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ihracatımız 
İdhalatımızdan 25,000,000 

lira fazla olmuştur 

Bav Antoneslio, Bugün Anliara'da 
r 

b'I n ının 
• 1 t tarafınd cı ır e 

t • dildi w i zaiıol 
Heyetimiz 

Cenevreden dönüyor 
Türk-Romen dostlutu 

Bay Antonesko, dün 
lstanbul'a vardı ve 

Ankara'ya gitti ------·-
Bay Mussolini, dün gece Derne'den Trablusgarb'a 
geçti ve tezahüratla karşılandı. Derne müftüsü, 
400 bin miislüman namına Duçenin ~lini öpmüş! .. 
--~~~~----~~~~~-

Fransız istikrazı 
:Fransız kabinesi dııhili bir is· 

tikroı. akdine teşebbüs etti. Milli 
ıııüdafaanın j tikmııline hasredile· 
cek olan bu ietikrazın lıeş buçuk 
rnilyar franga balig olan ılk parça ı 
beş ahı saat içinde tamanıile ka· 
pandı, bankalar birçok müracaat· 
ları reddetmeye ve istikraz hesabını 
öğleden pekôz ıonra kapamaya 
nıecbur kaldılar. 

--1sıaııhul, 16 (Hususi) - lıalya yilz biıı Müslüman namına ltalya 
başbakanı ll. Mu&&olini. Mısır hu· ba~bakanı Bay ?tfussolioi'nin elini 
dutlannclan Tunus mırlarına öpmüştür. 
kaclar uzaonn 1800 kilometrelik fııanbul, 16 (Husu i muhabi· 
şosenin açılma merasimini )&ptık· rimizdeu) - Fransız gazetelerinin 
tan sonra \'erdiği söyle,·de, lıalya· neşriyatına göre; miistakbel harp 
nın, her zamandan ziyade şimdi Akdeniz'de olacaktır. Gazeteler, bu 
l\fısır'l:ı rloet olmak ve bu memle· harbin kiuıler arasında olacağını 
ketle bağlanmak istediğ\ni heyan kat'i ve sarih yazmamakta iseler de 
C)lcmi~tir. llu sözler, ingilı~rc si· l'antellcria adamnıo tahkimi sebe· 
yasal ınchaf ilinde fevkalade bir bile soya düıen Akdeniz centil· 
a ahi) et uyandırmıştır. menler anlaşmasııım ihlali yüzün· 

İstanbul, 16 (Hususi muhabi· den İngiltere \C İtalya araııında 
rimizden) - Dvne roiittilsfi, dört - Sonu 5 inci sahifede -

Bu ielikrazıo ikinci ve son 
lt11mı da bu satırlan yazdığımız 

zaman tıkanlıuıo olaeaktı. Birinci 
parçaya göıterilen tehalüke baka· 
rak bunun da birkaç saat içinde 
ltapatılacağına hfikmeımek müm· 
L.<ıuda •• 

Atatürk belediye reisimi-
2i k~bul hı ıyı ••"• ••~· 

_. ·-Alman'lann demir oansolyeei 
prens Biımark 18il de (Sedan) da 
1lçilncil Napolyon'u esir ederek 
kanlı bir Puiı mubasara&ıo<lan 
sonra Franıız'lan sulh talebine 
ınechur elliği zaman onlara kolay 
koJoy altından kalkamıyacaklan bir 
lınrb tazminatı yilklemiı ve bu 
}'ıra ödenmedikçe Prusya ordula· 
rının },ranaır. topraklarını tabliye 
eııni) ecek.lerini sulh muahedesine 
derceıtirmi§Lİ· Alwan'lar beş milyar 
alııu frank tazminat istiyorlardı. 

Başvekilimiz ve bütün Vekiller 
fuarımızla alakadar oluyorlar 

Daoındn meşhur Tier'iıı bulun· 
duğu milli müdafaa hükumeıi bu 
parap dahili bir istikraz ile top· 
lamaya karar verdi. Alınaıı.· ıarı'.1 
Uzun bir zamancla tedi) e c>dılcmı· 
yeceğine zalıip oldukları hu para 
hir haftanın içinde fıız\aııile top
landı ,.e Alman'lar ister i temcz 
1' ransız topr.ıkl:ırını boşalta ... ık kendi 
nıemlckeılerine döndü.er. Bu dahili 
iıtikraz :Fransa'daki milli lıi!!sin 
lteınaline en büyük biirhanlıırdan 
birini teşkil eder. U ınumi mahal· 
lerde ç:ılışan kadınlara \arınca) a 
kadar her Fransız ne i ' 'ar nesi 
Yok a hepsini uakcle taln il ctuıi~. 
.\lınım'ların biran evel topraklar:ın· 
dan çıkdığını görmek için hepsini 
lbi\li ititikraza yatırmakta tereddüd 
gôııtermemişıi. 

Telgraflar bu defaki milli mil· 
dafaa i tikrazıum da halk lt'lınciı· 
bıii itibarile l~il i tıkrazından geri 
kalmadığını temin edi)orlar. Fran· 
•ıı ferdinin teessür ve lıa qa11iyN 
lı.ııbili) etine \akı r olanlar için lıun· 
dan tabii birşcy olnmnzdı. 

Leon lllum knbiocsi arlık eü· 
lc.uoctlc her türlü endi~edcn uzak 
0 1an i~ine devaın edebilir. 

lilli hassasiyet cebheei berln· 
taf bu iıtikrazın dahili ve harici 
•iyasct bakımından iki türlü them· 
'1ııycti vardır. 

