sekizinci Balkan olimpiyad· 
larma iştirak edecek olan at
letlerimizi seçmek üzere bu 
ayın 28 inden itibaren mem· 
leketimizin her tarafında mü· 
sabakalar yapılacaktır. 

Maarif Vekilimiz 
Ouiversite'de tedkikat 

yapblar 
lstanbul, 11 (Hususi)- Ma· 

arif Vekili Bay Saffet Arıkan, 
bugün üniversite' de tedkikatta 
bulunmuştur. 

Komünistler 
Nasal bir cumhuriyet 

istiyorlarmış? 
Paris, 11 (Radyo) - Ko

münistlerden B. Dure beya
natta bulunarak: 

- Komünistler Fransa'da 
bir komünist cumhuriyeti de
ğil, Fransız'ların an'anelerine 
uygun bir cumhuriyet istemek
tedirler. demiştir. 

General Plastiras 
fstanbul, 11 (Hususi)- Ge

neral Plistiras'ın Berut'ta ol· 
duğu söyleniyor. 

Vergiler 
Birleştirile cek mi? 

Ankara, 11 ( Hususi ) -
Finans Bakanlığı, vergilerin 
birleştirilmesi ve maaşlardan 
bütün tevkifatı~, bir kalemle 
yapılması hakkında tedkikat 
yapılmaktadır. . 

Karol davetli 
Bükreş, 11 (Radyo)- Kral 

Karol'un, lngiliz kralının taç 
giyme merasimine davet edil
diğini Romanya gazeteleri yaz· 
maktadırlar. 

Mersin'de 
Sırt hammalhGı kalkb 
Mersin, 10 (A.A) - Şehri

mizde sırt hammallığınm kal
dırılması esas itibarile karar· 
laştırılmıştır. 

Rusya 
Fransa'ya askerT bir misak 

yapbrmak istiyormuf 
Londra, 11 (Radyo) - ln

giliz gazetelerine göre, Rusya 
hükumeti, Fransız hükumeti 
üzerine askeri bir misak akdi 
hususunda tazyik yapmak
tadır. 

Fransa hükumeti bu arzuya 
mümaşat etmediği takdirde 
Sovyet hükumeti Fransız ko· 
münistlerini B. Blum kabine· 
sine muhalefete sevkedecektir. 

(Sen) nehri 
hala tabii sevi. 

ANADOLU 
26600 numaraya düşmüştür yesine inmemiştir .. 

Bin lira kazanan nama- Paris, 11 (Radyo) - Sen 

G
.. l k ralar şunlardır: nehri henüz tabii seviyesine 
un ü siyasal gazete 34380 10759 21706 26762 inmiş değildir. Bu sebeple 
Sahip ve bqyazganı 500 lira kazananlar neh · d ·· f d b ı 

l.Jliaydar Rüşdü ÖKTEM 25723 27169 18232 17808 304 ır e seyruse er e aşa· 
._.:111nı nqriya~ veJazı ioleri 15532 2735 34459 9557 30507 mamıştır. Önümüzdeki hafta 

1 
iri: ua-:_Nuzhet Çançar 12477 7480 19828 26131 5612 içinde vaziyetin seyrüsefere 

~haneai: 37170 14219 14011 37099 15070 müsaid bir şekil alacağı tah· 
~ir İkinci Beyler eokap 200 lira kazananlar min edilmektedir. 
l' JlaUt Partisi binam içinde 3940 504 5543 11038 19875 L • h • 

-r.,.tltrar: tamil' - ANADOLU l77H 4098 15505 902 15257 ıtvanya arıciye 
foıa: 2776 - Poeta kutusu 405 6615 15646 14·UO 14671 32200 B (B k· \l 

) ABONE ŞERAiTi 15499 29141 10453 10315 35144 nazırı ay e ".J e 
lllıa. 1200, altı aylığı 700, üç 32 27230 30453 konuşacak •• 
)~1'• ~: kuruotur. 100 lira kazananlar Berlin, 11 (Radyo) - D. 

•bo ille etler i~ senelik 38665 7634 12005 16625 38945 M. B. ajansına göre, Litvanya 
lleı ne iereti 27 liradır 12804 23633 6432 14524 6453 hariciye bakanı Bay Lozorı"tı" 

tı yerde~ kuruıtur 16290 36496 3071 30206 16787 
lf)çaıif aüahalar 25 kuruotur 21924 6512 26649 36687 1410;-4 Akdeniz plajlarında Bay Bek 

4li 9761 223 5831 3637 1082 ile birleşerek muallak mesele· 
Al>OtU MATBAASINDA B4S[J.MlŞTIR 13162 1802 32685 12972 7444 ler üzerinde müzakeratta bu-

~-lliiilimiimiii.--~11ıs735 12128 lunacaktır. 

Yahudi'ler ve Türkçe 

~ Yahudi'nin muhafazakAr 
==l=zm=::::::o:ir'='de:::Cıs=p=or= hğı ve ahna~k tedbirler 

Yılların ve tecrübelerin sü· 
rükleyip getirdiği bir icap, 
dün ve evelki günler içinde 
kat'i bir mahiyetle yerine ge· 
tirildi ve dağınık, düzensiz, 
başıbozuk fzmir ıporu, yeni 
bir kalıp ve hüviyete döküldü. 

itiyadın ve hissin, zaman 
zaman sert ve mukavemetli 
bir şekil arzettiği inkar olu
namaz. Kulüplerimizin tevhidi 
de -zaruretin itirafına rağmen· 
yıllarca bu mukavemetle mü
cadele etmiştir ve her defa
sında, meşhur kulüpçülük, za
fer bayrağım dikerek, tevhid 
keyfiyetini akim bırakmıştır. 

Ferdi, marazi hareketlerin, 
memleket ve gençlik davasına 
kadar uzanışı ve ·menfinin 
müsbete karşı gösterdiği ta
hakküm, nihayet şuurun mü
temadi hamlesi k

0

arşısında ri
cat ederek bayrağını indirmiş 
bulunuyor. intikal devresi bile 
geçirmeden doğrudan doğruya 
tekamüle varmak ümid ve ce
saretini hiç kaybetmemeliyiz. 
Elibirlik yapılan i~in elibir
lik takibi takdirinde, lzmir' de
ki spor kalkınması kısa za
manda tahakkuk edebilir .. 

Biz bu hadise ve inkılap 
ile bir imtihan geçirmekte ol
duğumuzu da unutmamalıyız. 

Şimdiye kadar kulüpçü olan· 
lar, acaba bundan sonra spor· 
cu olarak, yani memleket 
sporu namına çalışabilecekler 
mi?. Çalışmazlar, şahsi iğbirar
lar, hissi tezahürlerle ellerini, 
eteklerini çekerlerse, onların 

dün de bıı uğurda zerrece sa· 
mimiyet taşımadıklarına kani 
olacağız. Aksi takdirinde ise, 
düne kadar onlara atfedilen 
kulüpçülüğün, hakikatte bir 
spor aşkından başka birşey 
olmadığı anlaşılacaktır. 

Sporla alaka ve ülfeti olmı
yan, işin tekniğine, terbiyesine, 
emaşa zevkine tamamile ya-
bancı bulunan bazı unsurların, 
bu yeni varlığın ve bu yeni 
teşekkülün etrafında sinsi sinsi 
işlemek istiyecekleri de şüp
hesizdir. Onlara verilecek ce
vap şu olmalıdır: 

Gençliğe aid işleri, gençler, 
münevverler, Parti ve büyük
ler düşünürler .. 

Maksadın samimiyeti mey
danda dururken ve alınacak 
neticenin güzelliği itiraz ka· 
bul etmezken, hiç birşey yap· 
mağa maddeten ve manen 
kadir olmıyanların sözüne iti
bar yoktur. Çünkü, bu uğurda 
emelleri onlardan çok halis, 
şuur ve bilgileri daha yüksek 
olanlarla ayni mevzu üzerinde 
beraberce çalışmaları da im
kansızdır .. 

Hissin mevkii, tamamen baş
kadır. Bu iş bir terbiye işidir, 
bir kültür işidir, bir teknik 
işidir, bir aklı selim işidir. 
Gençliğin rahat rahat, sevişe 
sevişe çalışmasına hürmet et
meliyiz. Kelimt: oyunlarına da 
lüzum yoktur. Bir hakikat, bir 
fayda karşısında bulunuyoruz. 

Herşey bitmiş, şimdi yep 
yeni bir çalışma devresi baş· 
lamıştır. Ona hazırlanalım! 

** ~~~~~--~~~~~ 

Yalandır 
Vaşington, 11 ( Radyo ) -

B. Ruzvelt, Beynelmilel bir 
iktısad konferansı davet edile
ceği hakkındaki haberleri tek
zib etmiştir. 

Bizim dilimizi, kültari1miJzi11 ıeci .. 
yemizi, herşeyimizi benimıemtk, 
bir Yahudi için bi1yi1k f eref tir. 

Yahudi'ler ve Türkçe ko
nuşmak :meselesi etrafında dün 
Dr. Bay Necati Kemal'le de 
konuştuk. Doktor da devletçe 
esaslı tedbirler alınması taraf· 
tandır. Fikirlerini şöyle anla· 
tıyor: 

- Evvela şimdiye kadar 
alınan tedbirlerin muvaffak 
olamamasını, bu usullerin ve 
çarelerin kifayetsizliğinden zi· 
yade tatbik tarzının ciddiyet
sizliğinde ve tekf'iksizliğinde 
aramak lazımdır. Bununla be
raber bu tedbirleri beğeniyor 
da değilim. Ben daha ziyade 
cezri düşünürüm; cezri hare· 
ketlerin taraftarıyım. Yalnız, 

usullere kabahat atfetmek bizde 
moda olmuştur. Musırrane ve 
iyi teşkilatla takip ve tatbik 
edilen fena bir usul bile çok 
zaman iyi, fakat takipsiz, cid
diyetsiz, mühmel bir usulden 
daha güzel neticeler verir. 

Alelıtlak usullere, tedbirlere 
kabahat bulmamalı, onlann 
tatbikatındaki laübaliliğe de 
işaret edilmelidir. 

Yahudi'lerin niçin Türk'çe 
konuşmadığına gelince, bunun 
her türlü esbabı malumdur. 
Münakaşa kabul etmez, üstün
de kafa yormağa d~ğmez. 