aziz başvekilimiz ve bütün sayın 

, ek illerimiz, enternasyonal fuarı· 
1mzla )ak10dan alakadar oldular, 
temaslardan son derece memnu· 
num. Yann ak~am 1stanbul'a ba· 
rı>ket ediyorom. Orada da fuar 
işlerile meşgul olacağım ve gelecek 
cumart1'8İ günü lzmir'e döneceğim. 
Demiştir. 
~~~~~---~--~-------

Bag Behçet Uz 
Ankara, 16 ( Hususi ) Ala· 

ıürk, belediye reisiniz Dr. Bay 
Behçet Uz'u kabul buyurdular. B. 
Behçet Uz, Büyük Şefe arzı ıazi· 
ınat ederek, 1zmir'lilerin saygı ,.e 
bağlılıklarını iblağ eımi~ \'e enler· 
nosyonal fuarın bir ulbilmünil tak· 
diuı eylemiştir. 

Ocleıliye reisioiz, müıeakıhen 
Başvekil General ismet lnöııil'ııü 
ziyaret ederek fuar işleri ha~kında 
kendilerine mahlmal vermış ve 
Başvekilin değerli )ardımlarını di· 
lenıiııir. . . 

Bay Behçet l'z, l~ııead V~kıl~ 
Bay Bcliil Hayan ,.e dığer Yekıllerı 
de ziyaret etmiş ve fuar bakktnda 
vekillerin de yardımlarını istemiştir. 

Belediye' rcisioiı., bana nki 
bcvanatında: 

. - na, ük Şefimizin yüksek 

/ngi l tere Kralı 
Kendi tahsisabndan sa· 
bık Krala maaş verecek 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Finans Bakanı Bay Nevil Çem· 

berlayn, Kral Altıncı Jori'un, 
bir beyannamesile saray er· 

kanı büdçesini Avam kamara· 
sına vermiştir. 

Saray büdçesinde, sabık 

Krat Altıncı Corç 
Kral Sekizinci Edvard ve şim· 
diki (Dük Dö Vintsor) un is· 

mi mevcut değildir. 

--------
Dost ve müttefik devlet adamı, latan. 

bul' da askeri merasimle karşılandı 
İstanbul, 16 {Hususi muhabirimizden) - RomanJ a hariciye naan 

B. Antonceko, refakatinde zevcesi ve lıaririye nezareti ıiyasi mildürD 
B. Kraızende olduğu halde Romanya v. purile bugün 1stanbul'a gel· 
nıi~, Galata nhtımıoda n keri mera imle karşılanmıştır. Romanya ha· 
riciye nazın, hükumetimizi 're men Zİ}arct etmektedir. Kendisini ie
ıikba\ eden vali Bay Muhiddin Ü tündağ"a iadei Zİ)aret ettikten ıonra 
Talı:sim'cle cumlmriyet abidesine bir zafer çelengi koymuı ve müta· 
kıbcn Ankara'ya hareket etnıittir. 

Romanya gazeteleri iki memleket arasındaki bu dostluk teaahfl· 

il rüne husu~i hir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Ban Rifıat Men' mencio u 

:1 Argue umumi efkara tercüman olarak diyor ki: 

lstanbul, 16 (Hususi) - Ce· cBay Antonceko bugün Türk hükumetinin misafiri olacaktır. Da· 
nevre' den haber veriliyor: kanımızın hütiln müttefik hilkfimetlere doğrudan doğruya telia etmeli 

Hatay'ın temel yasasını ha· liizumlo addettiği temaslar serisine dahil olan Ankara aiyareti bu aa-

zarlamakla meşgul olan Ulus· retle lıir neaaket tezahilrü ve iki memleketi b~lıyan aıka dOlllapn 
lar ıosyetesi komitesi, faaliyc· bir teyidi mahiyetini iktieab etmektedir. - Sonu 6 ıno eahifede _ 
tini yirmi gün için tatil etmcğe \. ______________________ ,,, 

karar. vermistir. Bu miina~e- ~ .... .,,. IA .-.1 ........ -- - -- - - - -. .-
rine iştirak için~ Bay Nu'?an vabı notaların tesırı 
Rifat Menemencı otlunun nya· 
setinde oı~r~k Cenevre'ye gi· /talya, Rus-Fransız miaakı hakkında 
den heyetım,z, gelecek pazar· l • • l d • d • 
tesi günü lstanbul'a dönecek esas l ıtıraz ar - ermıyan e ı.yor 
ve derhal Ankara'ya gidecektir Moskova, 16 (A.A) ieleri Milletler cemiyetinin fi· 

.... p d t · b p ktı len tasfiyesini ve lngiltere ile 
General Göring rav a gaze esı gar a 

hakkında Almanya ve İtalya fransa'nın Milletler cemiyeti 

istikbali emiı görmüyor 
Berlin, 16 (Radyo) - Mecburi 

askerliğin yeniden tesisinin ikinci 
sene i münasebetile Genenıl G6ring 
bir nutuk iradetmiı ve bu nutuk 
radyo ile tauıim edilmi~tir. 

General Göriog bu nutkunda: 
-Alman) a, bu hareketi ile müs· 

takbcl bir devlet hukukunu kullan· 
mıştır. Almanya, şeflerinin idaresi 
altında ietiklAl ve haklannı milda· 
faaya. hazırdır. Düşnıanlanmız, Al· 
manya'da )ekvilcud ve çelikten bir 
ruh bulacaklardır. 

"İıtikbal emin dewldir, banun 
için kuvvetlerimizi azamt hadde 
iblağ zarureti aşikirdır. 11ep ve 
müttebid olarak Almanya'nın ~ere· 
fini müdafaaya hazır bulunmalı· 
yız,, demiştir. 

----~~----------------• 
ihracatımız 

ithalatımızdan 25 
milyon lira fazla 
İstanbul, 16 (Hususi - Tu· 

tulan son bir istatistiğe göre, 
it ha· 936 senesi ihracatımız, 

latımızdan 25 milyon lira faz· 

ladır. Bu fazlalık, gittikçe art· 

maktAdtr. 
Bu mes'ud neticenin, mem· 

leketimizin mali vaziyeti üze· 

rinde çok müsaid bir vaziyet 

husule getireceği kanaatı umu· 

midir. 

8. Şaşnig 
Pette'ye ve sonra da 

Roma'ya gidecek 

tarafından lngiltere'ye verilen ve karş1lıklı yardım paktların· 
cevabları mevzubahs ederek 1 dan doğan bütün taahhütleri 

diyor ki: bir tarafa bırakmalarını der· 

" ltalyan·Alman teklifleri ve piş eylemektedir. 

Dörtler paktı hakkındaki pro· Almanya mütecavize karşı 
---------- her türlü müşterek hareket 

Ziraat Vekili imkanlarını ortadan kaldırmak 
Adana'da tetkiklerine de· 

vam ediyor .. 

Bay Muhlis 

suretile kendi icraatı için tam 

bir serbesti istemektedir. Ro· 

ma ve Berlin hükumetinin yap· 

tıklan bu tekliflerin olduku 

gibi kabul t'dileceğini ümit 

etlikleri şüphelidir. Ancak her 

ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir 

sanksiyona uğramamıya alış· 
mış olduklarından hangi em· 

rivakinin en az mukavemete 

uğnyacağım anlamak hevesin; 

dedirler. 
"Almanya şarki ve cenubi 

şarki Avrupa'sındaki tecavüz 

planlarına karşı lngiltere'nin 

nasıl bir tavır alacağını anla

mağı kendisi için birinci de

recede bir iş edinmiştir. Mü

said bir cevap takdirinde fa· 

şist mütecavizler garp Avru· 

pa'sında kendilerine en iyi 

bir vaziyeti elde etmek için 

pazarlığa girişeceklerdir. 

işte bu maksadladır ki 

Fransa ile lngiltere'yi biribi· 

rinden ayırmak ve bu iki 

memleketin de Belçika ile 

aralarını açmak için icap eden 

tedbirler alınmış bulunmak· 

tadır. 
"İngiliz teklifine verilen Al· 

Harici siyaeet itibarile mühim· 
dir, çünkü mil~terek tehlike ve 
ltıüşterek müdafaa ihtimali karşı· 
' 1Qda fransız'lanıı dil, ünce fark· 
1-rına bakmakmzın nıüttt bid \e 

>'tkpare bir cebbe tetkil etmekte 
~lduldarını, milli müdafaa uğ· 
l'\uıda hiçbir fedakarlıktan çekin· 
lb~dıklerini ve çekinmiyeceklerini 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonıı 4 ncii sahifede -

huzulanna kabul edilmek ve İz· 
mir'lilerin &anılmaz saygı ve bağ· 
lılıklarını iblağ e)lcmck mazhari· 
yeti, Leni çok müıehasaie bırak· 
mıştır. 

ller uman müftehiri bulan· 
dugomus deterli yardımlannı esir· 
gememekle biai miJUleıtar bırabll 

Anlaşıldığına göre, Kral 
Altıncı Jorj, kardeşine verile· 

cek maaşı, kendi tahıiaatm· 
dan ayıracaktır. 

Viyana, 16 (Radyo)- Baş
vekil Şuşnig Peşte'ye 18 Martta 

ve Romaya da paskalya yortu· 

larmdan sonra sidecektir. 

İstanbul, 16 (Hususi muha· 

birimizden) - Ziraat Vekili 

Bay Muhlis Erkmen A~a?~ 
havalisinde Ziraat işlerımızı 
tetkik etmektedir. Adana çift· 

çileri, Ziraat Vekiline Seyhan 

ve Ceyhan nehirlerinin feye· 

zanından gördükleri mühim 

zararları anlatarak hükumetçe 

bu iki nehrin zararlarına mani 

olacak tesisat yapılmasını ve 

tedbir ahnmaıını iıtemiılerdir. 

man·ltalyan cevabı faşist mü· 
tecavizlerin teklif ettikleri 

- Sonıı 5 inci ıalai/ede -
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• 
Batka ılltuolardı, diğer bir arkadaıımıı.ın muhtelif defalar, bu me• 

ele berinde dunfaıunu iyice hatırlıyorum: . . . 
_ KöyUlye ucuz, modem ,.e it hayatına uygun hır elbıee temın 

etmek gerektir. . • 
Diyonfu. Filhakika "baııbo:ıoklulı:., kıyafet meaeleande herkeıı ken· 

~ seni, kendi mali iktidarı ile hatbata bınkmıttır am~ı, bOyfik Y~· 
lam Ye nnun menfaatlerini düıOomek hakkı, gene devletın hık ve vazı· 
feleri arasında lı:.almııtır. 

Dftn idarehaneye uğradığım uman, arlı:adaılar bana, Sarayköy ı_ııuh

&arlanDlD grub halinde bir fotoğrafını göıterdiler. GördlltOm ıey, ıdeal 
bir manaraydı. Hepsi de ayni kıyafette idiler. Golf pantalon, avcı ca· 
ket Ye bıket.. Boyunbağlan bile tamam! 

Binfenbire eıki muhtarları hatırladım: .. 
Belleri kupklı, meşin ailablıklı ayaklan çizmeli ve tozluklu baıları, 

gaıe dayanan püsküllü , e işlen mit oyalı feılcrile bizim eıki muhtarlar .. 
G&krimin önünden herkesin ser heıt ıerbeıt bap geçirdiği abani ve 
..,... •nklar geldi, geçti.. . 

Zamanı, ne büyük bir hızla geçiyoruz. Sutte dört yQz kılomet~e 

kat'ed,..n tayyareler gibi, cemiyetimir, bir yılda aegari ya~ım Hırlık bır 

çıkıt ve yilrüyüf yapmacladır. Kıyafetin, medeniyet, terbıye, d?kuma IA• 

uyil •• ekonomi bakımından bir cemiyet menuu ol~~ğ~ ınandı~ım 
içia. b.f1 boaulı:luga dayanan :rastgele kıyafet 1erbeatıaıo1n, Ttlrk köylil: 
14 ve çifaçW lehine tanzimini do faydalı ve batli zaruri teliltln 

ediyorum. l · · · 
Tlrk aopraAını dolduran, iıliyen ıo büyilk kalabahgı,. göz enoızı 

kapayarak, bir libu baııaa atağı temiz n yeknaaak hır kıyafetle 

dGtiDClnQz: 
Doyacağınız haz ne kadar bllyllktflr? . . 
Böyle bir hareket, "köylü., diye bir ıınıf kabul etmek detıldır ben· 

ce.. Bilikie, memleketin, muhtelif iı bölümlcria~en. birinde yer ~l~n 
blyClk bir kitlenin hayatını tanzim etmek demektır ki, bunun ne bı:r.ım 
inkıübımıza hilcim prenıibler, ne de devlet vazifderi ile tezad aneden 

noktau vardır?.. . . 
9 Devlet, it kanunu ile Türk itçiıioin hukukunu teman et~ı~or m~. 

Gene deYlet, muhtelif kanun ve kararlan ile ıa veya bu ı9ı, tamım 

•• ıalab etmiyor mu? 
Bu da böyledir: . . 
Smıf zihniyeti mevzubahı olmadan vatandaıın medent kıyaf~linı 

Hlab ve irıad etmek.. Matlub olan, ayni umanda ucuzluk.tur, aym U• 

manda kumaı ve dikit old&JAuna göre, bu it te kendilijiadea devlete 
geçiyor. ÇWıkil bu mQeaaeııeler dedetin elincledir. 

Hatınmda kaldıpna göre, eıaııen hiikllmetimiz de bu menuı alAka 
ptermittir. Onun tahakkukunu, bir bayram gibi kartılayacağta. • 

Saime Sidı 

l'udbol t•refine bir karar 
Hindistan'da Rangors şeh

rinde gençlerin fudbola fev
kalade merakları vardır. Fa
k.ı buna ratmen Rangors'ta 
bir tane saha yoktur. Maçlar 
büyük ve geniş caddelerde 
yapılmaktadır. 

Rangors valisi, gençliğin 
bu hevesine hürmet olmak 
üzere muayyen günlerde ve 
muayyen geniş cadde ve mey· 
danlarda fudbol maçları ya
pılacağı için münakalitın dur
durulacaA'Jnı ilin etmiştir! 

Bir mart mUsabakası 
Nevyork şehri, kendine 

mahsus bır marş tertibine ka
rar vermiş ve bu hususta bir 
mütabaka açmıştır. 

Birinci gelecek marşa 2000 
dolar mükafat verilecektir. 

Az müddette bu müaaba
bya binlerce kişi marşlarile 
İftİrak etmişlerdir. Fakat Ncv
york şehri marş komitesi bun
lardan hiçbirisini arzuya mu· 
vafık bulmamıştır. 

müddet ewel 85 inci dotum: 
senesi tes'id edilmiştir. 

lngiliz gazeteleri bu müna· 
sebetlc arz üzerindeki izcilerin 
miktarını neşretmişlerdir. 

Bu neşriyata göre, 49 mem
lekete mensup olmak üzere 
bütün arzda 2,592,832 izci 
vardır. Bu miktarın da bir mil· 
yon 11,935 i lngiltere impara· 
torluğunda bulunmaktadır. 

Bundan sonra ltalya, Sov
yetler ve AlmanyM izcileri gel
mektedir. 

Amerfka'mn en tık 
erkeklerll 

Birleşik Amerika' da her sene 
bir şıklık almanagt neırolunur. 
Bu seneki sıklık alrrtanagmda 
en meşhur Amerika ıık er· 
keklerinin başında Bay Ruz
velt ile maruf dansör ve filim 
aktörü Frea Aster gelmek· 
tedir. 

Bir filim dansörü ile Bay 
Ruzvelt'in arasında kalan şık· 
Jık birincisi, dotrusu bu al· 
manakta garip bir telde gir
miı demektir. 

Muhtarlar 
ve belediye 
memurlarları 

••• • • • • Hayvan vergısı ıçın 
ikramiye alacaklar 

Hayvan vergisi yoklamala
rında kaçak hayvan zuhur 
eden şehir ve kasaba belediye 
memurlarına aid ikramiyelerin 
verilmesi hakkında Maliye Ve
kaletinden Vilayete bir emir 
gelmiştir. Gelen emirde şu 
izahat var<lır: 

Kaçak hayvan zuhur eden 
köylerde; lcöy muhtar ve ihti· 
yar ııecliıleri azaıile belediye 
memurlanna 2897 numarala 
kanunun 26 ıncı maddesi mu· 
cibince ikramiye verilmemesi 
hakkında evelce verilmiş olan 
emir değiıtirilmiştir. Detitiklik, 
şu suretle olmuştur: 

2897 numarah hayvan ver· 
giıi kanununun 9 uncu madde
sinin ikinci fıkrasında •Köy 
muhtar ve ihtiyar meclisleri, 
mükelleflerin beyanlannlD doğ· 
ruluğunu arqtırmalc ve haki
kate uymadıta anlaşılanların 
isimlerini ve ~edikleri hay· 
vanlann cins ve miktarı hak· 
kandaki bilgilerini gösteren 
bir mazbata yaparak bunu da 
kayıd defteri ile beraber en 
büyük mülkiye memuruna ver· 
mekle mükelleftirler.,, denil
mektedir. Belediyesi olan yer· 
lerde bu ;vazifeler, belediye
lerce yapılacaktır. Bu itibarla 
kaçağın tetkik ve tahkiki va
,;ı,..,.;. ~v .. \n\7.,..bGl1divr.fi. .. oJarı 
rına tahmil ve hasrolunmuştur. 

26 ıncı Maddenin son f ık· 
rasmdaki hüküm, şehir ve ka
sabalardaki belediyelere müte
alJik ve şamil olmadığından 
şehir ve kasabalarda beledi· 
yelercc kayıd muamelesini yap· 
makla tavzif edilenlerin - o 
şehir ve kasabada kaçak hay· 
vı.n zuhur etse bile 28 inci 
maddenin ıümulüne giren suç
lardan birini itlememiı olmak 
şartile - ikramiyelerinin veril
mesi icap eder. 

Bu tebligat 1926 senesi ka
yıd ikramiyelerine de şamil 
bulunduğundan, buscne kayıd 
muamelesinde çalıştırıla~ da 
yoklamada mıntakaıında ka
çak hayvan zuhur etmiş olma· 
sından dolayı ikramiyesi veril· 
memiş şehir ve kasaba bele· 
diye memuru varsa bunlara 
aid ikramiye verilecektir . ., 

Çam ormanları 
Tırtıllar yüzünden 
~arar g6rüyor 

Müsabaka devam etmek
tedir. 

Letarji Baglba tlofacak 
çocuklar •• 

Kemalpaşa ve Kavaklıdere 
çam ormanlarında çam tırtıl
ları fevkalade zarar vermek-

) tedir. Şimdiye kadar bu mın-

Bergeı'te Kolm'de genç bir 
kız, günlerdenberi uyumakta
dır. Bu, artık fevkalade bir 
hadise •ddedilmemektedir. Me· 
•li Tenel'de Margrit Boyen· 
val ismindeki genç kız 1883te 
uykuya yatmış ve... 1903 te 
uyanmıştır. O zaman bu ha
dise hayretlerle karşılanmış idi. 

Fakat zavallt Margrit yirmi 
aeneJik uykudan uyandıktan 
he, gün sonra ölmüştür. 

Ne kadar izci var? 
lıcilitin müeısisi addolunan 

Baden Pavel'in bundan bir 

Gnnq bugQa maıteri He en 
mQf id ve gil&el teairlerle do~a· 
caklır. Bugdn it için, aık iç'a, 
evlenleumek için en ma.ıid bir 
gtlııdilr. 

Bugdn dojan çocuklar aaa
metli ve kibirli olacaklardır. Fa· 
kat bunlana aumet ve kibri, 
gururu ancak ailelerinin ıerefle

rine istinad edebilecektir. Bununla 
beraber taJeM.lik hayatlan parlak 
olacaktır. Hitabet kudretine malik 
olanlar Iİyaeet hayatında muvıf. 
fak olacaklardır. 

takada tırtıl mücadelesi açıl· 
madıtı için çam ormanlarının 
tehlikeye düştüj'ü haber ve
rilmiştir. · 

Ziraat müdürlütünün, bu 
mühim mesele ile alilcadar 
olmasım dileriz. 

Varidat kontrol me
murlukları 

Şehrimiz Defterdarlığı vari· 
dat kontrol memurluğuna aiya
sal bilgiler okulundan mezun 
Bay Supbi Çataloğlu ve Yük· 
sek Ticaret mektebi mezunla
rından Hüseyin Halil tayin 
edilmişlerdir. 

MASALLARI 

VilayetJUmumiJMeclisinde 
Şarlatan 

Ziraat büdçesi 52,310 li
Eskicinin biri işsizlik ve be

ceriksizliğinden yaşayamıyacak 
bir hale gelince, kendisini 
tammıyan bir memlekete gi· 
dip hekimlik etmeğe karar 
vermiş. Kendini hertürlü derde 
deva bulan bir hekim olarak 
tanıtıp satmağa başlamış ve 
hakikat~n şöhret kazanmağa 
da muvaffak olmuş ve .şöhreti 
ayuka kadar çıkmış. Hasta 
bir kral, bu yeni türemenin 
yapabileceği harikaları işidince, 
denemek için, kendisini yanına 
çağırmış ve denemek istemiş. 
Hekim taslağı kralın bu ta
lebini yerine getirmek için 
bir kadeh su içine yanındaki 
iksirden bir parça damlatmış, 
krala uzatarak: 

ra olarak kabul edildi. 
------------ -

Danlıa toplantı fazla münakaşalı oldu. 
Ziraat müdürü izahat verdi. 

Vilayet Umumi Meclisi, dün 
saat onbeşte vali Bay Fazlı 
Güleç'in riyasetinde vilayet 
salonunda toplanmış ve ziraat 
bütçesini müzakere ve teshil 
etmiştir. Evveli geçen celseye 
aid müzakere zapta okunuak 
kabul edilmiş ve gelen evrak, 
muhtelif encümenler'! havale 
olunmuıtur. Tepecik' de Emrazı 
11ariye hastanesi avlusunda 
inşa edilecek pavyon için büt
çeye onbin liralık tahsisat ko· 
nulması hakkındaki sıhhat en· 
cümeni mazbatası okunmuı 
ve bütçe encümenine gönde· 
rilmeıi muvafık görülmüştür. 

Bundan sonra büdçe encÜ· 
meni tarafından hazarlanmıt 
olan ziraat büdçesinin müza· 
keresine geçilmiş ve encümen 
mazbatası okunmuştur. Fasıllar 
birer birer müzakere edilirken 
ziraat mücadele memurlarının 
maaşlarınmın artırılması hak
kındaki teklif bundan evvelki 
celsede verilen karar dairesin
de daimi encümenler tarafın· 
dan yapılacak kadrolar Vekil· 
ler Heyetince tasdik edildik· 
ten sonra gelecek senede na· 
zarı dikkate alınmak kaydile 
kabul edilmiş ve ziraat me· 
morları için büdçcde 1500 
• ' 1 1 1 'll\l\I\ ı · 1 1 
rİıuaıece tahsisatı ayrılması 
teklifi uzun münakaşalara se
bebiyet vermiştir. 

Büdçe encümeni namına 
avukat B. Ekrem izahat ver· 
miş ve Bay Yusuf Ziya (Ba
yındır) ve ziraat müdürü Bay 
Nadir Uysal ile birçok üye· 
ler, bu mevzu üzerinde söz 
söylemişlerdir. Avukat Bay 
Ahmed Şükrü (lzmir) geçen 
sene büdçesinde ayrılmış olan 
harcırah miktarile mualece 
bedeli hakkında ziraat müdü
rünün izahat vermesini istemiş 
ve ziraat müdürü, kayıtlar 
üzerindan tetkikat yaparak 
izahat vereceğini soylemiştir. 
Çiftçilere tohum bedeli olarak 
tevzi edilmek üzere büdçeye 
1500 liralık tahsisat konulması 
hakkındaki madde uzun mü· 
zakerelere sebebiyet vermiş, 
neticede bu maddenin (pa
muk zürraına yapılacak yar· 
dım ve müsabakalar bedeli) 
şeklinde ve 2000 lira olarak 
teıbiti kararlaştıralmaştır. 

azalar ziraat işlerimize ehem· 
miyet verilmesi lazım geldiğini 
ileri sürerek mualece tahsisa
tına aynen kabul etmişlerdir. 

Ziraat bütçesinde kazalar 
zeytin aşı ve bakım ustalanna 
verilecek yevmiye ve masraf 
için 3000 lira, ağaç dikme 
masrafı için 3000 lira, fidan· 
lıklara yardım olarak 750 lira, 
memnu mıntakalarda asker ta· 
rafından öldürülecek domuz
ların kuyruklannın birer lira 
mukabilinde alınması için 1000 
lira, an ve tavşanhanelerde 
tavukçuluk ve arıcılık tesisatı 
için 1000 lira, celbolunacak 
aşı kalemleri, tohum ve ana 
fidanları masrafı olarak 2000 
lira, lzmir Fuarına mahsul nü
muneleri ve böcek kotleksi· 
yonları hazırlamak için 1500 
lira, avcı kulüplerine yardım 
için 500 lira, avcılara barut 
ve kurşun mübayaası için 500 
lira, zirai neşriyat masrafı ola
rak 500 lira, satın alınacak 
arabalı ve tazyikli ağaç püs· 
kürgeçleri için 1200 lira, zirai 
teşebbüsat ve ıslahat için çift
çilere yapılacak tevziat ile 
idarece alınacak besi hayvan· 
ları vesaireyi karşılamak üzere 
mütedavil sermaye olarak 20 
ı . ,. • A l • J 1 1 

muzır haşerat ve hayvanat ile 
mücadele masrafı olarak 3000 
lira kabul edilmiştir. 

Ziraat bütçesi, geçen sene
lerden fazla olarak 52310 lira 
üzerinden tesbıt edilmiştir. 

Meclis, Cuma günü ötleden 
sonraki toplantısında Baytar 
bütçesini müzakere edecektir. 

• 
lran konso· 
loaluğunda 

lran'lıların tebrik "e
ri kabul edildi 

- iç .. 
Demiştir. Etrafı vezirlerile 

kuşatılmış olan kral, ilacı iç
meden önce, kadehe biraz 
zehir katar gibi olmuş ve he
kime: 

- Devai kül -demiş- sana 
istediğini vereceA"im, buna 
mukabil sen de fU bardakta
kini içer misin? 

Hekim ölüm korkusu karşı
sında titremeğe başlamış: 

- Haşmetmeap ·demiş· be
nim şöhretim hünerimden de· 
ğil, bana inananların abdal· 
lığından doğdu, canıma kıy
mayın!. 

Bu cevap üzerine kral, ve· 
zirlerine dönmüş: 

- Hiç kimsenin, eskiciliği 
zamanında r.ı.yaklarını bile ema· 
net edemediği bu adama siz, 
başınızı emanet ettiniz. ne 
yazık? 

Uemıştır. 

Bu hikaye, abdallardan is· 
tifade ederek yqayan ve zen· 
ginleşen üfürükçülere ve em
saline tatbik edilemez mi? 

Tarih kursları 
Niaan baflangıcıncla 

açılacak 
Şehrimize gelen seyyahlara 

rehberlik etmek üzcere ecnebi 
dili bilen gençlere Belediye 
tarafından açılacak tarih kurs
ları Nisanın ilk haftasında baş· 
hyacaktır. lzmir okullarındaki 
tarih öğretmenleri, bu kurs· 
larda ders vereceklerdir. 

Kubilay ihtifali 
Ôrc drnüzdeki pazar

teai günüdür. 
Önümüzdeki pazartesi günü 

Menemen'de Kubilay ihtifali 
yapılacaktır. lzmir'den ihtifale 
gidecek olanlar için Devlet 
demiryolları sekizinci işletme 
müdürlüğü tarafından hususi 
trenler tahrik edilecektir. fb· 
tifal programı lzmir Parti baş· 
kanlığmca hazırlanmıştır. Bu· 

Celse, bet dakika tatil edil
dikten sonra tekrar açılmış ve 
ziraat müdürü Bay Nadir Uy
sal izahat nrerek geçen sene 
büdçesine ziraat memurlan 
harcırahı olarak konulan 1500 
liradan timdiye kadar 1222 