Birincisi Yahudi'lerin ta öte· 
denberi tarihi vasıfları olan 
toplu bir halde yaşamak mec
buriyetleri, ikincisi ırki seciye· 
lerile fazla muhafazakar bulu
nuşları, üçüncüsü de bizim 
eski Osmanlıca'nın ekalliyetler 
ve diğer anasır için gayrikabili 
talim ve teallüm bir matah 
oluşudur. Bu üç sebep, Ya
hudi'leri Türkçe konuşmaktan 
menetmiştir. Amma diyecek· 
siniz ki; Yahudi 'terin esasen 
dilleri Yahudi' ce değildir. 

Zaten yer yüzünde Tevrat 
lbranice'si, Kur'an Arapça'sı, 
yahud Latince gibi tarihe geç· 
miş bir dildir. Yahudi'nin ls
panyolca'yı Türkçe'ye tercihi 
sebebi, şimdiye kadar kendi 
mektebinde okuyup kendi mu
hitinde büyüyüp gene ailesi 
içinde ölmesi, yani tarihi ve 
pek eski olan ve muhafazai 
nefis kaygısından doğan Ya
hudi'lik egoi1masının icapla
rındandı. 

irsi dalaletler bakımından mü~ , 
taleası yeryüzünde adeta Ya~ 
hudiliğe has birçok irsi has• 
tal· 1darın tekevvün etmiş ol· 
duğunu iÖsterir. 

Yahudi'nin mütemadiyen 
kendi kabuğu içinde ve mü. 
temadiyen kendi aile ve akra. 
bası arasında evlenmesi, yaşa
ması ve muaşereti bütün dün• 
yaca yabancı karikatür ve fık· 
ra kılişeleri haline gelen bir
çok sahafetleri ve dalaletleri 
mucip olmustur. Benim kendi 
şubemde yaptığım tetkikler, 
geri çocukların, anormallerin, 
delilerin, pisikopatların Yahu· 
di'ler arasında pek çok bulun· 
duğudur. Bütün bunların se· 
hepleri, ırki ve fizik · ıstıfaya 
imkan bahşetmiyen, mutaassıp, 
dar Yahudi göreneği ve dini, 
içtimai Yahudilik muadatıdır. 
Bu itibarla, bir Yahudi düş· 
manı Yahudi'liği kendi haline 
terketmekle birkaç asır sonra 
gayesine vasıl olmuş olur. 
Biz bilakis Yahudi'liğin kapa· 
nık ve bozuk havayı nesimisi 
içine temi~ bir cemiyetin saf 
havasını aşılamak istiyoruz. 
Bu itibarla iyi ve münevver 
bir Yahudi için tarihi bir şe
ref gibi telakki edilecek uı m 
şu tedbirlere devletçe şiddetle 
ve kat'iyetle başvurmak la· 
zımdır: 

1 - Yahudi'liğe has sos
yal ve kültürel hiçbir müesse· 
seye Türk cumhuriyeti içinde 
yer vermemek. 

2 - Dini Yahudi müesst!· 
selerinin din haricindeki cema· 
at teşkilat ve salahiyetlerini 
şiddetle kontrol etmek. 

3 - Yahudi kolonilerini 
mümkün olduğu kadar seyrek
leştirmek ve memleketin muh
telif, yer\,!rine yaymak. 

Gene iki noktayı tekrar et
mt k isterim: 

Birincisi asla bu fikirlerin 
yahudi düşmanlığı zihniyeti 
sistemine merbut bulunmadığı, 
bilakis Yahudi adı verilen in· 
san oğlu neslinin de hayata, 
hürriyete ve ıstıf aya muhtaç 
bulunduğu, ikincisi bu hususta 
tatbik edilecek usullerin iyiliği 
ve fenalığından eve), tatbikatta 
takib edilecek ciddiyet ve vu· 
kufun ilk planda tutulmasıdır .. 

TUtUn kolleksiyonu 
Türkofis Ankara merkezin· 

de teşhir edilmek üzere Gavur 
köy, Akhisar, Bergama, Milas, 
Ödemiş ve Manisa tütünlerin
den tipik birer kolleksiyon 
hazırlanıp gönderilmesi, ofis 
merkezinden şehrimizdeki ala· 
kadarlara bildirilmiştir. 

TAKViM 

Bugün Yahudi'yi Türkçe 
konuşturmak hiçbir zaman 
Yahudi aleyhtarlığı manasına 
gelmez. Eğer böyle olsaydı 
bir adam oğlu olan Yahudiyi, 

taşlamak veyahut aforuz et
mek, cemiyetten ve yer yü
zünden çıkarıp kovmak gibi 
bir gaye istihdaf eden Yahudi 
düşmanlığına tnaftar olmadı
ğım için, bu hususta bir söz 
söylemezdim. Bilakis memle-
ketimizdeki Yahudi'yi, hatta Rumi. 1353 1 Arabi-1355 

Şubat 27 Zilhicce 28 
bütün yeryüzündeki Yahudiyi, 
bulundukları muhit içinde ve 
bulundukları muhite tatbik ve 
temsil etmek, Yahudi ırkı için 
büyük bir iyiliktir. Bilhassa 
Türk gibi alicenap, merd, ci
vanmerd ve 'yüksek faziletlere 
sahip bir milletin seciyesini, 
kültürünü, dilini ve herşeyini 

temessül etmek bir Yahudi için 
büyük bir şereftir. Mesela, 
bunla1ın yalnız kültür, fizik ve 
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lfü!~!!!~ Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romam 

29 
- Bana bak, bilirsin ki 

ben emrimi iki defa tekrar 
edenlerden değilim. Şimdi de 
emrim şudur: Bundan sonra 
şatodan dışarıya bir adım 
bile atmıyacaksın. Sade senin 
istifade ettiğin yeraltı yolu 
anahtarları da bundan sonra 
bende kalacaktır. Bu kararı 
zaten bu akşam seni ecnebi
lerle görüşürken gördüğüm 
zaman vermiş bulunuyordum. 
Fakat emrim ve arzum bun
dan ibaret değildir. Dinle: 

"Ben !eni, askeri ve ruhani 
tarikatımızın · büyük üstadı 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

Ploç ıçın hazırlamaktayım. 
Eraek çocuğum olmadığı için 
T rolveş hükümranlığına kar
deşim davet edilmiştir. Tam 
yirmi yaşına geldiğin vakit 
nişanlanacaksın; ve bugün 
Ploç'la nişanlanmak merasi-
minde hazır buluracaksın. Bi
zim usul ve adetimiz mucibin
ce de nişandan tam bir hafta 
sonra Ploç' un karısı olacaksın. 
Ümit ederim ki, hanedanı de
vam ettirecek bir erkek ço
cuk dünyaya getirebileceksin. 

"İki yabancıya gelince; ma
likanem dahiline gayri ihtiyari 

t 

Deyli Herald ne diyor? 

Müstemlekeler, beynelmilel bir ida· 
re altına alınmalıdır, deniliyor, 

Almanya'nın hakkı aşikardır. Fakat lngilte .. 
re'nin de müstemlekelere ihtiyacı vardır. 

Berlin, 11 (Radyo) - Hit· 
ler,: müstemleıeeler hakkında 
bugünlerde mühim bir söylev 

verecektir. Bu söylev, Avrupa 
siyasi mehafilinde merakla 
bekleniyor. 

Bay Mussolini ne kahve, 
ne de çay içermiş 

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

İtalya başbakanı, köylülerin yap· 
tığı sade yemekleri çok severmiş 

Mesaisine aid itiyadları hak 
kında Duçe . .;.,le demiştir: 

-idare şefler nini kabul et· 
mek için tesbit edilmiş gün
lerim, mülakatlar için tayin 
edilmiş saatlerim vardır. Gün· 
de 12 ila 14 saat çahşmm. 

Çalışmam muntazamdır ve 
metoda tabidir. intizamsız gö· 
rünen işleri şaşırtan ve vakit 
kaybolmasına sebebiyet veren 
mesai arkadaşlarımı uzaklaş· 
tırırım. 

Faaliyetimi işi taksim etmek 
enerji ziyanmın ve vakit kay
bolmasının önüne geçıı ek su· 
retile tanzim etmişimdir. Uz· 
viyetimi tarassut altında kont· 
rol tahtında bulundurdum 
mutlak bir ittirad ile hareket 
eden bir motör haline getir· 
dim. 

Adana'da 
Feyezan tehlikesi 

f stanbul, 11 ( Hususi ) -
Adana' da feyezan tehlikesi 
baş göstermiştir. Hükumet, 
ikinci bir felakete mani olmak 
için esaslı tertibat almıştır. 

Karabük 
Fabrikasmm temel atma 

merasimi 
Ankara, 11 (Hususi) -

Karabük demir ve çelik fab· 
rikasmın temel atma merasimi, 
bu ayın onbeşinde yapılacak~ -

- ,,.. mı Var.,,,,,, 
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Turgutlu, güzel ve mo- San'a~ahsi 

d b. h. ld Gazel san'atı 
MAHKEMELERDE 

Benli Mustafa'nın kolu 
nasıl sakat kaldı? 

Kale 
Çalışkan bir nahiyş 

merkezidir •. ern ır ı.e_ı_r _o_ u. koruma 
Kır teşkilatı -- temizlik ve 

amele ihtiyacı meselesi 

Turgutlu kır teşkilatı efradı 
Turgutlu, (Hususi) - Ka

saba merkezinde olduğu gibi 
kasabamızın harici de, yani, 
bağ, bahçeler ve ovamızda da 
intizam ve asayişi, belediye
ınizin kuvvetli kır teşkilatı sa· 
Yesinde çok iyi gidiyor. 

Kır teşkilatına dahil olan 
saha, ikiyüzbin dönüm mikta· 
tındadır. Bu saha, milyonlarla 
lira hasılat getirmektedir. 

Bu teşkilatı, iki kısım idare 
etmektedir. Birinci kısım, on 
~ir bekçi ve bir amirden ve 
ıkinci kısım da 13 bekçi ve 
bir amirden ibarettir. Ovada 
bunların ikametlerine mahsus 
İki bina da yapılmıştır. 
v Bekçiierin hepsi süvaridir. 
r cLmasak elbiselerile derhal 
ıöze çarpdaktadırlar. Bir 
lllarttan itibaren umum bek
çiler, kıra çıkarak halkın top· 
ta~a gömdüğü ve gömeceği 
Yüzbinlerce lirayı koruyacak
l~rdır. Bu teşkilat, telefon ir· 
tıbatı ile de takviye edilirse 
tok iyi olur. 
.. Tanzifat ar•balarının ço
fqltılması: 

Kasabamız düşman tarafın· 
~'n kül halinde bırakılmış 
~ i. Şehir modern bir tarzda 
lltulmuştur ve hergün de 
~llntazam binalar yükselmek
tdir. Bu gibi inşaatı devam 

dden şehrin temizliği bittabi 
aha güç elde edilir. Kasaba-

llıızda belediyemizin göze çar
~an on temizlik arabası var· 
tr. Halbuki bununla istenilen 

temizlik temin edilememek
tedir. 