liranın sarfedilditini, bakıye· 
sinin de aaıl faaliyet mevsimi 
olan mart, niAn ve mayıs ay· 
lannda sarfedileceğini, bu pa· 
radan pek az1nan da mualece 
masrafı olarak sarfedilmiş ol
duğunu, fakat tahsisatın azlığı 
yüzünden daima tasarrufa ria
yet edildiğini anlatu ıştır. 

gün tabı ve tevzi ettirilecektir. 

Bay Ahmed Şükrü, 3000 
lira mualece tahsisatının hik· 
meti vücudü kalmadıtını söy· 
lemiıse de ziraat müdürünün 
verditi izahat üzerine diter 

Şehrimiz lran lcosolosıı 
lran tebaalı/ardan bazı

la ile birli/ete 
lran Şehinşahı Sa Majeste 

Riza Pehlevi'nin doğumunun 
yıldönümü münasebetile dün 
şehrimizdeki lran tebaalılarına 
lran konsolusluğu binasında 
bir kabul resmi yapılmıştır. 
Bütün lran'lılar, lran hGkQme· 

Borsa bUdçesl 
Borsa idare heyeti tarafın• 

dan tesbit edilen yeni yıl büd· 
çesi, ticaret ve sanayi odat1 

başkanlığına verilmiştir. Od• 
meclisi, bu hafta toplanarak 
büdçeyi tetkik ve tasdik ede" 
cektir. 
--!~ ............ ~ 
tinin lzmir konsolosu Bay Is· 
mail Mecidiye, tebrikitta bu· 
lunmuşlar ve Sa Majeate Riı' 
Pehlevi'nin dotum yıldöaii• 
münü kutlulamış1ardır. Kutlll" 
lama merasiminden ıonra bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyr 
fet çok samimi olmuştur. 



~ 17/3/937 ANADOLO 

=3~~ :J-~ ~~;· - r;~:;:;;,:ı il 

1 ihtiyar sohbeti ; 

~Tunus'ta umumi bir11kı· r 
yam başlamıştır. 

16MART 
• ••• • 

' Mehmed Akif 
Hakkında .. 

Ecnebi bir devlet, Arap 'ları ihti
lale teşvik etmektedir. 

ara giJnün hatıras 
lstanbul, 16 (Hususi)

/stanbul'un işgali yıldö
nümü münasebetile onaltı 
Martta /stanbııl'da şehid 

lstanbul, 16 (Hususi) - Tunus'ta, umumi bir kıyam başla- edilmiş olan Türk asker-
mıştır. Alakadarlar, Tunus Arap'larının, ecnebi bir devlet tara- leri için bugün Egub'da 
fından ihtilale teşvik edildiğini beyan ediyorlar. bügük bir ihtifal gapıl-

Mahalli hükumet, kıyamı hazırlıyanlarm bir kısmını tevkif mıştır. Onbinlerce halk, 
'etmiştir. Mevkuflar, yüzlere baliğ olmaktadır. ihtifale iştirak etmiş fHI 

Paris'ten gelen haberler, Tunus ihtilalinin, Fransa için fena l bu kara giinü hatırlamış'ır . .J 
netic:eler verecek mahiyette olduğunu bildirmektedir. , 

lstanbul, 16 ( Hususi ) - Tunus ihtilali, Paris ve Londra A k 
siyasal mehafilinde derin akisler husule getirmiştir. f afÜr 

Sof 'd t 1 b t h.. 1Japon sefirini ya a a e e eza u- kabul buyurdular .. 

ratı henüz bitmedi 
---------------------

Şumn u ve Filibe mıntakalarında yapılan 
belediye seçiminin muvakkat neticeleri 

Sofya, 15 (A.A) - Bulgar kalarında belediye seçiminin 
Ajansı bildiriyor: muvakkat neticelerine göre rey· 

Dün Filibe ve Şumnu mınta· ]erin yüzde sekseni halen mer'i -
Arap'lar 

Yeni taarruzlarda bu
lundular. 

Berut, 16 (Radyo) - Ku
düs'ten alınan haberlere göre, 
Arap'lar 10 muhtelif yerde 
tecavüz ve taarruzda bulun· 
muşlardır. Bu taarruzlar Na
zaret ile Tiberyot arasında 
yapılmıştır. 

Belçika 
Lokarnoya iştirak etmezse 

Paris, 16 (Radyo) - Bay 
Delbos, dün Belçika sefirini 
kabul t:Lıuiillir. Du kHuul Fnuı· 
sa'nın Belçika siyaseti ile ala
kasının büyüklüğünü göster· 
mektedir. 

Fransa, Belçika yeni Lokar
noya iştirak etmezse, Belçi
ka'nın hududlarını bilmuka
bele tekeffül etmiyecektir. 

Manevralar başladı 
Honkong, 16 (Radyo) -

Bugün lngiltere'nin Şark kuv· 
vetlerinin büyük manevraları 

başlamıştır. Bu manevralara 
25,000 kara askeri, 25 harb 
sefinesi ve mühim bir hava 
kuvveti iştirak etmiştir. 

Afyonlar 
Doörudan doOruya 

mUstahıllardan ahnacak 
Ankara, 16 ( Hususi muha· 

birimiz.den ) - İktısad Veka-
leti, müstahsıllarımızı daha 
çok kazandırmak ve aradan 
ınutavassıtları kaldırmak için 
bundan sonra satın alacağı 

afyonları müstahsıllardan satın 
almıya karar vermiştir. ----------.. ANADOLU 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumt nc~riyat ,.e yazı i şleri 

ıtıüdürü: Hamdi Nüzhet Çaoçar 

İdarehancei : -
t~mir İkinci Beyler &oka~ı 
C. Halk Partiei binası içinde 

Te1rraf: fzmir - ANADOLU 
'l'clefon : 2776 ·- Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yı utı 1200, ahı ayhğı 700, üç 

•ylıjl 500 kurootur. 
Y •1' .. eı memleketlel' için aenelik 

abone üereti 27 liradır 
Heı yude 5 kuruıtur 

~ft geçmio ııü~lar 25 kuruotur. 

seçim kanunu mucibince par
tiler harici gösterilen namzet
lere verilmiş, yüzde yirmisi de 
boş çıkmıştır. 

Sofya D.N.B. Ajansı bildi
rıyor: 

Günlerdenberi devam eden 
ve şurada burada polisle kav
ga çıkmasma sebep olan ta
lebe tezahüratı henüz tama
men nihayet bulmamış ve fa. 
kat hükumet tarafından alınan 
şiddetli tedbirler bunların da
ha tehlikeli karışıklıklar haline 
gelmesine mani olmaktadır. 

Per~e:mhP.den P.VP.1 dersle:re tek
rar başlamak mümkün olmı-

yacaktır. 

Fransız istikrazı 
ikinci kısım Uç milyar 

franktlr. 
Paris, 16 (Radyo) - Mali

ye Bakanı Bay Vensan Ori
yol' un nezdinde gece yarısına 
kadar devam eden bir içti· 

mada istikrazın ikinci tertibi üç 
milyar olarak tesbit edilmiştir. 

Resmi gazete bugün kararı 
neşretmiştir. ikinci kısım istik· 
raz, birinci kısmın aynidir. Bi
rinci kısma iştirak edemiyen
ı~r bu sayede vatani vazifele
rini ifa fırsatını bulacaklardır. 

Maliye Bakanı mali vazi
yette büyük bir salah oldu
ğunu bildirmiştir. Bay Heryo 
radyo ile istikraz lehinde bir 
hitabede bulunmuştur. 

Paris, 16 (A.A) - istikraz 
lehinde radyoda bir n~tuk 
söyliyen B. Heryo istikraz 
tahvillerinin birinci tertibine 
iştirak etmekle Fransız'ların 

maddi menfaatten başka bir 
hisle hareket etmiş olduklarını 
söylemiştir. 

B. Heryo demiştir ki: 
- Fransız'lar bu hareket· 

lerile memleketin emniyetine 
hizmet etmişlerdir. Milletler 
bir kere daha silaha sarı!mış
lardır. Dünya müdafaa vasıta
larile taarruz vasıtaları arasın· 
da bir mücadeleye şahid ol
maktadır. Fransa vakti gelince 
silahları terketmeğe hazırdır. 
Fakat şimdilik hareketsiz ka· 
larak kendimizi hulyalarla avu· 
tamayız. 

B. Heryo silahsızlandıktan 
sonra tekrar silihlanmağa baş· 
lıyan lngiltere'yi ve bitaraflığı 

ANADôI.U MATBU!5JNDA temin edilmiş olan İsviçre'yi 
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Ankara, 15 (A.A) - Ja
ponya'nın yeni Ankara büyük 
elçisi Ekselans Toshihio Ta
ketomi itimatnamesini takdim 
etmek üzere bugün saat 16 da 
Atatürk tarafından mutad me
rasimle kabul buyrulmuştur. 

Kabul esnasında Hariciye 
Vekili Dr. Bay Tevfik Rüştü 
Aras da hazır bulunmuştur. 

Güreşçilerimiz 
lstanbul'a döndü 

lstabul, 16 ( Hususi muha
birimizden) - Avrupa' da muh· 
telif memleketler güreşçileril'! 
boy öl~ şen ve iyi neticeler 
alan Türk pehli"anları, bugün 
fstanbul'a gelmişler ve spor
cularla halk tarafından karşı· 
lanmışlardır. 

Kamutay Pa. 
zart esi açılıyor .. 

. Anka,a. 16 (Hususi muha· 
bırımızden) - Huyuk Wlı et 
Meclisi önümüzdeki Pazartesi 
günü toplantılarına başlıyacak
tır. Meclisin muhtelif encümen
lerinde 21 kanun layihasilt! 8 
tefsir kararı vardır. 

K6mür sergisi 
23 Nisan'a kaldı 

Ankara, 16 (Hususi muha
birimizden) - Ankara kömür 
sergisi, memleketimizin birçok 
yerlerinden sergiye teşhir için 
getirilecek kömürler geç kal· 
<lığından sergi 23 Nisan'a tc· 
hir edilmiştir. 

B. Grandi 
ltalya hariciye 
nazırı mı oluyor .. 

lstanbul, 16 (Hususi muha· 
birimizden) - İtalyan'ın Lon
dra sefiri Bay Grandi'nin, 
ltalya hariciye nazırlığına geti
rileceği kuvvetle söyleniyor. 

İngilterede havacılık 
Londra, 16 (A.A) - Bay 

Şaşson Avam kamarasına ha
va bütçesini verirken bütçenin 
bu seneye nazaran 36 milyon 
bir fazlalıkla 82 milyon 500 
bin lngiliz lirasına yükseldiğini 
ve havacılık için zabit ve mü
rettebat kaydı neticesinden 
memnun olduğunu bildirerek 
demiştir ki: 

- 1936 da hava servisi 
için 11 milyon kişi almayı ta
savvur ettik. Projelerimiz ta
mamen tahakkuk etmiştir. 1200 
zabitle pilot derslerine devam 
etmek üzere 235 kişi alınma· 
sını derpiş eden programımız 

ise fazlasile tahakkuk etmiştir. 
Önümüzdeki sene içinde 117 5 
pilot yetiştirmek niyetindeyiz. 

B. Şaşson tayyarelere J ko
nulmak için iki yeni top tipi
nin kabul edildifini bildirmiştir. 

Dün akşam torunum Mahir 
bir akşam gazetesi bulmuş, 
getirdi; (işte, dedi, Nurullah ' la 
Mehmed Akif'i bir arada tak· 
dim ediyorum.) Oh, sevdiğim 
iki munis! Biri münekkit, öbü
rü şair. 

İhtiyar gönlümün hoşlandığı 
o iki ruh ile, demek, bu ak
şam da gıdamı buldum. 

Yemc::k hazırdı. Bir iki lok
madan sonra kalktım, gözlü· 
ğümü taktım. O iki aşinayı 
gaip ve hazır ile gözden de 
şöyle bir ş~refyap olrn ıya baş
ladım. 

A, ne göreyim: Nurullah 
Ataç oğlumuz bu sefer safi 
celal, safi hiddet kesilmiş, 
atıp tutuyor! 

( Kime? ) mi diyeceksiniz: 
Mehmed Akif' el 

Ben böyle iki ucu nideyim? 
Daha ilk satırlarında Mehmed 
Akif'i sevmediğini ilan eden 
nezleli bir yazı.. Bir yazı ki 
aksırıklarla, tiksiriklerle, tiksin· 
melerle dolu! Yarap, candan 
mı geçeyim, canandan mı? 

Nur ile ziya döğüşüyor. Fa· 
kat ziya başka alemlerde, nur 
fevki ibtihacımızda! 

ihtiyarlık bu ya: Acıdım, 
acındım. Hani içime fenalık 
gelmiye başladı: 

Biiyle gecenin hayrıııııulur mu 
eeharinden? 

Ben sohbetlerde sopa oyun· 
!arından hoşlanmam. Hele, 
genç bir adamın babası yaşta 
muhterem bir ihtiyara karşı 
L :~ - • • •·• • 
hiç dayanamam. 

Eski arkadaşlarımdan ( ... ) 
yaman bir münakkitti. Bu mes· 
lekte o kadar ilerdedi ki göz
leri artık eserin yalnız menfi 
taraflarını görürdü; ruhu nefyü 
inkar olup gitti. 

O zatın, bir deve yükü teş· 
kil edecek olan intikatları ya
nında, bir miskal ağırlığında 
müsbet bir risaleciğ~ bile yok
tu; kafası zengin, fakat yüre
ciği dardı. Sevmediği adam
ları bir eser yazsa da hırpa· 
lasam, diye pusuda beklerdi. 

Mektepte çocuklar, huyunu 
öğrenmişlerdi de dersine ça
lışmadıkları günlerde onun 
mebguzlarından birinin adını 
anarlar, tenkitçi hocalarının 
kanaatini sorarlardı; artık o 
gün dersaneyi kesif ve karan
lık bulutlar kaplar; vakit ge
lir; çocuklar da aydınlığa ka
vuşurlardı .. .. 

Bizim Nurullah Ataç da, 
huyu çekmesin, Akif hicviye
sinde adeta bu istid'adı bid'a· 
dı göstermiş!. 

Tenkitci oğlumuz san'ata 
Mehmed Akif gibi, bağ uran
lardan değildir. Birkaç yazı· 
sından bunu anladım. Fakat 
bu sefer mevzuunda Akif in 