Memlekette medeniyet iler· 
ledikçe ihtiyaç ta o nispette 
artmaktadır. On arabaya mik· 
tarı kafi araba ilavesi elzem 
görülmektedir. . 

Üç dört kademhane inşas:ı 
Memlekette bir umumi hela 

vardır. Yirmi üç bin nufuslu 
bi!' şehri tatmin etmiyeceği 

aşikardır. Bu suretle pislik 
olacağı ve sıhhati umumiye
sine de tesir yapacağı tabiidir. 

Belediyemizin memleketin 
üç dört yerinde hela tesisi 
zarureti vardır. 

Amele derdi: 
Havalar yumuşamış, halk yavaş 
yavaş bağ ve bahçelere ya· 
yılmıştır. Amelenin fıkdanı hal
kımızı düşündürmektedir. 

Civar vilayetlerden amele 
gelmekte ise de kendilerine 
geceleri yatacak yer temin 
edilmediğinden lzmir' e doğru 
geçmektedirler. Geçen günler 
üçyüz kişi gelmiş, yer temin 
edilememesi hasebile ayrılıp 
gitmiştir. Bugün amele yevmi· 
yesi 80-90 kuruşa çıkmıştır. 

Bu, memleket işidir. Bele· 
diyemiz buna acil bir çare 
bulmak mecburiyetindedir. 
Temin edeceğ yere [ Seyyar 
amele evine ] yapacağı masrat 
halkın yevmiye için vereceği 
farktan binlerce defa azdır. 
Nazarı dikkati celbederiz. 

Yurdumuz, bahçesinde, asil 
ve muhteşem çiçekler açtıra· 
cak havasını buluyor. inkılapçı 
Türk, ve Türkiye, en güzel, 
en lüzumlu bir karar daha 
vermiş bulunuyor. Kiiltür ha· 
yatımızda yeni bir mevsim 
başlıyor, kalblere yeni ve 
yüksek duygular, ruhlara 
ilahi varlık ve büyüklük ha
vası da esmek üzeredir. Ga
zetelerde okuyoruz: "Güzel san
atları himaye için tedbirler 
alınıyor." Ne mutlu; san' atkar 
için aç kalmadan, yalnız san
atla uğraşmak mümkündür. 
Bugüne kadar, kendini cemi· 
yetin taazzuvu içinde öksüz ve 
yardımsız gören ümidsiz ve 
meyus san' atkar, karanlıktan 
kurtuluyor. İnkılab güneşinin 
ışıkları ona da y~ni bir uya· 
nış verıyor. 

Buca civarındaki bağında 
Benli Mustafa'yı kama ile ya· 
ralıyarak kolunun sakatlanma
sına sebebiyet vermekle maz· 
nun komşusu Mustafa oğlu 
Mustafa'nın muhakemesine dün 
şehrimiz ağırceza mahkeme· 
sinde başlanmıştır. 

Davacı Mustafa mahkemede 
idi, vak'ayı ~öyle anlatmıştır: 

- Bir gün bağa misafir
lerim nelmişlerdi. Yemek yi· 
yecektik. Oğlum Sabri'yi, ya
kındaki kuyudan soğuk su al· 
mağa göndermiştim. Aradan 
uzun zaman geçtiği halde oğ
lum gelmeyince bağdan dışa· 
rıya çıktım, komşum Mustafa· 
nın bağında bulunması ihtima
line binaen onun kulesi 
önünde: 

- Sabri! 
Bundan sonraki zamanlarda 

kışın dondurucu soğuklarından Diye bağırdım. Halbuki oğ-
lum, kovayı kuyuya düşürmüş kurtulan çiçeklerin, tomurcuk 
ve çıkarmak için çengel ara· vermesi gibi yeni bir canlılık 

olacak, ruhlarındaki san'at ve mağa gitmiş. 
Bazı meseleler yüzünden heyecan temayüllerinin tazyikı 

komşum Mustafa ile aramız ile kıvranan gençler, çalışmak 
yolunda, ümid ve gayeleri uğ- açıktı, kendisile konuşmuyor-
runda yeni bir enerji bulacak- dum. Evinin önünde (Sabri) 
}ardır. Ve bu hareketin neti- diye bağırdığımı duyunca 
cesi tahminlerin üstünde bü- Mustafa dışarıya çıktı: 

k - Senin oğlun benim evim-yük semereler verece tir. Kül-
de ne arar! 

va mevkiinde Ilıca civarında 
Mustafa'yı öldürerek cesedini 
bataklık içine atmakla maznun 
köy muhtarı lbrahim'in muha· 
kemesine dün şehrimiz Ağır 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiş, bazı şahitler dinlen· 
miştir. İbrahim, böyle bir ci
nayet işlemediğini tekrar et· 
miş ve Müddeiumuminin mü· 
talea5ını serdetmesi için mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Otobüs kazası davası 
Karşıyaka-Menemen yolun· 

da bir otobüs kazası netice· 
sinde jandarma Ahmed'in ölü
müne sebebiyet vermekle maz· 
nun şoför Alman Mehıned'le 

şoför lbrahim'in, şehrimiz Ağır 
ceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemeleri 
son safhaya gelmiştir. Dünkü 
celsede iddiasını serdeden 
Müddeiumumi muavini Bay 
Şevki Suner, muhakeme safa· 
hatına nazaran şoför Alman 
Mehmed 'in hadisede alakası 
bulunduğu anlaşılmadığını söy· 
lemiş, beractine karar verilme
sini, fakat şoför lbrahim'in 
mahkum edilmesini istemiştir. 
Müdafaa için, Muhakeme baş· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

tür hayatımızın en parlak cep-
Diye bağırdı. Ben de bir S • hesi doğacak, Türk'lüğün mağ· ıvam 

rur ve < .. rbaşlı karekteri te- söz söyledim. Ansızın bir ka· 'J 

Denizli, (fiususi) - Kaleı 
Denizli ilinin Tavas ilçesine 
bağlı tabii kalel~rile meşhur. 
ve deniz sathından 1100 metre 
yüksekte dört tarafı uçurum~ 
larla çevrili, 3300 nüfuslu gi\~ 
zel bir kamun merkezidir. Kale, 
çalışkan ve başanh halkının 
uzun yıllardanberi el tezgah~ 
larile uğraşmas\le bugün vila· 
yette bir yerli dokuma mer
kezi haline gelmiştir. 

Kamunda bir yerli mallar 
kooperatifi vardır. Takdire şa• 

yan bir surette çal ışarak ortak· 
larile muhite çok faydalı ol· 
maktadır. 

Kale'nin beş sınıflı ve üç 
öğretmenli eski bir okulu var· 
dır. Okul başöğretmeni Bay 
Şakir Ertunç'la arkadaşları ge
rek talebenin ve gerek hall<ın 
yükselmesi için takdire şayan 
bir faaliyet göstermektedirler. 
Bayram günlerinde okul tale· 
besi tarafından bir müsamere 
verilm iş, "Yarım orman., ve 
"Sadık uşak,, piyeslerinde rol 
alan talebe çok muvaffak ol· 
muş, alkışlanmıştır. Müsame· 
renin temin ettiği hasılatla fa· 
kir talebeye ayakkabı, kitap, 
defter ve kalem alınmış bu 
suretle fakir çocuklar sevindi
rilmiştir. 

ma ile üzerime hücum etti, Pren · h ·ı bellür edecek, manevi şahsi· sı arp gemı e-
başıma vuracaktı; kolumu kal-

Kamunda tahsil çağında 
beşyüzden fazla çocuk olduğu 
halde okula halen 160 talebe 
devam etmektedir. Okul dı· 

şında kalan çocukların da 
okutulabilmesi için köyde yeni 
bir okul binası yapılmaktadır. 

Temelleri 935 yılında atılan 
ve kamunun okul ihtiyacını 
karşılayacak olan bu bina 938 
yılında ikmal edilecektir. 

yet ve varlığımız gelişecektir. rini teslim alacak 
dırdım, kamayı karşıladım. 

Bu uğurda sarfedilecek gay· Kama hızla koluma indi ve Milano, 11 (Radyo) - Si. 
retlerin hedefe varması için damarları, sinirleri kesti. Şimdi yam prensi Abakara ve Si· 
makul ve bilgin ellerin idare· kolum sakat kalmıştır. Beni yam bahriye zabitanı Speçya 

sinden emin bulunmak lazımdır. öldürecekti. ve Livurnaya gitmişlerdir. 
Yalnız yeter ki bu uğurda son Maznun Mustafa da, davacı Bu Siyam'lılar, Siyam hü-
hareketlere kadar güzel san'at B l' M f • f kumeti namına yapılmış olan en ı usta a nın kü rettiği-
sahasında müessir olmağa ça· ni söylemiştir. harp sefinelerini tesellüm ede-
lışanların endişelerine benzer, Bayan Cemile, Hatice, Zeh· ceklerdir. 

' tkA 'llA I 8 B /d • 25 1 - Mandolin ve kitara sana arı mı ı eser t-r yapma· ra ve Besime şahid sıfatile . • a Vtm ma-
lıdırlar gibi indi düşünceler dinlenmiş, VC1k'ayı gördükleri t . l .f _, k öğrenmek istiyen halka kolay· 
ile kayıd altına almıyalım ve yıs a lS l a eaece • lık olmak üzere Halkevinde 

gibi anlatmışlardır. Dosyadaki L d 11 (R d ) T dünkü sebeplerle yarım netice on ra, a yo - ay· parasız kurs açılacaktır. 
rapora göre, Benli Mustafa'nın · · b · verebilecek bahisler de orta· mıs gazetesı ugiın yazıyor: Kurs, Martın 22 inci Pazar-
kolu yaralarıma yüzünden B k'l B B ld b dan kaldırılmış olsun .. Zanne- aşve ı . a vin 25 ma· tesi günü saat 18 de aşlıya· 
hareket kabiliyetini yüzde 30 · ·r k b dersem, san'atkarı serbest bı- yısta ıstı asını verece tir. cağından, istiyenlerin, ugün· 

k k 1 ki nisbetinde kaybetmiştir. B /k •k d den itibaren Halkevine baş 
ra ma on arın ço uğundan Gelmiyen şahidlerin celbi a an ı tısa i 
memnun olmak ki v vurarak kaydedilmeleri ge· 

1 ço ugunu ve ıçın muhakeme·, başka bir antantı toplanıyor rektı"r. 
serbestçe hareketlerini temin •• 

güne kalmıştır. B 1 d 11 (R d ) I'k edecek amiller -tabii, san'atın e gra • a yo - . 2 - Martın 12 inci Cuma 
Biçerova cinayeti t dA B lk t t k · ilmi ve fenni icabatı dahilinde· ısa ı a an an an ı onseyı günü saat 17 de Halkevi ida-

Menemen kazasının Biçcro- 18 M tt At· 'd t l 
hazırlamak işin en önemli ta· -------•-••--•! ar 

8 ına a op ana· re heyeti toplantısı vardır. 
rafıdır. lığının bu kararı san' atkarı caktır · Bu toplantıda turizm 3 - Martın 12 inci Cu-

Bizim; milli hatıra, yurd gü- çok sevindirebilecek, diğer müs- ve ticaret işleri hakkında mü- martesi günü, dil, tarih ve 
him kararlar alınacaktır. d b zeJliği, karekter, istidadlı genç teid gençlere çok ümid vere· e e iyat komitesi toplantısı 

itibarile çok zengin ve işlen· bilecek mahiyettedir. Kuvvetli General liyota vardır. 

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

1 
Halkavi köşesi: 

·--

memiş uzuvlarımız var. Bunlar, ve çok bitaraf jürinin iş ba- Azmara, 11 ( Radyo ) - 4 - Martın 13 üncü Cu· 
san'atı inkişaf yolunda sonsuz şma geçmesi ile yurdun her Adis-Ababa suikastında bom- mar'esi günü saat 17 de, Gü-
bakir bir hazinedir ve tabii tarafını ve her genci tutan yo· balarla yaralanmış olan gene- zel san'atlar ve temsil şubesi· 
olarak, san'at hayatına san'at· la girilecek ve hiçbir endişeye ral Liyota tayyare ile Azma- nin komitesi ve ayni günde 
kara bol malzemedir. yer kalmıyacaktır. Ressam ra'ya getirilmiş ve buradan müze ve sergi şubesinin umu· 

Söz kesimi, Kültür Bakan- Abid Elden İtalya'ya yola çıkarılmıştır. mi toplantısı vardır. 
~ ............................................................... _. .................................. ..a ........................ llE .. lllİll ........ .... 

Fırtına Ali ' 
Büyük Korsan Romam :·-·-··r 

92 Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 
~ ... -
~1a k ıb· · · k ir • a ımı tatmın etme , 

y~~i boşaltmak isterim. Anlı
li musun: 

ttı l er şeyden evel, bu iş ol-
~ 1dır. Ondan sonrası kolay. 

ltr ... Belki de ayni yerde gün
ııı,~c durub ayni noktaya bak· 
a-b than sıkılıyorsunuz. Geceyi 
~ ' a kadar bu köprü üstün· 
~ ıeçirnıek kolay değildir 

r>t•n .. 
b,~ ~arar yok, elverir ki, 
c:ıı," Urnid ve hayat verecek 

)\ ı~ığı aöreyim .. 
:rıan düşünüyordu: 

Nt dü~ndün? 

- Hiç kaptan! 
- Söyle, bir şey düşündün, 

söyliyemiyorsun? 
- Buralarda fazla durmak 

şüpheyi davet etmez mi? Ya 
Fırtına Ali bunu duyarsa? 

Mariya'nın gözlerinden iki 
şimşek çaktı. Dişlerini sıktı ve 
kaşlarını çatarak korsana baktı: 

- Ne o, korkuyor musun 
yoksa? 

- Korkmak mı, ne müna
sıbet? 

- Şu halde? 
- Muvaffak olamayız, diye 

korkuyorum .• 

- Olacağız, muvatfak ola· 
cağız. Anladın mı?. Buna inan· 
mak lazımdır. inanmayınca iş 
yürümez. Korkuyorsan kendini 
denizt! ati. 

- Korkmuyorum ve kork· 
marn da.. Sizin ayağınızın di· 
binde ölmeyi şeref bilirim .. 

- Şu halde gözlerini ufka 
çevir, Adaya baki 

Şimdi ikisi de yanyana dur· 
muş, Adaya bakıyorlardı .. 

Aşağıda tayfalc.r, gözucu ile 
biribirine, Mariya'yı işaret edi· 
yorlardı. Aralarındaki tayfalar
dan kanbur biri: 

- Genç olaydım, bizim 
kaptana aşık olurdum .. 

Dedi. Yanındaki, arkadaşı· 
nın kanburuna bir yumruk 
vurdu: 

- Ya bunu zifaf odasına 

nasıl sokacaktın be herif? 

Mariya, birdenbire sapsarı 
oldu, gözlerini yumdu, açtı: 

- Bir işareti... Bi! ışık! 
Diye bağırdı. 
Bütün tayfalar, bellerini doğ· 

rultub köprü üstüne baktılar. 
Genç kızın karanlık içindeki 
hayaletini pek iyi seçemiyor· 
lardı. Fakat baktığı yeri gör· 
müşlerdi. Hepsi de oraya bak· 
tılar: 

Bir ışık gözüküyordu. 
Mariya, müdhiş bir heyecan 

içinde idi. 
- Işık .. Beklediğimiz işaret 

budur! 
Diye tekrarladı .. 
- Yanılıyor muyum, sen de 

görüyor musun? 
- Hayır kaptanım, bir ışık 

parlıyor hakikaten... Ancak, 
sizi çok heyecanlı görüyorum. 
Asabınızda bezulmuş, bu işte 

çok ihtiyatlı hareket etmek 
lazımdır. Kurd avına çıkayım 
derken kendi postumuzu el· 
den kaçırmıyalım .. 

Mariya merdivene doğru 
ilerledi: 

- Kafi miktarda ihtiyatlı· 
yım, korkma! 

- Şimdi derhal sahile çı
kacak mısın? 

- Evet!. Derhal, kimse gör· 
meden iyi bir yere yanaşmak 
isterim .. 

- Fakat sahili, iyice bilmi
yoruz. Gemi karaya oturursa, 
diri diri yakalanırız, akıbetimiz 
feci olur .. 

- Ben suyu iskandil etme· 
sini de bilirim.. Hatta biraz 
açıkta demirler, sahile sandal· 
!arla da çıkabiliriz . 

Mariya tayfalara doiru yü
rüdü. -

- Korsanlar! 
Diye seslendi. Hepsi de 

doğruldular ve ona doğru gel· 
diler: 

- Emret kaptan! 
Mariya korsanları saydı: 
- Tamamsınız ya! 
- Tamamız kaptan! 
- Günlerdenl eri buradayız. 

Sizin gibi arkadaşlara malik 
olmakla bahtiyarım. Ne bir 
şikayetinizi duydum, ne de bir 
sualinizi!.. Bana inanıyorsunuz 
demek. 

- f nanırız kaptan!. Allaha 
inanır :gibi .. 

- Ben de size öyle inanı· 
yorum korsanlar!. Şimdi de 
size kısaca açılabilirim: 

Büyük bir iş başarmıya gi· 
diyoruz. Sizin gururunuza to· 
kat vuran ' e babamı öldüren 

- Sunu t1ar -



--------- --

~S~a6 AN~OLU-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12ı3~n 

Vekillerimizin Italya; Fransa Ae Ingiltereye Memurlar kooperatifi 
değerli söylevleri hus_um_e_t_~. 1_· h_e_slı_·yor? fesh mi edilecek? 

- .Başı 1 inci sahi/ede -
j<ili B. Muhlis Erkmen, iktısad 
ve zirqat encümenine mensub 
µıeb'uslar ve vekaletler erkanı 
tıazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet dört buçuğa kadar 
devam etmiş, müstahsıllar na· 
mına doktor Seyfeddin, ibra· 
catçılar namına B. Şerif Rem· 
:zi ve müteakıben B. Celal 
Bayar, B. Şükrü Kaya, Saraç· 
oğlu, Giraud ve Tevfik Rüş· 
dü Aras tarafından şiddetle 
alkışlanan nutuklar söylen· 
miştir. 

Doktor Bay Seyfeddin nut· 
kunda, Cumhuriyet hükumeti
nin müstahsılların iyiliği ve 
refahı için mütevaliyen aldığı 
tedbir ve yaptığı yardımlardan 
şükranla bahsetmiş ve bu kon· 
gre mesaisinin de satış hacim 
ve sahalarını genişletmeğe hiz
met suretile yeni ve mühim 
bir hizmet teşkil ettiğini söy· 
liyerek Atatürk'e minnet ve 
şükran kelimelerile sözlerini 
bitirmiştir. 

Bay Şerif Remzi ihracatçı
lar namına söz alarak müstah· 
sıl olmadan ihracatçı mevcud 
olmıyacağına ve menfantları 
müşterek olduğuna nazaran 
Doktor Bay Seyfiddin tarafın
dan izhar edilen hissiyatın 
aynen ihracatçılar namına da 
sayılmasını rica etmiştir. 

Bay Celfıl Bayar, Bay Şe· 
rif Remzi'ye bir kere daha 
hükumetin prensibini tekrara 
vesile vermiş olmasından do
layı teşekkürle söze başlıyarak 
filhakika çiftçinin menfaatı 
ihracatçının menfaatı diye bir 
şey olmadığını ve milli eko· 
nomi bakımından tek bir men
faat• ve yalnız onun icapları 
mevzuu bohsolduğunu izah 
etmiş ve kongrenin bu bakım
dan en uygun yolu en isa· 
betli şekilde tesbit hedefile 
toplanmış ve alakadarların bu 
maksadla davet edilmiş olduk
larını söyliyerck şiddetle al
kışlanmıştır. 

Bunu müteakip büyük bir 
ekseriyet Bay Şükrü Kaya'nın 
söz söylemesini istemiş ve ge· 
nel sekreter söz almıştır. Ge· 
nel sekreterin irad ettiği nu· 
tuk şüphesiz ki, kendisinin en 
heyecanlı ve en büyük nutuk
ları arasında yer alacaktır. 
Yalnız kudretli hatip değil 
olgun ilim adamı karekteri 
tasannunusuz her cümlesinden 
taşan Bay Şükrü Kaya hemen 
hemen fasılasız alkışlanmış ve 
salonda büyük bir milli he
yecan havası yaratmağa tama· 
men muvaffak olmuştur. 