vicdan kanaatlerile san'atını, 
bilkimya mezcetmese de, hall
etmiş! Onun san'at telakkisi 
böyle görmemeli idi. Bir çıp· 
lak kadınla bir cami veya ki
lise resminde aranacak şey 
- o kadın veya esere has - bir 
ruhı san'attır. 

Bugün bile mevliidünü hem 
seve seve, hem de camilerde 
okuduğumuz ve dinlediğimiz 
(Süleyman Dede) yi - bir mev
ludcüdür diye · harici ez ede
biyat mı addedeceğiz?. 
- Sonu 7 inei sahi/ede -

Muaevi'l•r ve Türkçe 

Avukat Bay Albef. Fer 
dun ne diyor? -Türk, bizim büyilk kardeşimizdi 

Hissiyatına hürmete mecburu~. 

Avukat Bag 4.lber Feridun 
Bir muharririmiz, dün avukat 

Bay Alber Feridun'u görerek 
Musevi vatandaşların Türkçe 
konuşma mevzuu etrafında 
kendbi ile konuşmuştur. Arka· 
daşımız intibalarını söyle an· 
)atıyor: 

Bay Alber Feridun, sa
at üçte konuşabileceğimizi te
lefonla bildirmişti. Muayyen 
saatte yazıhanesine gittiğimde, 
müekkillerinden iki kişi ile 
konuşmakta olduğunu görün· 
ce, içeriye girip girmemekte 
tereddüd ettim. Fakat, Bay 
Alber Feridun, derhal müek
killerinden müsaade aldı ve 
heni kabul ederek, evvela sı· 
gara • ve miiteakıben kahve 
ikram ettikten sonra, benim 
suallerime meydan bırakmadan 
söze başladı ve: 
yum. ~üırnk~-..ı:kaclar--büllın 
tahsilim Türkçe' dir. Asırlar
dan beri Yahudi unsurunu re• 
fah ve saadet içinde yaşatmış 
olan Türk yurdundan, asil ve 
necip Türk milletinden mem
nunum ve tam bir Türk hissile 
mütehassis bulunuyorum. Üç 
çocuğum var, birisinin adı 
Güneş, diğerinin Erol ve öbü
rünün de Kemal'dir. 

Müsaadesi alınmış ve sene· 
lerdenberi kurulmuş olan "Türk 
Kültür Birliği" reisiyim. 

Pekala takdir ettiğiniz veç
hile eski devirde dilimizi ta· 
mim etmek hususunda pek geri 
kalmıştık. Buna rağmen o za
manlarda bile Yahudi'lerden 
Türk harsini tamamen benim
semiş, Türk lisanını ve Türk 
ilim ve irfanını kendi lisanın· 
dan üstün tutarak tamamen 
aydınlatmış Yahudi 'ler ~ az de
ğildir. Bunlardan birkaçını 
sayabiliriz. Mesela, Avram 
Galanti, İsak F erera ve Muiz 
Fresko. 

lsak F erara, ayni zamanda 
mükemmel denecek derecede 
bir Türk şairi idi. Senelerce 
Türk edebiyatile iştigal etmiştir. 

Muiz Fresko'ya gelince, bu 
zat ta, meşrutiyetten sonra, 
Türkçe 'yi Yahudi'ler arasında 
tamim için, Hasköy' de ( Şulei 
Maarif ) adında bir mektep 
açmış ve senelerce Yahudi 
çocuklarına Türkçe okutmuştu. 

Blitün bu saydıklarım, eski 
devirde ve pekçok manialar 
altında olmuştu. Halbuki, va
ziyet şimdi çok farklıdır. Yeni 1 

Türkiyemiz; az bir zaman sonra 
bütün milleti aydınlatacak de
recede tedbirler almış, Tiirk 
harflerini kabul ederek, mille
timizi bilgisiz bırakan bütün 
engelleri koparıp atmıştır. Mek· 

teplerimiz, ifÜnden güne art 
maktadır. Bu ıeboplc, li 
işi, kendiliğinden ha\lolmu 
sayılabilir. 

Çok sevdiğim vo daim 
zevkle okuduğum (Anadolu)da 
Yahudi'lerin Türkçe konuşma 
ları lüzumu hakkında birço 
yazılara tesadüf ediyorum. B 
yazılar, hiç şüphesiz ki Yahu 
di'ler için ikaz mahiyetindedir 

Yakıııcian tanıdığım Uim v 
irfanına hayran oldu§'~m sayı 
Bayan Hasene Nalin'ın 
vadideki yazıları bende iyi 
intibalar bırakmı~tır. Bay Ne
cati Kemal'in yazılarında tfa 
isabet vardır. Eminim ki, bü
tün Yahudi'ler, bu yazılardan 
mütenebbih oluyorlar. 

Bizim cemiyet, esaseq mun· 
tazaman bu hususta çalışmakta 
ve muayyen zamanlarda bir
çok arkadaşlarım, Türk'çenill 
tamimi için münasip lisanla 
konferanslar vermektedir. Ge· 
çen pazar gene bu me~u 
etrafında konferanslar verildi. 
Sizi temin ederim ki Bayan 
Clirdin, çok güzel ve fasih 
Türk' çesile Türk dili hakkında 
verdiği konferansla hepimizi 
ağlatmıştır. 

Bütün bu mesaimizin seme
resini görmekteyiz. Fakat tak-
dir edersiniz ki, bu iş ancak 
zamanla ve sistematik bir me· 
sai ile halledilecektir. 

Gazetelerimizin neşriyatını, 
bir İrşad olarak kabul etti-
ğimizi samimiyetle arzederim. 

Cemiyetimiz; daima telki
oımuyerlıetııı, ul'uuım y~rn~ı'"ç 

asla Yahudi'ce konuşmamaları 
için kendilerine tenbibatta bu· 
lunmaktad11. Zira, bizim büyiik 
kardeşlerimiz olan sizlerin 
hissiyatını rencide etmekte biç 
hakkımız yoldur. 

Çok müteessiriz ki, biraz 
evvt:l söylediğim veçbile bu 
iş, eski devrin ihmalile şim· 
diye kadar bu şekilde kalmış 
bulunuyor. Maahaza atiden 
çok ümidvarım. Sayın şefleri
mizin yüksek tedbirleri saye
sinde bu çıban da u zaman 
sonra yerini tarihe terkede
cektir. 

Her unsur gibi Yabudi'leri 
de kanatları altına almış olan 
büyük Türkiyemizir., Yahudi
lerden emin olması ve onlara 
her türlü himaye ve atıfetleri 
ibza: etmesi, Yahudi unsuru 
için büyük bir nimettir. 

Tekrar ediyorum, siz büyük 
ve alicenap kardeşlerimiz, bizi 
ikaz etmekte devam edeneniı, 
biz haz duyarız. Ancak, bu 
davanın, birdenbire halledil· 
mediğinden de müteessir ol· 
mamalıyız. Çünkü zaman me
selesidir, mektep meselesidir. 

Mektep işinde hükômetimiıin 
büyük gayretlerini görüyor ve 
minnetle kar~ılıyoruz. O halde 
esası, temin edilmiş demektir.,. 
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a:•iiinn iştir. 
Amele fırkasına mensup 
eb~larda:ı B. Montaigu hü-
"metin hJı"id siyasetini ve 
ilftaısa hu siyasetin müstem
kita mitcallik olan kısımla
m şiddetle takbih etmek su

ite tenkitlerine başlamış ve 
-,ıe demiştir: 

- Almanya miistemlek .. le-
rine tekr•r sahip olmak arzu
sunda bulunuyorsa muslihane 
bulGI tabiyesini kabul edecek
• Almanya bu suretle lngilte

re .. yi bir emrivaki karşısında 

bulunduracaktır. 
Liberallerden Sir Hugh Se

ely ise hava kuvvetlerinin ar
bnlması siyasetini tasvip etmiş, 
fakat bombardıman tayyarele
ripin tesir dairelerinin mahdud 
olmasından ve lngiliz tayyare 
meydanlarının sise karşı mü
cadele için kafi derecede mü· 
cebbez bulunmamasından do
-ıayı endişe izhar etmiştir. 

Bu zat sabit tarassut balon
lanndan bahsederek Fransa'da 
bu nevi balonların sekiz bin 
metreye kadar çıkmakta ol
duklannı halbuki lngiltere' de 
bu balonların ancak üçhin 
metreye kadar çıkabildiklerini 

Muhafazakarlardan Velles, 
imparatorluk konferansının Av
rupa ile Amerikar arasında 
kabili sevk balonlarla seferber 
yapılması !meselesini unutmı
yacağı ümidinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Amele partisinden Mather 
bunun üzerine şöyle bir karar 
sureti tevdi etmiştir: 

Hava harbinin gizli tehdi
dinin medeniyet ıçın arzet
mekte olduğu tehlike dolayı
sile Avam kamarası askeri 
kara ve deniz tayyarelerjnin 
ilgası ve sivil tayyarelerin bey
nelmilel bir kontrola tabi tu· 
tulması · _için hemen devamlı 
mesai sarfına girişilmesini ta
beder. 

Sir Phlip Sasson buna ce
ap vererek, lngiltere hükume
tinin bir silahları bırakma 
konferansının toplanmağa da
vet edilmesini teklif etmiş ilk 
devlet olduğunu söylemiştir. 

Tarihe mUstenid zabıta romanı 

33 
bana yaklaşınız ve beni din
leyiniz!. 

ikinci büro müdür muavini 
binbaşı Detro, yüzbaşıya ya· 
wış sesle uzun uzadıya izahat 

rdi ve sustuktan sonra: 
- Anlaşılflı mı? 
Dedi. 

f.vet binbaşım!. 
- PekAIA ... 
iki zabit ayni zamanda aya

fa kalktılar; binbaşı Detro: 
- Hemen ikametgahınıza 

:dönünüz ve sivil giyininiz; 
f!ından SQnra Arago bulva· 
l'Jftcla 17 numarada · matlaıa 

Nakleden : F. Ş. Benliollu 

Oberten'in nezdine gidiniz. 
isminizi az evvel madam 
Obertcn'e bil~irmiştim. Siz 
mezun mühendis Arman 
d'Ojiye'siniz. Madmazel Diyan 
Oberten'in de~il, yeni ismile 
Blanden Dübua'nın, yani hu
susi dak ., onuıun arkada~ı 
olacaksınız. 

Dedi. 
... 

* * Arman d'Ojiye Araıo bul· 
varında 17 numarada madam 
Oberten'in nezdine girmesin
den az evvel, bir zabıta me· 
muru büyük 1'ir zarfı matla•• 

vermiş ve gitmişti. 
Arman, beyaz saçlı, kibar 

bir kadınla karşılaştı. Bu ka
dının yüzünde azim ve irade 
izleri vardı. 

Madam O berten Arman' a: 
- Bir mühendis olduğunu

zu biliyorum, mösyö. Benimle 
ve kızım Diyan'la birlikte kah
vealtı yapacaksınız. Yemek 
yerken de bazı meseleleri gö-
rüşeceğiz. Bundan sonra üçü· 

müz de biribirimizden ayrılınz. 
Siz gara yalnız gidecek ve 
demir parmaklık önünde beııt-
liyeceksiniz; kızım da bir çey
rek saat sonra size nıülaki 
olacaktır ve o andan itibaren 
madmazel Blanden Dübua 
olacaktır. Binbaşı Detro tara
fından intihap edildiğinize 

göre kızımı size emniy~tte 

tereddüd et111i orum. Size; 

oğluma olan emniyetim dere
cesinde emniyetim vardır! 

Dedi. 
Bu ihtiyar, beyaz saçlı ka· 

dının çok güzel olan siyah 
gözleri, Arman'ın gözlerine 
dikildi. Bu gözler, kadının 
sözlerini, genç zabitin dima
ğına hakketmeğe çalışıyordu, 
sanki ... 

Arman, ayağa kalktı; ma
dam Oberten'in elini tuttu, 
hürmet ve muhabbetle öptü, 
sonra: 

- Madam, dedi, binbaşı
mın intihabına layık olduğu
mu göstereceğim. 

- Buna ben de emınım 
oğlum .. 

Ve sesini değiştirerek: 
- Hemen bitişik salona 

geçelim. Yemek hazırdır ve 
kızım bizi orada beklemek-

nelerinin civarına düşmüştür. 

4 maktul ve t 3 yaralıdan 
başka zarar yoktur. 

Meksiko, 16 (A.A) - Rei
sicumhur Cardenas Meksika
nın ispanya' da hükiimetçilere 
silah ve mühimmat vermekte 

tedir. 
Dedi. 
Yüzbaşı d'Ojiye, bitişik sa

lona geçerken, binbaşı Det
ro'nun madmazel Oberten 
hakkında söylemiş olduğu 
sözleri hala duyuyor gibi idil 
Kütüphane vazifesini gören 
küçük bir salondan sonra, 
geniş, ziyadar, temiz ve hüs-
nü tabiatla hazırlanmış bir 
salona geçtiler. 

Genç yüzbaşı, salonda kar
şılaştığı genç kızın madmazel 
Oberten olduğunu takdirde 
gecikmedi. Mühim ve esrarlı 
bir iş üzerinde gayri muayyen 
bir müddet kendisine arka
daşlık edecek olan bu genç 
kızı dikkatle tedkik etti. iri 
değildi; ufak tefek te sayıla
mazdı. Kalınca ve ateş gibi 
kırmı11 dudakları k<' u derin 

Galata'da 
Müthiş bir cinayet 

lstıtnbul, 16 (Hususi muha
birimiznen) - Galata'da bir 
rakı sofrası başında müdhiş 
bir cinayet olmuştur. Katil 
Erzincan'lı Ömer, öldürülen de 
hemşerisi Abdullah'tır. Dün 
gece Ömer, hemşerisi Abdul
lab'ı rakı içmek için davet 
etmişti. Rakı sofrasında iç"i 
içtikten ve Abdullah'ı fazla 
sarhoş ettikten sonra boynuna 
kemend atarak boğmuş, öldür· 
müştür. 

Abdullah, bundan evci 
Ömer'in kardeşini Erzincan'da 
öldürmüş ve bundan dolayı 
ağır hapse mahkum olmuştu. 
Mahkumiyet müddetini ikmal 
ederek hapishaneden çıknn 
Abdullah lstanbul'a gelmişti. 
Ömer, öldürülen kardeşinin 