Bay Şükrü Kaya Türk mil
letinin bugünkü davası halite 
davası olduğunu bilhassa izah 
etmiş ve her çalışan Türk'ün 
milli disiplin ve ileri tekniğe 
uygun çalışması mali ödev 
olduğunu söyliyerek kongre 
mevzuunun ehemmiyetini ga
yet parlak şekilde tebarüz et· 
tirmiştir. 

Genel sekreterin Büyük Ata
türk' e ve onun büyük Başve· 
kilinin adlarile biten sözleri 
uzun müddet ve mükerreren 
alkışlanmış ve salon heyecan 
içinde bir ağızdan istiklal 
marşını söylemiştir. 

Bundan sonra lzmir'in mü
him ihracat tüccarlarından 
ve lngiliz tebaasından Girsud 
ecnebi ihracatçı tüccarlar na
mına söz istiyecek lngilizce 
olarak kendisi gibi yabancı 
olmasına rağmen ömrünü bu 

memlekette geçirmiş ecnebiler 
için bugünkü sahnenin yalnız 
unutulmıyacak birşey değil 
yeni ve modern Türkiye hak
kında tam bir fikir veren bir 
hadise teşkil ettiğini ve An
kara' daki kongre yalnız Tür
kiye'nin kendi ticaret mevzu· 
larma taalluk eden yeni teknik 
çalışmanın bir delili olmakla 
knlmıyarak ayni zamanda onun 
maddi ve manevi büyük başa
rı larınm hayret ve takdirle 
tesbit ve müşahedesine ve 
Türk'lerin hakikaten büyük 
bir millet olduğu kanatini bir 
kere daha takviyeye vesile 
verdiğini söylemiş ve bir ec
nebi sıf ati le bunu başaranlara 
karşı hayranlıklarını izhar ede· 
rek kadehinı onların sıhhatma 
ve Türkiye'nin refah ve saa
netine kaldırmış ve Kurtoğlu 
tarafından aynen tercüme edi· 
len bu sözleri muhabbetle al· 
kışlanmıştır. 

Bunu müteakıb Şükrü Sara
çoğlu söz alarak mutat neşe 
ve nükteleriyle lzmir'lileri se
lamlamış ve kongre mevzuu
nun ehemmiyetinden bahsede
rek hararetle alkışlanmıştır. 

Son olarak sözü B. Tevfik 
Rüştü Aras almıştır. Bay Tev· 
fik Rüşdü Aras siyasi vaziyeti 
hulasa etmiş ve Türk milleti 
her zamandan kuvvetlidir. Türk 
milleti sulha bitişiktir. Ve dün
yanın sulh elemanlarından bi· 
risidir. Türk milleti uzak yakın 
bütün milletlerle samimi dost
tur. Türk milleti bugün yalnız 
her milleti seven değil her 
milleçede sevilen bir millettir, 
demiş ve B. Celal Bayar'ın 
dış ticaret politikasında büyük 
müsbet rolünü ve muvaffakıyet
lerini izhar ederek kuvvetli harici 
politikanın temeli kuvvetli ve 
rasyonal bir milli istihsal ve 
ticaret kuvvetidir. Sözlerile 
nutkunu bitirerek şiddetle al
kışlanmıştır. 

Tekrar söz alan B. Celal 
Bayar'ın kısa nutku ve teşek
kürleri ziyafete ha teme ver
miştir. Bu suretle bugünkü 
ziyafet Ankara'nın ayni za
manda en mühim fikir ziyafet
lerinden biri halini almıştır. 