intikamını almak için onu ta· 
kibederek İstanbul'a gelmiş ve 
nihayet tertib ettiği içki sof
?'asında evelden hazırladıtı 
yağlı iple Abdullah'ı bot
muştur. Bu tüyler ürpertici 
cinayeti işliyen Ömer zabıtaca 
yakalanın ıştır. 

gözleri, bu kızın iradesindeki 
kuvveti kafi derecede ifade 
ediyordu. Az · '1ın da çelik 
kadar sağlam olduğuna şüphe 
yoktu. Yüzünün rengi beyaz, 
mat beyaz idi. Bu kıza ne 
güzel, ne de çirkin denemez
di. Bu kız öyle bir kızdı ki, 
sevip te kendisini sevdiremi-
yenler ıçın "Vay haline!,. 
demek mutlaka lazımdı. 

Diyan, elini genç zabite 
uzattı ve gülümsedi; fakat bu 
gülümsemede ihtirazi şekiller 
galipti. Maamafih, siyah göz
lerini Ojiye'ye dikti ve yavaş 
bir sesle: 

- Mösyö -dedi- sizi ilk 
görüşte takdire layık buldum; 
ümid ederim ki benim size 
refakatim, tahammül edilmez 
bir yük olmıyacakhr. 

- Sona Var -
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Katil, elindeki ~a~a ile ~l Garp ... Lokarnosu ve. çe-
!~AOYU karakola g1rdı.. ~ vabı notaların tesırı 

. . - • A d h / 111 ·Başı 1 inci salıl/ede • Londra, 16 (A.A) - ltal· B /c /ı. 
Komıser, bırdenbıre tabancasını srım~z a aya ,1 dörtler paktı ile yeni bir har- nın garb misakı hakkındaki u a ıam ıpro.ram 

k 
. (K J ') d. b ., hayat ve ruhiyat .. I bin diplomatik hazırlıklarına cevabında Fransız • Sovyet lstanbul redyoeu 

Çe tı Ve lplTaama. ıye agırdı k ·ı· b .. .. başlamış olduklarının en ka· misakını karşı esaslı itirazlar Gündüz neşriyatı: 12,30· 14 
Artı gazetecı ık, ugunku t · · b' d l'l'd' d d· ı kt ld b Halk tflrkillerı· Hava..J1ıl•r Keçeciler caddesinde Hatu- ~ . . naa verıcı ır e ı ı ır. " ser e ı me e o up ve u • "' .. • 

. .. • . ınsan ruhıyatına ve onun fev- B 1" 16 (R d ) B b kü · k Lo Plakla hafif muıiki. nıye camıı cıvarında bır cina- • . .. er ın, a yo - er- ceva ın mez r mısa ı • 
yet olduğunu, Hüseyin oğlu k_aladelık, macera temayulle- lin gazetelerine göre, Alman· karno sistemi ile kabili telif Akpm ne,riyatı: 18,30 Dau 
Hamdullah'ın, sabıkalı Ahmed rıne de yavaş ylav~ş bu!mağa ya'nın garp Lokarnosu üzerine bulmadığı ·söylenHmektedir. musiki, 19,30 Konferanı, 20 

, başladı. Gazete erın ılhassa · d.ğ. .. ·d B ··k ı 16 (AA) Al Şak m ·k· · 20 30 A oğlu Turanı bıçakla yaralıya· .. . verme ver ı ı nota musaı ru se, . - man r usı ısı, ' rapça 
rak öldürdüu ünü dünkü sa ı· r~mancıları, roportaıcıları, ze- bir telakki görmemiştir. Ve sefiri garp paktı hakkındaki söylev, 20,45 Şark musikisi, 

g Y kal arını buluşlarını ve kalem· b ı f ·ı F 1 ·ı· h ·ı 2 ı 15 St-d k t 22 1 • mızda yazmıştık. Turan, vak- . . , . . b . u gazete er, ngı tere ve ran· ngı ız mu lirasına ven en Al- ' u yo or es rası, , "' 
. lerının kudretını una verdı- • h·1· k. f'k. · b b. - h Aı·ans haberlerı' 22 110 Sololar tıle Hamdullah'ın eniştesini .. . b. d . sanın a a es ı ı ır ve sıya- man ceva ının ır nus asını ' ,J • 

b . Jer. Fakat karıımız ız en gerı tt I . d d · h · · N f · . -
ıç~kla yaralamıştı. Son cına- kalıyor mu sanıyorsunuz? se e ısrar etme erbınh en a ketmı arRıcıye. ezahrf~llıne hvermtı!tılr~ Atatürk yetın kan davasından doğdu- b" 

1
. memnuniyetle a setme c- esmı ma ı er er ur u 

.. . Genç kızlarla ır mec ıste d 1 t f · d · · b k d. J ğunu soyliyenler vardır. Bır B ir er. e sır en ıçtına etme te ır er. 
bulunuyorum. ana, papağan T · · s· - ·· h.dl Al muharririmiz dün katil Ham- k .b. I aynııs gazetesı: ıyası muşa ı er man ce-

, uşu gı ı, manzum parça ar "Al 1 1 • b b J ·ı l · dullah ile görüşmüştür. Ham- k 1 h. I d . manya ve ta yanın ıs· va ının eyne mı e vazıyette 
dullah· 0 uttu ar, ıç an ama ağımsı· rarlarına göre garp Lokarnosu bir değişiklik yapacak mahi-

- Ben kan davası güdme- nema artistleri hakkında sual- Uluslar sosyetesi kadrosuna yettc olmadığı mütaleasında· 
ler sorclular ve cevaplarıma · · k · 1 d 1 dim ve güdecek bir adam gıremıyece tır. ır ar. 
gülüştüler. Edebiyattan, filozo- "F F ·ı· h b 

değilim. Böyle birşey düşün- fiden bahsedince; ransa, ransız a 1 ar Fransızlar müstak. 
medim bile... Fakat sarhoş şfüası ile Belçika harb şiirası 

- Onu bırakın da ·dediler- arasındaki rabıtanın devamı b l h Ak J • J 1 
halinde bazı hareketlerini gör- e arp aenızae 

bize enteressan birşey anlatın! lüzumunda ısrar etmekte ve 
düğüm Turan'dan çekiniyor· b ol k d. l Hatırıma son ir hadise lngiltere'nin, harb ihtimalinde aca ıyor ar 
dum. Bu yüzden kendisini iki Katil r Hamdullah geldi, onu anlattım. Kısacası Belçika topraklarında faaliyet '• 
yerinden yaraladım. - Kıpırdama! şöyle: hakkını haiz olmasını iste· - Başı 1 inci $ahi/ede -

Tahkikahmıza göre, katil Demiş ve Hamdullah'ın bi- Tayyareci güzei bir kız, fır- mektedir. harp çıkal•ağını ima ediyorlar. 

Hamdullah, kama ile göğsün- lleğini yakalıyarak bıçağını tınalı bir havada kaza geçiri- "Belçika böyle bir yardıma Roma, 16 (Radyo) - Bay 
den ve karnından yaraladığı elinden almıştır. yor ve açık de:nizlere düşüyor, muhtaçtır; fakat Belçikll hü- Mussolini, Bingazi' den hareket 
T ' b k k d ğ ve yeni yol üzerinde garbe 

uran 1 ıra ara 0 nıca Hamdullah, bilahare cina· dalgalarla mücadele başlıyor. kumeti de mukabil yardımdan 
K ·ı k k 1 · · doğru seyahat etmiştir. 

eçecı er ara 0 una gıtmış yeti nasıl işlediTPini anlatmıştır. Tam o sırada, bir Yunan va- geri kalmamak mecburiyetin-
i. d k J k ld u !i B. Mussolini Buzerta inşaa· 

ve e ın e an 1 ama 0 ugu Turan, iki yerinden yaralı puru geçiyor.. ikinci süvari, dedir.,. demektedir. tını tedkik etmiştir. 
halde içeri girmiştir. Komiser, olduğu halde on beş adım uzaktan bir kazazede görünce B Bay Mussolini Ciminese de 
lc:end•s·n· g- ü sald a k k d rarlarını tatbik ediyorlar. un· 

• 
1 1 or nce ır ca a ar yürümüş ve sonra dü- hemen harekete geçiyor, bizzat uğramış ve halk tarafından 

zannile derhal tabancasını k ··ı dan sonra adanın tarifi gelir. 
şere o müştür. vapurun motörüne atılıyor, gi- alkışlanmıştır. B. Mussolini kü-

ç k · Aşk, sıcak iklimlere has şart-
e mış: A.T k ı dip dilber tayyareciyi kurta- çük yerlere de uıt..amıf ve 
---------ı- rfeVyor da Naziler lar başlar. Bir çocuklan dün-

5
' rıyor. k 1 sulhperverlikten bahsetmiş fa· Halkevi köşesi aleyhine nümayiş Kızlar, beni, heyecanla din- yaya gelir .. Fakat bir, i i yı katsonunda kan ve silahtan da 

/d lediler. Sözümü bitirince: sonra, adaya meçhul bir tay· bahsetmekten geri kalmamıştır. 
1 - Martın 18 inde saat 

17 ,30 da sağır ve dilsizler 
mektebi müdürü Bay Necati 
Kemal tarafından alelumum 
iptilalar hakkında bir konfrans 
verilecektir. 

yapı ı.. - Bu kadar mı? yare iner ve içindeki adam, Saat 11,30 da Propaganda 
Nevyork, 16 (A.A) - Dün onların uzakta bulunmaların· Bakanı Trablusgarb'a gelmiş 

Diye bağırıştılar. Şaşkın şaş- ı 
akşam Madison Sguare Gar· E b dan istifade ederek çocuk arını ve nümayiş hazırlı,,ı yapmıştır. 

kın, " vet, ceva ını verdim, li 
den'cle Naziler aleyhinde ya- çalar, gider. Vak'anın tam bu- Propaganda Bakanı çok ha-bukadar. Hadise bundan iba-
pılan nümayiş esnasında Nev- rasında gazeteye şöyle yazıla- zırlıklarda bulunmaktadır. 

k b 1 d L 
rettir" dedim.. k 

yor e e iye reisi aguardia 1 ca : Trablusgarp Fuarı yarın kü-
çlerinden biri yanıma ka- S b Berlin 'de itirazlarla karşılan- " imdi, karı koca, u meç· şad edilecektir. Hazırlıklar ta· 

mış olan Hitler aleyhindeki dar geldi. Acır gibi yüzüme hu) tayyareciyi aramağa çık- marn olmuştur. Tunus'tan bir 
beyanatını tekrar etmiştir. baktı. Başını salladı ve: mışlardır,, ·· Ve hakikaten on çok ltalyan ve Yahudi Fuar 

General Johnson da gerek - Hidişe -dedi- belki bu gün sonra vak'anın ikinci kıs· münaSl!betile Trabluıgarb'a 
Hitler gerekse kendisine pek kadardır. Fakat bu böyle biti- mı başlıyacak.. gelmr.ktedir. 
yakın olanlar aleyhinde ren· rilmemeliydi. Senin gibi bir Ayağa kalktım: Trablusgarp, 16 (Hususi)-

Spor bayramı 
lstanbul, 16 (Hususi mulaa· 

birimizden) - 19 Mayı.ta 
Ankara' da "Atatürk spor bay· 
ramı" adı altında bır spor 
bayramı yapılacaktır. Bu bay· 
rama Ankara, lstanbul ve 
lzmir sporculan fazla miktarda 
iştirak edeceklerdir. 

Feci 
Bir tayyare kazaaı 

Londra, 16 (Radyo) - in· 
giliz yolcu tayyarelerinde bir 
trimotör, Brüksel' den Rino'ya 
giderken kaybolmuştur. lngiliz, 
Alman ve Belçika tayyarele
rinin yaptıklara araştırmalar 
neticesinde tayyare, yanllllf 
olduğu halde bulunmuştur. 

içinde; (Erdaa) lngiliz baYa 
sosyetesi direktörü ile tayya· 
renin pilotu ve telsiz memuru 
parçalanmışlardır. 

Varıova'da 
Arbedeler oldu 

Varşova. 16 (A.A) - Pat 
Aiansı bi' d riyor: 

Vorşova üniversitesinde ve 
Politeknik mektebinde leyli 
talebe ile Yahudi talebe ara· 
sında kavga çıkmı~ birkaç 
Yahudi talebe yaralanmttbr. 
Re! törler dersleri tatil etmif· 
lcrdir. 

Bir karar 

2 - 22 Mart pazartesi gü· 
nü saat 18 de açılacak olan 
Halkevi mandolin ve kitara 
derslerine başlanacağından, 
kayıdh olanların Halkevine 
gelmeleri. 

3 - 17 Mart çarşamba gü
nü saat 18 de sosyal yardım 
komitesı toplantısı vardır. 

gazeteci böyle yapamazdı. Mu··saadenı.zle dedı'm asr· t> M ı· · b ·· b cide edecek mahiyette sözler - • • ı 0 • usso mı, ugun uraya Moskova, 15 (A.A) - Azer· 
So··ylemı·ştı"r. - Ya ne yapardı?. hayat ve ruhiyatı aksettiren bu gelmiş ve binlerce halk tara· b h . - . 9 

Konser 
Memnuniyetle haber aldığı

mıza göre, değerli kemancıla

rımızdan Cavid Ôzmengü 
20 131 37 cumartesi gecesi 
Halkevi salonunda Rozati'nin 
rcfakatile bir konser verile

aycan cum urıyetının uncu 
B - Ben de onu anlatacak· yazının ikinci faslını şöyle bi- fından büyük tezahüratla kar· 

erlin, 16 (A.A) - Ame· tım sana: Kız kurtulduktan tirelim: 1 Sovyetler fevkalade kongresi 
rika mahfelleri Amerika sefi- ş snmıştır. cumhuriyetin kanunu esasisini 

sonra bittabi vapura getirili- Meğer, çocuğu çalan, kızın B. Mussolini karaya çıkaren ittifakla kabul etmiştir. rinin Berlin hükumeti nezdin
deki protestosundan sonra Nev· 
york belediye reisi Laguardia
nın nutku dolayısilc ortaya 
çıkmış olan Alman· Amerikan 
hadisesini kapanmış addetmek
tedirler. 

yor. İkinci süvari, genç ve yirminci aşıkı imiş. Bu suretle 2 t pare topla selamlanmıştır. Soyyetler birliği kanunu eaa-