Ankara, 11 (A.A) - Önü
müzdeki Cumartesi günü iz. 
mir'de İzmir Üzüm kurumunu 
vücuda getirmiş olan iş ve 
zırant bankalan murahhasları 
şerefine büyük bir çay vere· 
ceklerdir. 
~~~~~--~~~~~ 

Japonya 
Hariciye nazırmm mU

him beyanah 
Paris, 10 ( A.A ) - Yeni 

çıkan Nouos La Liberta isimli 
haftalık mecmuanın bir mu· 
harririni kabul eden Japon 
hariciye Nazırı B. Sato harici 
siyasetinin programınını şu su· 
reli'! anlatmıştır: 

1 - En aşağı on sene 
müddetle Sovyetler birliğile 
harbetmemek. 

2 - Sovyetlere karşı akte· 
dilen Alman · Jap<'n itilafının 
askeri bir ittifak haline gel
mesine mani olmak. 

3 - Çin ile müsavi şartlar 
altında müzakereye girişmek. 

Yugo&lavya 
BUdçesi tasdik edildi 
Belgrad, 11 (Radyo) - Yu

gsslavya 1937 büdçesi Meb'u
san meclisinde 78 muhalif re
ye karşı ekseriyetle tasdik edil
miştir. Büdçe üzerindeki mü· 
zakereler 18 gün sürmüştür. 

~ Başı 1 inci say/ada -
vekilde tef~ir etmek aallbiyetini 
kimseye veremeyiz.,, 

Roma, 11 (Runyo) - ltal
ya'nın birinci filosu amiral 
Bernoti kumandasında ve B. 
Mussolini'nin rakip bulunduğu 
Pola kruvazörü ile birlikte 
yarın sabah T obruk' a vasıl 
olacak ve üç hafif ltalyan fi. 
losu tarafından karşılanacaktır. 

Pola bu sabah saat yedide 
Vespuçi mektc.p sefinesi ile 
karşılaşmış, saat sekizde ikin
ci filoya mülaki olmuştur. Bu 
suretle teplanan filo, kuvvetli 
bir rüzgar ve fırtınaya rağmen 

bütün sür'atile Afrika sahille· 
rine doğru yoluna devam et· 
miştir. 

Bingazi, 11 (Radyo) - Ma· 
reşal Balbo, Derne ve Tob
ruk' a vasıl olmuştur. Yarın 
Bay Mussolini'yi karşılıyacak 
ve Libya namına kabul ede· 
cektir. Bu münasebetle halka 
bir beyanname neşretmiş ve 
Bay Mussolini'nin ziyaretinden 
bahsetmiştir. 

Derne, Bingazi ve Tobruk'ta 
bertaraf süslenmiştir. İçeriler
den birçok Arab ve Berberi 
sahillere toplanmıştır. 

Paris, 11 (A.A) - Eko dö 
Paris gazetesinde Partineks 
Mussolini'nin Libya'ya yaptığı 
seyahat hakkında diyor ki: 

- Bu seyahat herşeyden 
evvel lnglliz silahlanma pro
gramına bir nevi mukabele 
teşkil edecek bir kuvvet te
zahürüdür. Diğer taraftan Du· 
çenin Trablusgarb'ı ziyaretinin 
en mühim sebeblerinden biri 
de muhakkak surette son za· 
mantarda islim alemine hita
ben neşredilen beyannamedir. 
ltalya şimali Afrika' da hala 
oldukça ufak bir parça ile ikti
fa eylemekte bulunduğu kana· 
atindedir. 

Bu itibarla İtalya halen 
mevcut nizama karşı vaziyet 
almıya ve f slam aleminin Mı
sır' da, Tunus'ta, Cezair'de ve 
Fas'ta yerleşmiş olan devlet
lere karşı ihtiraslarını kökle· 
meye mütemayildir. 

Eğer bir anlaşmazlık pat· 
larsa ltalya'nın Sicilya ile Bi
zerta arasındaki deniz yolunu 
kapıyacağı muhakkaktır. Şu
rasını görmek lazımdır ki ls
padyadaki dahili harb mu· 
vakkaten dahi olsa ltalya'ya 
başka surette ancak bir bahri 
zafer neticesinde elde edebile· 
ceği bazı mühim noktaları 

elde etmek fırsatını vermiştir. 
Fakat Almanya'nın olduğu 

gibi ltalya'nın da zayıf tarafı 
ekonomik ve mali blançoları· 
dır. Bu mesele de insana en 
ziyade emniyet veren cihet 
ise diğer taraftan Almanya
nın halen büyük riskler al
mıya tamamile mütemayil ol
madığı ve ne de olsa gidiğini 
kontrol eylemekte bulundu
ğudur. 

Humanite gazetesinde Gab· 
riel Peri ise ayni mes'ele hak· 
kında diyor ki: 

Duçe'nin bu tantanalı seya· 
hata Fransa'ya ve İngiltere'ye 
karşı bir meydan okumaktır. 
Hariciye nazırının beyanatla· 
rına rağmen Akdeniz statusu 
mes'elesi bugün artık açılmış 

bulunmaktadır. Bu mes'ele 
esasen bugün değil fakat Al
manya ve ltalya'nın ispanya 
topraklarında yerleşmesine mü· 
saade edildiği ve demokrasi
lerin bu tecavüz ve bu ilhak 

hareketinin yapılmasına göz 
yumdukları gün oraya çıkıştır. 

Duçenin seyahati ve Gua· 
dalajaraya yapılan taarruz ha· 
sit birer tesadüf eseri değil
dir. Sulh bir küldür. ltalyan 
Alman anlaşması da bir vaki· 
dir. Akdeniz ancak bir kol· 
lektif emniyet siyasetinin tat· 
biki ile kurtarılabilir. Fakat 
maalesef bu hadisede Fransız 
İngiliz diplomasi faaliyetinin 
bilançosu menfidir. 

Matin gazetesinin Caete 
muhabiri ise gazetesine şu 
telgrafı çekmiştir: 

Mussolini'nin Libya' ya haı e
ketinden biraz sonra bir hal· 
yan hükumet ricali bize Duçe
nin Libya sahilleri açıkların· 

daki deniz ve hava manevra· 
larmda bulunmıyacağını bil
dirdi. Bu harekete siyasi bir 
kıymet vermek belki de ka· 
bildir. 

Bu hareket filhakika bu 
manevraların bir nevi kuvvet 
gösterme tezahürü olduğu hak
kındaki ima edilmiş tefsirlere 
bir cevııb gibi telakki oluna
bilir. 

Kontrol işi 
Londra, 1 O (A.A) - Lord 

Plymouth tarafından Lordlar 
kamarasına tevdi edilen kanun 
layihası Japonya kara suların· 
da ticaret gemileri seyrüse· 
ferlerinin tanzimini derpiş ey
lemektedir. 1936 tarihli seyri
sefain kanununun hükmü al· 
tına giren bir lspanyol lima· 
nına doğru hareket eden tica
ret gemileri bir kontrol me· 
muru almadan lsp~nya kara 
sularına girmiycceklerdir. Ka· 
zaya maruz kalan gemiler 
hakkında layiha istisnai ahka· 
mı ihtiva eylemektedir. 

Kontrol memurları tarafın
dan verilen emirlere ittiba 
mecburidir. Muhalif hareket 
edenler muhtelif para cezala
rına maruz kalacaklardır. Bazı 
memleketlerin bahriye zabit
lerine İngiliz kara sularında 
İspanyol gemilerini tevkif ve 
vesikalarını muayene etmek 
salahiyeti verilmiştir. 

/ngiliz gazetelerinin 
atır neşriyatı 

Roma, 1 O (A.A) - Mareşal 
Graçyani'ye karşı yapılmış 
olan suikasd hakkında İngiliz 
Avam Kamarasında geçenler· 
de yapılan miizakerelerden 
bahseden gazete Del Popolo 
ezcümle diyor ki: 

'·lngiliz meb'uslarının kul
lanmış oldukları lisanın itidal-
sizliği ve hükumet namına söz 
söyliycn zatın hattı hareketinin 
tahrikiamiz mahiyeti eğer 
Adis-Ababa bir lngiliz müs· 
temlekesinin merkezi olsaydı 
belki muhik olurdu. İngiliz'ler 
başkalarını zülüm ve itisaf 
ile muaheze etmek hakkına 
asla malik değildirler. lngil· 
tere'nin müstemleke siyaseti 
itisafkarane vekayi itibarile 
çok zengindir. lngiltere, İtal
yan mezaliminden bahsettikçe 
İtalyan askerlerine karşı hür· 
metsizliğini göstermiş olacak
tır. Biz yakında lngiliz müs
temleke siyasetinin macerala-
rından birini nakletmek f ırsa· 
tını elde edeceğiz. 

Belcika'da kısmi , 
intihabat 

Brüksel, 11 (Radyo) - Kıs· 
mi intihabat 11 Nisan Pazar 
günü yapılacaktır. 

Kurulmuş ve iş/emeğe başlamış bir mü~ 
esseseyi kapatmak doğra mudur? 

lzmir memurları istihlilk ko· 
operatifi umumi heyeti, evelki 
akşam Halkevi salonunda fev· 
kalade toplantıya çağrılmıştı. 
Kooperatifin 700 ortağından 
üçyüz kadarı toplantıya gel· 
mişti. Toplantı Vali muavini 
Bay Cavit Ünver tarafından 
açıldı ve riyasete seçilen Vali 
muavini, fevkalade toplantının 
sebebini anlatarak koopera· 
tifin, ortaklarına daha faydalı 
şekilde çalışması için nizam· 
namede bazı değişiklikler ya· 
pılması düşünüldüğünü söy· 
ledi ve herkesin, bu husus-
taki fikrini beyan etmesini 
istedi. Söz söyliyen sekiz ka
dar ortak, kooperatifin fay
dalı şekilde çalışamadığını ve 
bu vaziyette feshi lazımgel
diği mütaleasını ortaya attı· 

lar, bu teklifin ekseriyet tara· 

f mdan taıvib edildi~i ~lkı,, 
lardan veı 

- Bravo! 
Seslerinden anlaşılıyordu. 
Bir ortak, kurulmuş o1an 

bir müessesenin feshi doğru 
olmıyacağı mütaleasında bu· 
lundu, başkan: 

- Ruznamede böyle bir 
madde olmadıtı için fesh me• 
selesi üzerinde bir karar ala· 
mayız. 

Dedi. Bu sırada toplantıda 
bulunan Vekalet komiseri, 
(700) ortağı mevcud olan koo· 
geratifin yalnız (300) ortağı· 

nın toplantıda bulunması iJe 
nisabı ekseriyet hasıl olmadığı 
ve binaenaleyh başka bir gün 
toplanılarak bu mesele~n ko· 
nuşulmasını teklif etti, toplan· 
tıya bu suretle son verildi, 

Enternasyonal fnarımız 
mükemmel oluyor. 

hükumetimizin de muhtelif şe
kilde teşebbüslerde bulunma· 
sını istemiştir. 

Mimar Bay Necmeddin Em· 
re, geçen sene bazı büyük 
firmaların pavyon inşasına geç 
başlamaları yüzünden fuar pi· 
lanında değişiklikler yapılmak 
mecburiyeti hasıl olduğunu 
söylemiş busene, bu gibi vazi
yetlere düşmemek için pilana 
kat'i şekil verilip verilip ve· 
rilmediğini sormuş ve fuarın 
açılmasına dört ay kaldığı için 
pavyon vesa;re İnşasına şim· 
......................... 

Münakale işleri 
Belgrad, 11 (Radyo) - Yu

goslavya' nın Adriyatik gemi· 
cilik şirketile Avusturya ve 
Macaristan demiryolları idare
leri arasında münakale işleri 
için anlaşmalar yapılmıştır. 

/ngiliz gazeteleri 
Almanya'ya girmiyecek .. 

Belgrad, 11 (Radyo) - Al
manya hükumeti, en mühim 
lngiliz gazetelerinin Almanya· 
ya ithalini menetmiştir. 

Kok kömürü 
Fabrikası kuruyorlar 
Belgrad, 11 (Radyo)- Yu· 

goslavya'nın Kekliç mevkiinde 
odun kömüründen kok kömürü 
istihsal edecek bir fabrika ku· 
rulmıya başlanmıştır. 

Tasdik edildi 
Belgrad, 11 (Radyo) 

Ayan meclisi dün toplanmış, 
Kahire'de akdolunan posta 
ve telgraf muahedesini ve ln
giltere ile mün'akid ticaret 
muahedesini tasdik etmiştir. 

İsviçrenin korunması 
Berne, 11 (Radyo) - Kan· 

tonlar meclisi, lsviçre'nin ko· 
runmasına aid yeni kanunlar 
kabul etmiştir. 

Filipin adalarına 
istiklal verilmelidir 

deniliyor 

diden başlanması 
hareket olacağını 
miştir. 

doğru bir 
beyan eyle· 

Bu dileklerle mütalealara 
cevap veren belediye ve fuar 
komitesi başkanı, fuar zama· 
nında lzmir' { ' azla gelen halkı 
barındırmak içm geçen sene 
alınan tedbirleri anlatmış, otel - _..,, 
ve pansiyonlarda daima boş 
yatak bulunduğunu, kendisi· 
nin Layipziğ sergisine da· 
vet edilerek gittiğinde ya· 
tacak yer bulamayıp fuara 
iki saat uzakta bir doktorurı 

evinde misafir edildiğini, hal· 
kımızın yatacak yer bulmak 
hususunda polis ve belediye 
zabıta memurlarile fuar ranse· 
niman bürosuna müracaatı 
usul ittihaz etmeleri lazım gel· 
diğini, Basmahane' de de ay•1 

bir ranseniman bürosu açıl•· 
cağını, küçük san'atkarlar içirı 
sergide ucuz yerler verilece· 

ğini, eğlence yerlerinin fazl~· 
laştırılacağını, spor hareketlertı 
kayık yarışları yaptırılacağını, 

operetin getirileceğini, fuard• 
sinema mevzuunu da düşüne' 
ceklerini, fuar planı üzerinde 
emrivakiler kabul edilmiyect' 
ğini, betonarme, devamlı jrı· 
şaata derhal başlanacağ•111 

söylemiştir. .. 
Bay Doktor Behçet Uz, pıll' 

nevverlerin mütalaalarını yaıı 
ile bildirmelerini rica etrııİfı 
sözüne son vermiştir. ., 

Toplantı çok samimi b• 
hava içinde nihayet bulmu~ 

ooRsA td 
~qtd 
b t • 
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Üzüm sahşları 5. ~t 
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Ç. Alıcı K. S. J(. 1Çiıı 
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48 Alyoti bira. 11 50 15 bud 
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Zahire sallşları v S· ~~e; 
Nevyork, 11 (Radyö)-Nev

york Taymis gazetesinin yaz· 
dığına göre, Amerika hükii· 
meli erkanından mühim bir 
zat, Filipin adalarına yakında 
istiklal verilmesi doğru olaca-

Çu. Ginsi K. S. ;31S ~I t 

3161 Buğday 5 75 4 ~5 tcy 
400 Arpa 4 125 sD ~tııı 1 

, ğını ve muahede mucibince 
1945 senesine kadar beklemek 
doğru olamıyacağını söylemiştir. 

13 Bakla 4 50 
4
5 ~-~t 

2 4 ~d 
81 H. pamuk 4 45 tllleı 
18 B. . ,, 42 t:n tii11tıiı1 

49~ Ken. pala. 270 -i(]V ~itJ 
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_ Teşkilatı Esasiyedeki Izmir Gümrük muh~faza ta- " 
değişiklik nasll oldu? buru satın alma komısyonun- lzmir Yün Mensucatı 

K b -, . J d.kk dan: amutayın u ce sesınue ı ate Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Muvakkat t~mi-

şayan müzakereler geçmiştir fiati nat miktarı 
Kilo Gr. Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. 

- 15 -
Arkadaşların bilhassa bu 

noktaya] nazarı dikkatlerini 
celbetmek isterim. Burada ha
Yatını, hukukunu temin ettiği
ıniz kütle, dili olup ta söyle
rniyen fakat söylemiye sizleri 
tevkil etmiş olan kütledir. 
Bizim yaptığımız kanunları 
okumıyacak, gazeteleri oku
rnıyacak, onlar için nasıl ça
lıştığımızı bilmiyecektir. Bizim 
eserimizin büyüklüğü burada
dır. ( Alkışlar) Bunu bilecek 
kütle menfeatine dokunur gibi 
görünenler kütlesidir. Biz on
ların da menfeatlerincl dokun· 
rnuyoruz. Bilakis menf eatlerini 
ınüdaf aa ediyoruz. Biz kendi
sine hakkını vermezsek o al
mak yolunu bilir. Biz doğru 
Yollardan, kanuni yollardan 
herkesin hakkını vermek, her
kesin haysiyetini, hayatını ve 
hukuku tasarrufiyesini kurmak 
\'e korumak istiyoruz. (Şiddetli 
alkışlar.) 

EMRULLAH BARKIN (Ma
latya) - Bir daha söyle, bir 
dah ·· J a soy e ... 

DAHLIYE VEKiLi (Devam 
ile) - Arkadaşlar; bizim bu 
inkılabımız kendi kendine ve 
demin dediğim gibi tarihin 
t&rureti olarak doğmamıştır. 
&u uğurda çok kanlar dökül· 
llıüş ve çok ıstıraplı olmuştur. 
~sırlarca Türk'ler bu inkılaba 
kavuşmanın ıstırabını çekti, 
nihayet Büyük udehanın, Ata
tUrk 'ün milletin kudretile ken· 
~ .. irade ve kudreti birleşti, 

Urk' e vatan verdi, istiklal 
~di, prensip verdi. Bu pren· 
"Pler kendimiz için ayrılmaz 
~lardır, hepsi biribirine bağ
~~ır. Eğer biz bunun birini 
it' tarafa bırakırsak memle
~tin bir tarafında inhilal olur. 
~ l 1nemlekcti bu vasıflı Cum· 

11riyetlc muhafaza ve idare 
~ekle mükellefiz. Memleketin 

sayede kurtulduğuna ve 
~'Yacağına kaniiz. lnkılabcı· 
't• bağlıhğımız bundandır. 
\ 8u inkılabın sağdan ve sol
~ karşısına çıkacak olan 
~ , hangi bir cereyan bu in
i'bın kuvveti karşısında dev· 
~eye ve ezilmeye mahkum· 

~Şimdiden böylelerine haber 
(':'lrıek isterim ki Türkiye 
~huriyeti bu gibi cereyan
' asla müsaade etmiyecektir. 

llvo sesleri, alkışlar.) 
"'l'ürk milletinin tarih içeri· 

~ ve dünyanın bu hal.~n~e 
"it atı çok daha buyuk 
~t ' Vardır. Şu veya bu hayal 
\ lrıefhumu mücerredin peşin
~t il koşacak ne vaktimiz var, 
~- de koşturacak insanlarımız 
bi;~ır. Biz tek bir dilek, tek 
111 

1deal için, yani memleke· 
vt Selameti, bu milletin refah 

. ~ill sa~deti ve alemin huzuru 
~bkutıe halinde çalışmıya 
b11d Uruz. Tuttuğumuz yol 
di~i Ur. Atatük'iin bize göster· 
\İdd Y~l budur. (Bravo sesleri, 
B~lı ve sürekli alkışlar.) 

S. ~ket Şl<AN - Kifayeti mü-
5 tıtlc c hakkında muhtelif tak
V ~ter .vardır. Kifayeti müza
~ ~t,/1 

kabul edenler ... Etmi· 
~-~d· Kabul edilmiştir. 

'd,
111 

clcre geçilmesini kabul 
~lrrı~r·: · Etmiyenler... Kabul 

1, • lftır. 
"'ldt E 1 sasig kanunu11un 

bazı maddelerinin değiştiril
mesi~e dair kanun -teklifi 

Madde 1 - Teşkilatı Esa
siye kanununun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiş· 
tirilmiştir: 

Türkiye Devleti, Cumhuri· 
yetçi, milliyetçi, halkçı, dev
letçi, laik ve ink1labcıdır. Res
mi dili Türk' çedir. Makarri 
Ankara şehridir. 
BAŞKAN - Madde hak

kında mütalea var mı? ... Söz 
Şerif İlden'indir. 

Şerif ilden ( Kastamoni) -
Müsaade ederseniz buradan 
söyliyeyim. Encümenden bir 
kelime soracağım. 

Maddede resmi dili Türk· 
çedir deniliyor. Bu resmi ke
limesine lüzum var mı?. 

Teşkilatı Esasiye Encümeni 
Mazbata Muharriri Kenan 
Ürer ( Manisa ) - Teklifte 
buna dair birşey yoktu, eski 
madde vardı. Biz de aynen 
muhafaza ettik. 

Şerif fiden ( Kastamoni) -
O halde bu kelimenin tayyını 
teklif ederim. 
BAŞKAN - Teşkilatı Esa

siye kanununun, eski madde
sinde vardır. Bu yalnız sizin 
teklifiniz ve kanaatinizle de· 
ğiştirilemez. Bunun nasıl de
ğiştirileceğini gene ayni kanun 
göstermiştir. 

Şükrü Yaşın (Çanakkale) -
Benim sözüm esasa taalluk 
eden birşey değildir. Madde
nin yazılış tarzına aiddir. T eş-

Zeytinyağı 635 00 55 00 349 25 26 20 
Sabun 600 00 41 00 246 00 18 45 

1 - İzmir Gümrük ~muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı 
için senelik mukaveleye bağlanan zeytinyağı ve sabunun muka· 
veleleri feshedilmiş olduğundan yukarda cins ve miktarları 
yazılı olduğu şekilde taahhüdün ifa edilmiyen kısmı ayrı ayrı 
şartnamelerle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Zeytinyağının ihalesi 29/3/937 pazartesi günü saat 14 
te ve sabunun ihalesi ayni günde saat 14,30 da lzmir' de Gazi 
bulvarında Ziraat bankası bitişiğinde 6/3 sayılı Gümrük mu· 
bafaza taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda parasız olarak görü· 
le bilir. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatından 
evvel komisyona vermeleri. 12 16 20 26 715 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lımir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - ihalesi yapılarak mukaveleye bağlanan Tayyare ala· 

yının Reşadiye ve Gaziemir' deki dört adet cephane· 
tiklerin yeniden yapılacak ilavelere aid inşaat kapalı 
zarfla eksıltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5466 lira 72 kuruş olup ilk teminat pa· 
rası 410 liradır. 

3 - ihalesi 18 Mart 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Mst: Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarım ihale 
santinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2 7 12 17 599 

lzmir Kadastro 
nundan: 

Komisyo· 

kilatı Esasiye kanununun birinci ikinci Karantina mahellcsinde iskele caddesinde 60, 62 eski 
maddesinde Türkiye bir Cum- kapu veJSO numaratajlı iki kıt'a arsanın şimali 48 tajlı Hatice 
huriyettir diyor ve 102 inci vesairenin evi şarkı hazineye ait Letafet sokağından bili nu· 
maddesi de devlet ıeklinin maralı arsa cenubu iskele caddesinde 52 tajla Mustafa'ya ait 
Cumhuriyet olduğuna dair ev ile çevrilmiştir. Bu arsalann tapu kayıtları ve malikleri 
olan birinci baddenin hiçbir bulunmadığı halde mübadeleye tabi rumlardan kalma olarak 
veçhile tadil, tağyirinin teklif hazine adına kadastrolanmıştır. Bu arsaların mülkiyeti ile veya 
dahi edilmiyeceğini tasrih edi- bunlar üzerindeki her hangi bir ayni hakla alakadar olanlann 
yor. Yani bu hükümle birinci tasarruf vesikalarile beraber ilan tarihinden itibaren iki ay 
madde, bir ebediyet iktisab içinde f zmir' de Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binada 
ediyor ve bu ebediyeti de lzmir Kadastro komisyonuna veya müdürlüğüne müracaatları 
Teşkilatı Esasiye kanunu te- 2613 sayılı kanunun hükumlerine göre ilan olunur. 727 keffül etmiş bulunuyor. Hal- , ___ ...;. ____________________ _ 

buki ~imdi teklif edilen ikinci Izmir Kadastro Komisyo-
maddenin tadilinde Türkiye 
devleti Cumhuriyetçi, milli- Dundan: 
yetçi, halkçı, devletçi, laik ve 
inkılabçı olup resmi dili Türk
çe, Makarri Ankara şehridir 
deniliyor. 

Devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu kabul edildikten sonra 
onun esas vasfını, daha doğ
rusu şartı aslisinin Teşkilatı 
Esasiye kanunu ile kendisine 
verilmiş iken bu vasfın Cum
huriyetçilikten başka birşey 
olmasına imkan yoktur. Bu
rada Cumhuriyetçi kelimesini 
zikretmek veyahut Teşkilatı 
Esasiyenin ebediyetini temin 
etmediği bir maddeye bu vasfı 
sokmak, evelki hükümle ahenk
dar olmaz. Onun için diyo· 
rum ki Cumhuriyet idatesinin 
Cumhuriyetçi olması gayet 
tabii bir esas olacağına göre, 
bunu burada zikretmektense 
maddeyi şu suretle yazmak 
maksadı temin eder. (Türkiye 
Cumhuriyeti milliyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkılabcıdır. 
Resmi dili Türk'çedir. Makarri 
Ankara şehridir.) Bu şeklin 

kabulünü teklif ediyorum. 
Teşkilatı Esasiye Encümeni 

M. Kenan Ürer (Manisa) -
Teşkilatı Esasiye kanununun 
102 inci maddcsirıin sarahatı 

- Devam edecek -

Göztepc mahallesinin Yeşil İzmir sokağında 12 eski nu
maralı arsanın şarkı Yeşil lzmir sokağında bili numaralı hazi· 
neye ait arsa şimali ve garbı yol ile çevrilmiştir. Bu arsanın 
tapu kaydı ve maliki bulunamadığı halde mübadeleye tabi 
rumlardan Teodor Yani'den kalma olarak hazine adına Ka
dastrolanmıştır. Bu arsanın mülkiyeti ile veya üzeri11de bulu-
nan her hangi bir ayni hakkile alakadar olanların ilan tari· 
hinden itibaren iki ay içinde tasarruf vesikalarile beraber 
İzmir' de Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binada İzmir 
Kadastro komisyonuna veya müdürlüğüne müracaatları 2613 
sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olunur. 729 

Izmir Vakıflar direktörlüğün
den: 

Vakfı No. Cinıi Mevkii Kıymtti 
Lira 

Maz. pazaryeri 525 Oda Bayramıeri 700 
,, esnaf şeyhi 19/1,23 Ev Mckke yokuşu 350 

Mül. kasabalı halil 33 Ev Kırımlı s. 120 
Yukarda yazılı akarat peşin para ile ve açık ar:tırma suretile 

satılığa çıkarılmıştır. ihaleleri 22/3/937 pazartesi günü saat 
onbeştedir. istekli olanların Vakıflar direktörlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. 2 7 12 22 595 -SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlanmn en haliaidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa &üzülmüıtür 

Hamdi Nüzhet Çan~ıır 

Sıhhat Eczanesi 
Baodurak Bfiyük Salepçiotlu hanı kal'fJsında -

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri•. Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU -Hava yollan Devlet işletme 
idaresinden; 

1 - Ankara - lstanbul arasında işliyen yolcu ve poıta 
tayyarelerimizin hareket saatları aşaiıya yazılmııtır. 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

Ankara'dan 
İstanbul' dan 

10 00 11 50 fstanbula 
Ankara'ya 15 00 16 50 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 