giızel bir delikanlıdır. Bakışı- genç kadını kendisine çekmek Trablusgarp Belediye reısı, sisine tevfikan Gürcistan, Er· 
yorlar. ilk heyecan başlıyor. istemiş ve muvaffak da olmuş. müftü ve kadı, Arapça birer menisan ve Azerbaycan cum· 
Amerika sahillerine yaklaşır· Fakat bilahare onbeşinci aşı- söylev vermişlerdir. huriyetleri doğrudan d<>truya 
ken artık aralarında aşk baş- kile macerasını tazelediği için, Müstemleke taburları ve de- Sovyetler birlitine cirditi için 
lamıştır. Nihayet, bunu biribir· yirminci aşıkı, kendisini kov- velere binmiş Arap süvarileri kongre Kafkas federasyonunun 
)erine itiraf ediyorlar. muş, çocuğu da Yunan'h de- Trablus'a gelmişlerdı. ve buna batlı teşekkijllerin 

Programı " Bethoven ,, in Zelzele - Bittabi - dedim- biribi- nizci babasına vermiş .. Ve ka- B. Mussolini, müstemleke tarihi vazifelerini tamamlıya· 
cektir. 

"Krevtzer,. e ithaf ettiği 9 uncu Bolu, 15 (A.A) - Evve.lki rinin kucaklarına atılıp öpüşü- dm da bilmecburiye tekrar kıtalarını teftiş ettikten sonra rak datılmış terakki edilmesi· 
sonatı; Fr. List'in 2 inci Rap· gece saat 1,40 ta üç saniye yorlar da.. çocuğunun babasına dönmüş. hükumet dairesine gelmiş ve ne karar vermiştir. 
sodisi, "Paganni,, nin 13 üncü süren şiddetli bir zelzele ol- Kızlar birer kahkaha attılar. işte, sizin asri efsaneyi, böyle orada Arap'lann ileri gelen- Akhisar'da Panayır 
Kaprisi; Viyana kaprisleri gibi muştur. Zelzeledeh halk uyku- Diğeri devam etti: asri hakikatlarla da süslemek )erini kabul eylemiştir. Her sene yapılması mutatl 
eserler zenginleştirmektedir. dan uyanmıştır. Beş dakika -Gayet tabii, değil mi ya?. lazım. B. Mussolini, yarın (Bugün) olan Akhisar'ımıun Çatlak 

Müzik seven okuyucuları- sonra iki saniye süren bir Sonra azizim, insanlarla mes· Ve bu sözleri söyleyip, der- Trablusgarp sergisini açacak panayırı bu yıl da Nevruz"a 
ınıu bu fırsatı kaçırmamala- zelzele daha olmuştur. Hasar kiin olmıyan bir adada yerleş- hal meclisten uzaklaştım. ve bu münasebetle mühim bir tesadüf eden önümüzdeki Pa-
rını tavsiye ederiz. yoktur. meğe karar veriyorlar ve ka· Çimdik söylev verecektir. zer günü açılacaktır . 
.......................................... llllİ ... ı-.ı ............................. lllllİı ................................................ .. 

Fırtına Ali 
:· z zr· BUyUk Korsan Romam 

ğerinden beşer metre fasıla kada" bekledikten sonra, şu 
ile ve yarı eğilerek ilerlemiye beyaz çakıllı yolu takib ede· 
başladılar. Mariya ara sıra et- rek yürüyeceksiniz. Ben sizi 
rafına bakıyordu. Planın bi· karşılıyacağım ve son talimatı 

... r I rinci kısmının tatbikatı başla- vereceğim. Şunu da hatırlata

-96-
mış demekti. Petro'nun başar- yım ki, bana da Ada'dan Yazan: M. Ayhan, Faile ŞemMJddin 

- dığı iş hakikaten çok büyüktü. uzaklaşıncıya kadar düşman 
- Peki, şartın nedir? 
- Onu, bana vermek. Da-

ha doğrusu, bu kadar hizme
time mukabil, kendi maksa
dın da tahakkuk ederken beni 
onunla mükafatlandırmak .. 

Mariya kısaca düşündü: 
Şu dakikada Petro'yu tat

lhİn etmekten başka hiç bir 
We göremiyordu. Aksi tak
dirde berşey mahvolacaktı. 

- Peki, söz veriyorum! 
Dedi. 

Fakat ayni zamarıda 
onun kılma dokunulmıyacağı-

- Allaha, Hristos ve ba
bamın namına yemin ediyorum 
Petro .. 

- Fakat iyi düşün Mariya, 
Fırtına Ali seni takib eder de 
bir tehlike, bir korku karşı

sında kalırsan, gene sözünden 
dönmiyeceksin .. 

- Yemin ediyorum Petrol 
Herşeye rağmen, hatta Fır
tına Ali'nin gözü önünde kızı 
sana teslim edeceğim. 

Şu halde yürüyelim! 
Kumanda sende Petro! 
Peki kaptan! 

Küçük bir sırtı sürünerek muamelesi yapacaksınız .. 
aştılar. Korsanlar tepeden tır· - Peki Petrol 
nağa kadar silah ıçinde idiler. Petro, bu direktifi verdikten 
Hepsi de yarı izbandud gibi sonra sıçradı ve ilerideki ka-
haydutlardı.. yanın arkasında kayboldu. 

Petro, biraz ileride durdu: * * * 
- Şimdi - dedi - ben ya- Kulenin kapısı tak tak vu-

lınız gideceğim. Öyle ümid ruldu. Zeliha, pencere dibinde 
ediyorum ki, diğer uşaklar ve uyumuş, kalmıştı. iki saatten· 
hatta Osman reis, kuleden beri, şuracıkta, gecenin koy· 
çıkmış, ormana doğru gitmiş- nunda hareketsizce yatan mor 
lerdir. Ben vaziyeti tedkik ede- enize bakarak Ali'yi düşünü-
yim. Kulenin beyaz gölgesini yordu .. Ali onun rüyası, Ali 
görüyor musunuz? onun aşkı ve herşeyi idi. 

E ti Nerelerde idi acaba, Ali? 
- Siz burada 011 dakika Düşüne düşüne uyumuş kal-

mıştı ki, kapının vurulduğunu 
duydu. 

- Kim o? 
Diye seslendi ve etrafına 

bakındı: 

Babası yoktu. 
Gene gezinmiş olacaktı. Hal

buki bir saat evel babası yanı
başında idi. Biraz okumuş, 
ondan sonra kızının uyukladı
ğını görünce, hafifçe saçlarını 
okşamış, gezinmek için dışa-
rıya çıkmıştı. 

Kapıyı vuran bir uşaktı: 
- Benim, ben Sultanımız; 

Ağamızı soruyordum .. 
- Bir şey mi var? 
- Arkamızdaki ormanlar 

tutuşmuş ta .. 
- Peki ne olacak? 
- Olur ya, ateş büsbütün 

etrafı sarar. Gidelim, söndü
relim, diye düşündük .. 

- Sahile doğru bakınız, 
belki oralardadır. 

Uşatın ayak sesleri. Yavq 
yavaş uzaklaşb. Bir dakika 
sonra diğer uşakların da çıkıp 
ayni istikamette ilerledikle ini 
gördü. 

- Bu yangın da nered 
çıktı • diye mmldandı·· ki 
ateş verebilir ormana!. Hem de 
ne giizel uyuyordum!. 

içinde garib, endişt.ve hen· 
zer bir his vardı.. Kulenin, 
arkadaki sırtlara bakan pen• 
ceresine kadar geldi.. Orman· 
dan yükselen alevler buradan 
iyice gözüküyordu .. 

- Hayreti 
Diye mınldandı. 

Tekrar yerine ıeldiği vakit, 
kapıda babaınun sesini duydu: 

- S.-11ıı ••r -
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Alllffl6B'dm '' Anaılolu ,, ---~.. 1 ... e . ıwı~ı 
ski Türk'ler ve Ameri-~~lr 
ka'da Zirai Sigorta. 

•• 
Bağdad seferinde Türk ordusu 
hangi tarilarla hareket etti? 

Nevyork,(Hu· 
suıi muhabiri
mizden) - A
meri~ Birleşik 
hükumetleri re· 
isi Mister Ruz· 
velt, geçenler-
de M1tlet Mec
lisine bir mefc· 
tub göndere -
rek milli ekono 
mi ve sosyal re-
fah için hubu· 
batın sigorta -
lanmasını teklif 
etti. lleıide bü-
yük faydası do
kunacağı iddia 
edilen bu prog
ramın başlıca 5 
maddesi şun -
dan ibarettir: 

1 - 1938 se
nesinden başla 
mak üzere çift· 
çilerin buğda -
yım sigortala -
mak. 
2 - Sigorta 

ücreti o l a r a k 
aynen buğday Nevgork'ian bir ıörürıüş 
ve yahud muadili olan fiatini ve buna göre ne miktar buğ
nakden almak. 

3 - Sigprta ücreti olarak 
•aynen alınan buğdayı hüku

met ambarlarında saklamak 
ve fena mevsimlerde bu am
barlardan alarak tevziat yap· 
mak. 

4 - Bu programı tatbik 
etmek için hükumet tarafından 
idari ..masraf tahsisatı verilmelc. 

5 - Zamanla bu sigor
tayı mısır ve pamuk gibi mem
leketin ana mahsullerine teş· 

mil etmek. 
Mister Ruzvelt, vaki beya

natında, hububat sigortasının, 
dolayısile çiftçiden gayri, müs
sehliki ve ticareti koruyacağı 
gibi işsizliğin artmasına da 
mani olmak hususunda fayda 
v,.receğini söylemiştir. Ezcümle, 
fena mevsimlerde yiyeceğin 
azalmasına ve bu suretle fiat
lerin artmasına mani olarak 
müstehliki koruyacağını ve 
netice itibarile memlekete da
ima muntazam ve ayni mik· 

tarda zirai mevadın çıkarılmasını 
temin edeceğini ve bu veçhile 
zürraa sene besene muntazam 
gelir vereceğini ve dolayısile 
ticaret, sınaat ve işçiye emin 
kazanç tesbit etmeğe yardımı 
olacağını beyan etmiştir. Mis-, 
ter Ruzvelt şunları da ilave 
etmiştir: 

"- Tatbik etmekte oldu-
jumuz zirai siyasetimizde top· 
rak ve suların hiiınü muhafa· 
zası, topra1dann iyi istimali, 
ziraat kazancının artırılması 

ve çiftçilerin kontrolü haricin· 
de bulunan sebeplerden ileri 
gelen müşkülat, zarar ve zi· 
yan ve sefalet gibi ahvali me
nedici çareler için lazımgelen 

tedbirler bulunmalıdır ... 

Hububat aigartası nasıl 
feydir? 

Her türlü tehlikeye karşı 
hububat sigortası şudur: 

Bir buğday çiftçisi mcnsub 
olduğu mıntakadaki ziraat ida
resi heyetine müracaat eder. 
Bu heyet çifçinin geçmiş se
nelerde yeti~tirdiği buğday 
miktarlarını, kaç dönüm top
rata butday ekdij'ini tetkik 

day sigorta ettirebileceğini 

tesbit ve bunun sigorta ücre
tini tayin eder. 

Kuraklık, çekirge, tolu, sey
lap, fırtına, kum fırtınası ve
sair kaçınılması mümkün ol
mıyan tabii felaketler mahsu
lün hepsini veya bir kısmını 
mahvederse çiftçiye tesbit 
edilmiş olan yekunun yüzde 
75 miktarı zarar ve ziyan ve
rilir. Faraza çiftçinin bir dö
nüm toprağı 12 ölçek buğday 
vereceği tesbit edilmiş ise za
rar ve ziyan olarak kendisine 
o ölçek buğday verilir. 

Çiftçi sigorta ücretini aynen 
buğday f iatine nazaran nakid 
olarak tediye eder ve zarar 
vukuunda kendisine keza ya 
aynen buğday veyahud mev
simin fiatine nazaran nakid 
verilir. [Buğday fiati sigorta 
ettirilemez.] Her çiftçinin ve
receği sigorta ücreti geçmiş 
senelerde yetiştirmiş olduğu 
mahsul miktarına oezaran dö
nüm başına tesbit edilir. Bir 
kaç senelik sigorta ücreti fev· 
kalade fazla mahsul yetişen 
bir mevsimin mahsulünden 
toptan olarak dahi verilebilir. 

Bay Ruzvelt'in bu yeni 
eseri, bana şunları hatırlatta: 

Edirne muhasarasmın sayılı 
kahramanlarından ve en son 
teslim olan merhum kayma· 
kam Ahmed Bahri beyin soyu 
(nesli) Burdurlu Kadızadeler 
olup çiftçi idiler. Bunun için 
memleketin ziraat hareketleri
ni bilirlerdi. Aşağıdakiler, nes
linden gelmek üzere merhum
dan naklendir: 

Memleketin eski ziraatçıları 

kendi şahsi teşebbüsleri ile 
işler ve teşkilatlar yaparlardı. 
Anadolu'nun gayri merkezi, 
fakat umum millete şamil çok 
mühim ve ekonomik bir teş· 
kilatı vardı. Bu teşkilata göre 
her köy ve kasabada umumi 
bir köy veya kasaba ambarı 
bulunurdu. [Köy misafir oda
ları gibi ]. Bu ambarlar kuru 
ve serin idi. Fare ve haşera
tın girememesi için tertibat 
yapılmıştı. Köyde bulunan her-

Milli küme 
hakkında ····--·---Uşak' dan Halkevi reisi Bay 

Yusuf Aysal'dan uzun bir mek· 
tnp aldık; ayni zamanda sporcu 
olan Bay Yusuf, Milli kümeden 
neler istihdaf edildiğini, fayda· 
larm derecesini, bunun kazanç· 
larmın ne olacağını fedaras
yondan sormakta ve buna mu· 
kabil münhasıran dercettiğimiz 
şu mütaleaları ileri sürmek
tedir: 

1 - Bu maçlar, futbolda 
istenen neticeyi vermiyecektir. 
Ancak üç şehrin istifadesile 
neticelenecektir. 

2 - Milli kiime için, adına 
layık şekilde fili denemeler 