A - Ankara'da Bankalar caddesinde P. T. T. Genel 

direktörlüğü binasında telefon numarası 3682 
B - lstanbul'da Karaköy P. T. T. şubesi binasında 

telelefon numarası 41137 
3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9.30 da 
lstanbul'da acente binası önünden saat 14 de hareket 
eder. 

4- Bilet ücretleri : 
Ankara •• lstanbul iİdiş 22 Lira 

" " . " 4 " 3 ya~ına kadar elan 
çocuklar için. 

" " " 
12 ., 3 - 7 yaş aralarındaki 

çocuklar için. 
l 5 gün zarfında muteber olmak 

için yüzde yirmi tenzilat yapılır. 
üıere Gidiş - Dönüş bileti 

Saym yolcularımıza ilan olunur. 12 14 16 533/721 

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
~ok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde aynca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir'de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati

fine müracaatları. 

ızmir belediyesinden 
1 - Beher metro murah· 

baı üç yüz kuruştan bin yedi 
yüz yetmiş üç lira bedeli mu
hammencle 61 sayılı adanm 
beş yüz doksan bir metro mu
rabbaındaki 17 sayılı arsanın 
satışı başkatiplipteki şartna

me veçhile 23/3/937 Salı gü
nü saat on aitıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. işti· 
rak için yüz otuz üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene gelinir. 

2 - Beher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 

bin yüz altmış lira bedeli mu· 
hammenle 61 sayılı adanın 

sekiz yüz altmış dört metro 
murabbaındaki 19 ve 20 sayılı 
arsalarının satışı başkatiplik
teki şartname veçhile 23/3/937 
Salı günü saaat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz altmış 
iki liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün "e 
saatte encümene gelinir. 

3 - Beher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 

bin doksan bir lira otuz yedi 
kuruş bedeli muhammenle 62 
sayılı adanın sekiz yüz otuz 
altı metro murabbaı ve elli beş 
desimetre murabbaındaki 18 
ve 19 sayılı arsalarının satışı 

23/3/937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz elli 
yedi liralık muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Beher metro murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin yüz 

yirmi lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın dört yüz kırk 

sekiz metre murabbaındaki 
32 sayılı arsanın satışı baş 

katiptikteki şartname veçhile 
23/3/937 Salı günü saat on 

altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için seksen 

dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

5 9 12 ı7 643 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarih ve 

7164 numaralı nüshasının 7 

inci sahifesinde neşredilen as
keriyenin elektrik tesisatı ilanı 

başındaki cümlenin (Seferihi
sar garnizonuna aid ) dene· 

ceği yerde (Seferihisar' da 192 
inci alaya aid) şeklinde inti· 

şar etmiştir. Keyfiyet tashih 
olunur. 

Tashih 
İzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kası umumi heyetinin toplan

tıya çağırılması hakkında 11 
mart 937 tarihli 7163 sayılı 

gazete .. izin altıncı sahifesinde 
intişar eımiş olan ilanda "ta-

dil olunacak maddeler., me
yanındaki 36 ıncı maddenin 

muaddel şekline, mezkur mad· 
denin eski şeklindeki kısım 

ilave edilmemiştir. Muaddel 
maddenin başına 1 eski mad-

dedeki kısım aynen ilave edi
lecektir. Keyfiyetin bu şekilde 

nazarı itibara alınması 
hen ilan olunur. 

tavzi-
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

SiS "CERES11 vapuru 18 
20 marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM BREMEN ve HAM 
BURG için yükleyecektir. 

SVENSKA ORiENT 
LINIEN KUMPANYASI 
S/S "ISA,, vapuru 15 mart

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

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

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

UMAIN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

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

SiS "PELES., vapuru 9 
nisana doğru bekleniyor PiRE 
MALTA ve MARSIL YA li
manlarına 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 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

0/040 
lktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 

'' D '' 
Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 

YeN«-,,, - ( 

· ıııınııııııııııııııuıııuııı.. Doktor .. ı1111111111111ıııııuın11111ıı 

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

Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları ~ 
;;o-! 

Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
(Verem ve saire) ~ 

Basmahane istaS)Onu knr~ı ıudaki Dibek soknk başında 30 sayılı ~ 
~ 

ev \'C muayenehane inde s:ılıalı saat 8 den akşam saat 6 ) n ~ 
_ kndnr ha !alarmı kabul eder :::=: 
-ıııımııınmımmıııımııııııımııııııııııııııııımııııı Telefon: 411 s 11111111~ 
-Devlet demiryolları Afyon 
7 inci işletme müdürlüğünden: 

1 - Aşağıdaki cetvelde gösterilen 2 gurup balast evvelce 
ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (l) 
no. lı guraba zuhur eden talibin verdiği fiyat haddi 
layikinde görülmediğinden ve (2) no. lı gurubada talip 
zuhur etmediğinden işbu guruplar 2490 sayılı kanu· 
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast 
alınacak yerler ve buralardan alınacak miktarlarile 
muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktar· 
lan ve teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde göste· 
rilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile iki guru· 
ba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacağmdarı 
beher gurup için ayrı ayn teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı 
zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık 
işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istek· 
liler bunları Afyon 7 inci işletme müdürlüğünde görüp 
öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler ve izahat iste· 
yebilirler. 

5 - Eksiltme 19-3-937 tarihine tesadüf eden cuma güniİ 
afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme binasındaki 
komisyonda sant 16 da yapılacağından istekliler 2490 
sayılı kanuna ve 4 üncü maddedtki şeraite levfikaıı 
hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektupların• 
havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komis· 
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Muham· Mu-
Ocak ve Balast men vakkat Tes· 

Gurup Bulundu· toplanma mik- Bedel teminat lim Balastırı 

INo. ğu hat yerleri tarı Lira Lira müddeti cmsı 

KLM. m. 3 ay / 
1 Afyon 2'27 +900 3000 3900 292,5 6 ocak kırın• 

Akşehir balast. 
2 lzmir 223-282 8000 8000 600 8 Toplama .;e 

"UMDAL,, Umu- ,. / 
~f Deniz Acenta. /~~-· ; _ .. 

KUrUf 9 ll ıu. n-1 Afyon _ (kı~aba~ 
12 16 638~ 

lığı Ltd. Wcr ( ~- ' l -, .atdlrOJC. -~p.NUAY' j 
Hellenk Lines~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

L• •t d W f ff VAN NA, GALATZ ve GALATZ - w ımı e • • • - aktarması DUNA limanları Acele satılık 
HELLENIC LIMES L TD. 
"GRIGORIOS,, vapuru 14 

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

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar

tin onbeşinden sonra NEV
YORK limam için yük ala
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIÔI LTD. vapuru accntalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

DerZEE& CO. 
V.N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINiE. GmbH 

HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru li

manımızdadır. HAMBURG 
ve ANVERS'ten yük tahliye 
etmektedir. 

için yük alacaktır. 

ClE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU· 

DAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 mart

BEOGRAD, NIVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll- DEN NORSKE MIDEL-
NES HAVSLINJE OSLO 

The EXPORT STEAMSHIP "SARDINIA,, vapuru 20 
CORPORA TION martta PiRE, ISKENDERIYE, 

değirmen 
Hali faaliyette yüz yirmi 

-;anI~Çifti&Ş1; -;e -21 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 

5bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

iz mir' de Kestane paza
zarında 22 nıımarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us· NEW-YORK HAYFA DIYEPPE ve NOR-

"EXMOUTH,, vapuru 19 VEÇ için yük alacaktır. taya müracaat. ....................... 
marta doğru bekleniyor. NEW- jOHNSTON WARREN oıı•Vl•re Ve 
YORK için yük alacaktır. LINES 

PiRE AKTARMASI SEY- "AVIEMORE,, vapuru 21 şu••rekaA Si 
RI SEFERLER martta BURGAZ, VARNA, 

"EXCAMBION,, vapuru 12 KÔSTENCE, SULINA, GA- Limited 
martta PiRE' den BOSTON LATZ, ve IBRAILE yük ala- Vapur Acentası ~ 
ve NEW-YORK için hareket caktır. Lise ve orta okullar satınaIJJJıl 
edecektir. Vapurların isimleri gelme Birinci kordon Rees binası 

"EXOCHORDA,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri Tel. 2443 komİSyODU başkanlıgv ından: . 
26 PIRE'd NEW hakında bir taahhüde girişi- ELLERMAN LINES L TD. ıı 

martta en • lzmir kız lisesinde yaptırılacak hela tamir ve inşaatile .. Pe8ı 
YORK BOSTON' l Jemez. Telefon No. 2007 2008 11 EGYPTIAN t "bt"d B ve a ıare-. " mar ı 1 a· cere onarımı ve su tesisatı işleri 16·3· 1937 salı günu 5 d• 
ket edecektir. • sında LIVERPOOL ve SVAN- 16 da kültür yardirektörlüğünde toplanacak komisyonunıuı 

"EXCALIBUR,, vapura 9 FOTO SEA'dan gelip yük çıkara· pazarlıkla ihale edilecektir. rr' 
nisanda BOSTON ve NEW- cak ve ayni zamanda LIVER 1 - Pencre-, hela tamir ve inşaatı keşif bedeli to3S 

1 

YORK için PiRE' den hareket POOL ve GLASKOV ıçın 45 kuruştur. 
edecektir. O R yük alacaktır. Muvakkat teminatı 78 liradır. 

Seyahat müddeti: "LESBIAN,, vapuru 15 2 - Su tesisatı keşif bedeli 337 lira 54 kuruştur. 
PiRE - BOSTON 16 gün Refik Lütfi Or martta LONDRA, HULL ve Muvakkat teminatı 26 liradır. 

PiRE . MDW-YORK 18 gün ANVERS'ten gelip yük çıka· 3 - Her iki iş ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. htf 
Zevkinizi okşagacak poz 4 - Bu işlere aid keşif ve fenni hususi şartnameler 

SERViCE MARITIME RO- Temiz işçilik racaktır. gün kız lisesinde görülebilir. "': 
UMAIN BUGAREST Hükumet civarı Kaymakam Tarih ve navlunlardaki de· 5 - istekliler nafia direktörlüğünden alacakları e~liy~~ .;e 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Nihad bey cadCJesi No. 20 ğişikliklerd ·n acenta mes'u- sikaları ve muvakkat teminat alıtları ile bellı gıı 14 
nisanda KÖSTENCE, SULI- • livet kabul etmez. saatında komisyona müracaatları. 11 12 13 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz. bir müshildir. O kadar zararsız.dır ki gebelere, kalp, b6b' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