lazımdır. Halbuki üç şehir in· 
hisarı buna zıddır. Futbolumu
zun terakkisi namına bu usul 
aykırıdır. Çünkü her üç şehrin 
dahili ve harici temasları var· 
dır. Biraz da diğer şehirleri 
düşünmelidir. 

3 - Maksad, Milli takımı 
hazırlayıp elemanlarını seçmek 
ve yetiştirmekse bıınu yalnız 
üç şehirde bırakmamalıdır. Bu, 
eski usuldür. Tenkid edilen 
israf ve istihlak vasıtası sayılan 
Türkiye futbol birincilikleri da
ha faydalıdır. Tecrübemize da· 
yanarak diyoruz ki, Milli küme 
alakadarlarca yürütülebilir. Fa
kat muhakkak, istenen fayda 
alınamaz. Bunda kuvvet esası 

göze alındıysa yalnız Ankara, 
İstanbul ve lzmir'i düşünmek 
de hatadır. Çünkü ayni kuv
vette takımlar vardır. Düşünce 
başkası ise r.edir, bilelim! 

4 - İkinci bir küme teş
kilile şimdi küme haricinde 
bulunanların kümeye ithali ha
beri vardır. Bu da, Milli küme 
usulünün, bu üç şehri bile 
tatmin etmediğini gösteriyor. 
Halbuki çocuklarımızın yılda 

~bir, karşılaşıp tanışma ve se
·ıişmeleri ne iyi idi? Bunun za· 

~rarını gene biz çekeceğiz. Milli 
ve temsili maçlarda en küçük 
bir izin alamıyan futbolcunun 
3-4 ay küme maçlarına nasıl 
gireceğini de düşünüyor. Bil
hassa şu amatör vasfımızla ... 
M;&;afihMilli kümeciler;~u: 
vaffalcıyet dileriz. 

İzmir İnhisarlar başmüdür-
lüğünden: 

Çamaltı tuzlasında yaptırı
lacak tımpana binası açık ek
siltmeye konmuştur. Keşif be
deli 4881,03 muvakkat temi
natı :{66,07 liradır. 

istekliler planlarla keşif ve 
şartnameleri• muhasebe şube
sinde görebilirler. Eksiltme 
27 /3/ 937 günü saat 11 de 
başmüdürlüğümüzdeki komis
yonda yapılacaktır 

785 17 20 

kes yetiştirdiği Buğday, Arpa 
ve kuru olarak muhafazası im
kanı olan her mahsulden se
nede muayyen bir mikdarı bu 
köy ambarına vermiye mec· 
burdu. Vereceği mikdarı ara
zısıne göre köy ihtiyarları 
[şimdi heyet ismi veriliyor]. 
Tesbit ederlerdi. Ambarların 
hüsnü muhafazası işi sıra ile 
her aileye devredilirdi. Kurak-
lık ve yahut herhangi bir fe· 
lakettcn dolayı kıtlık olursa 
bu ambarlar imdada yetişirdi. 
Rivayete göre bu ambarlarda 
her köyü hayvanatile beraber 
beş sene g~fodirecek mal bu-
lunurdtt. Bu yüzden köyliiler 

Mani aa 'da imar 
faaliyeti 

Yeni mektebe l;;önu adı 
verilecek 

Manisa, (Hususi) - Vila
yet umumi meclisi şimdiye ka· 
dar baytar, ziraat, sıhhat ve 
kültür ve nafıa adi büdçele
rini kabul etmiştir. 

Baytar büdçesi yekunu 
13762 lira, ziraat büdçesi 
11251 lira, sıhhat büdçesi 
76978 lira, kültür büdçesi 
376703 lira, nafıa adi büdçesi 
44102 liradır. Kabul olunan 
bu büdçelerde 936 yılına gö· 
re 6100 lira fazlalık vardır. 

Meclis mesaisine martın 23 
üncü salı günü nihayet vere
~ektir. 

Halkavi binası genişliyor 
Halkevi binasının genişletil· 

mesi inşaatına başlanmıştır. 

inşaat bir ay zarfında ikmal 
edilecektir. 

lmarat 
Valımiz Dr. Bay Lütfi Kır

dar'ın çizdiği imar planı müs
bet sahaya girmiş bulunuyor. 
Mevcud sinema binasından is
tasyona kadar ve polis kara· 
kolundan hükumet konağına 
ve oradan bir kilometre ileri
sine kadar olan inşaat 73635 
liraya mütc.ahhide ihale olun
muş ve derhal inşaata baş

lanmıştır. Valimiz Cumhuriyet 
caddesinin asfalt [olarak inşa
sını tensip ederek bu inşaat 

için lüzum•J olan parayı temin 
eylemiş bulunmaktadır. Cum
huriyet caddesinde yapılmıya 
başlanan çocuk bahçesi cad
deye miistesna bir güzellik 
verecektir. Bu cadde üzerinde 
yapılacak modern tipte ilk
mektebin keşif evrakı tasdik 
edilmek üzeredir. Parası ha
zır olduğu icin keşif evrakı 
tasdikten gelir gelmez derhal 
inşaata başlanacaktır. Bu mek
tebin adı (lnönü) olacaktır. 

Kupa maçı 
Kupa maçlarına devam edil

mektedir. Dün Manisa saha· 
sında karşılaşan Turgudlu 
gençleri ile Manisa Yıldırım
spor gençleri arasındaki maç 
3-2 Turgudlu'nun galibiyeti 
ile peticelenmiştir. Önümüz
deki pazar günü Salihli ve 
Akhisar gençleri Salihli saha
sında karşılaşacaklardır. 

BOyOk Önderim;zin hem
şireleri Manisa'yı ziyaret 

edecekler 
Sevinçle haber aldığımıza 

göre, Atatürk'ün hemşireleri 
sayın Bayan Makbule Boysan 
yakında Manisa'yı ziyaret ede
cekler ve birkaç gün valimiz 
Dr. Bay Lütfi Kırdar'ın misa-
firi olacaklardır. 

Greo:büyüyor 
Londra, 15 (A. A) - Kal

küta mıntakasında pamuk en
düstrisindeki grev gittikçe ge
nişlemektedir. 6 bin işçi grev 
halindedir. Fabrikaların on 
yec{isi kapanmıştır. 

hemen felaket ve kıtlık nedir 
bilmezlerdi. 

Bir köye yeni bir şahış ve 
yahut aile gelirse bu ambar
lardag ödünç verilir ve fazla 
hayvanatı olanlara veresiye mal 
verirlerdi. Bu suretle yeni bir 
aile tutunabilir ve hayatını tc· 
min eder ve zamanla köy am
barlarına hem borçlarını öder, 
hem de haklarını verirlerdi. 

Hatta hükumetin seferber
liklerinde bu ambarların seri 
ve hayati faydaları da dokun
muştur. 

Bugünkü milli ekonomi ve 
seıyal refah i~in en müterakki 

T0ti1n dikimine --····---Akhi ar mıntaka .. 
sında başlandı 

Akhisar, 16 (Hususi muha· 
birimizden) - Diln mıntakada 
tütün dikimine başlanmıştır, 

ilk tütün mahsulünü diken 
Bay Ramazan Yaka'dır. Diğer 
müstahsıllar da bu sene fazla 
tütün ekmek için hazırlıklarını 
geniş tutmuştardır. 

Akhisar' da 
Mektep, Halkavi ve Parti 

binaları in,aab .• 
Akhisar, (Hususi) - Kay

makamımız Rifat Yenal kaza 
ve bilhassa köy işlerile ve köy
lüİerin biİtün hususatile yakın
dan alakadar olmaktadır. 

Ezcümle hiç mektebi olmı
yan 5 köyde yeniden ve mo
dern bir şekilde mektep yap
tırılması ve tevsii icabeden 
köy mekteplerinin de tevsii 
kararlaıtırılmıştır. 

Ayni zamanda her köyde 
parti ve ihtiyar heyetleri için 
binalar ve umumi belalarla, 
bilhassa köyleri birbirine bağ-
lıyan ucuz ve elverişli yollar 
yaptırmağa başlanmıştır ve 
bütün köylerin telefonla mer· 
keze bağlanması da sona er-
dirilmek üzeredir. 

Bataklık bir halde olan 
Beyoba köyünün bataklığının 
kurutulması için tedabir alın· 
mış ve buraya yüzlerce oka· 
liptüs ağacı diktirilmiştir. 

Kapaklı köyünden Akhisar'a 
kadar olan 1 O kilometrelik 
şose kısmının heriki tarafına 
ağaçlar diktirilmek suretile bu 
yol da süslenmiştir. 

Halkevi ve Parti 
Bir Parti ve Halkevi hinası 

inşası için kaymakamımız Ri-
fat Yenal'ın yardımile bir ko· 
misyon teşekkül etmiş ve tü
tün çiftçilerinden bugüne ka-
dar 14000 lira bir para top· 
lanmıştır. Birçok tüccarlar da 
yüzer, ellişer lira vermek su
retile bu teberrua iştirak et
mektedirler. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört drtkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

Akhisar Ur
baylığından 

Akhisar belediye itfaiyesi 
için gereken 300 metre hor
tum kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 
29/3/937 tarihinde yapılacak· 
tır. isteklilerin 2490 sayılı ka
nundaki tarife göre kapalı 
zarf usulü ile müraceatları ilan 
olunur. 17 20 23 26 

memleketlerin teşebbüs et
mekte oldukları bazı harekt:t
ler bizim köylümüzün aklı se
liminde çoktan yetişmiş ve 
faydalı surette tatbik edil· 
miştir. 

Bugünkü idareci ve iktısat· 
çılar tarafından teklif edilen 
bu şekil refah çareleri, bizde 
93 senesi Moskof muharebesi 
zamanında son izlerini kay· 
bctmiştir. 

f ngiltcre harp çırkar.sa bü
tün lngiliz adasındaki insan· 
ları bir sene hariçten mal 
gelmemek şartile besliyecek 
miktarda yiyecek amb~r edil
mesini milli müdafaasının en 

Bay Antonesko> 
----· +-<• ----1 stanbul 'a vardı ve 

Ankara'ya gitti 
!"'"'"' Başı 1 inci •alıiJede -

Bu ziyarette hususi mijza· 
kere mevzuları ı.ramak güçtür. 
Romanya ve Türkiye arasında 
halledilecek ihtilaflı hiçbir me· 
sele yoktur. Bu iki memleketin 
beynelmilel sahadaki teıriki 
mesaısı daima ahenkli ve 
semereli olmuştur. Bu dostluk 
hiçbir zaman tekzib edilme· 
miştir. Türkiye Balkan antan
tında kıymetli Dış Bakanı B. 
Tevfik Rüşdü Aras vasıtuitf 

barışın organizasyonuna hali;.. 
saııe bir surette hadim ~e 
Ankara'dan müesses nizam 
lehinde ve hudutların tadili 
aleyhinde kr ' sözler sadır 
olmuştur. 

Cenevre' de Romany• ve 
Tarkiye mümessilleri daima 
bir olmuşlar ve müşkül ah
valde ka~ılıklı müzaharet et· 
mesini bilmişlerdir. 

Son İskenderun iıi münase
betile B. Antonesko tarafın
dan yapılan müsbet hareket 
uzlaştıncı rolü ve B. Delbos 
ve B. Rüşdü Aras arasındaki 
samimi temasları Türk dostla
rımız tarafından ehemmiyetle 
takdir edilmiştir. 

Montrö' de Türkiye mümes
sili tarafından verilen teminat 
bizde ayni in'ikası bulmuştur. 

B. Antonesko'nun zi~ 
ihtilaflarla dolu şu devrede 
bu kadar mütehavvil manzara 
arzeden beynelmilel vaziyetin 
müzakeresi için en iyi bir ve
sile olacaktır. Küçük antantın 
Belgrad konferansı arifesinde 
bu temas birbirine bu kadar 
sıkı bir surette merbut bulu
nan iki barışçı te"'ekkülün ic· 
raatını telif için hususi bir 
ehemmiyet arzetmektedir. 

Belgrad, 16 (Radyo) -Ro· 
manya Hariciye Nazırı Bay 
Viktor Antonesko'nun Ankara 
seyahatine siyasi mahfillerde 
büyük ehemmiyet atfediliyor. 

Karadenizin Türkiye ve Ro
manya için bilhassa haizi ehem· 
miyet olması itibarile bu se
yahatın mühim bir anlaşma 
ile neticeleneceği ve Türkiye
Romanya arasındaki siyasi mü-

nasebetlerin daha sıkı ve mühim 
bir şekle sokulacağı söyleni
yor. 

OoRSA 
Ozum sab,lan 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
68 inhisar ida. 10 25 10 50 
51 Ş. Riza ha. 13 25 20 
25 J. Kohen 11 75 11 75 
13 L. Galemidi 12 625 12 625 

8 S. Berk. 13 25 13 25 
165 Yekun 
418914 Eski sabş 
419079 U. satış 

mühim şartlarından birisi ola· 
rak kabul etmiş ve birkaç ay· 
danberi icabeden idharata baş· 
lamıştır. Bağdad seferini oku-

muş olanlar bilirler ki, Türk 
ordusu harekete geçmeden bir 
kaç sene evel millet geçeceği 

yerlerde yiyecek ambarları te· 
sis etmiş, hatta yollar imal 
eylemiştir. Memlekette el'in 
bu büyük ambarların binaları, 
yollar v~ köprüler mevcuttur. 

Acaba Türk'ün tarihi ve 
meşhur yaratma kabiliyeti ve 
aklı selimi bl• hususta yeni 
bir şekil de bt. ,, ıyacak mıdır 
sanki?. Alun.d 



m Akif hakkındau 
---------

- Başı 3 üncü sahifede - hamur yapmıya lüzum görme-
Sonra, her şair yetiştiği den dedi ki: 

evrin şerait ve icabatile ve - Bu eser posadırl Ve onu 
ncak kendi vadisinde tetkik kalp akçe gibi ammei üdeba-
diıir. Şairi azamı - bilmiyo- nın suratına çarptı! 
um ya, bu vasfı da onda bı- "Ammei üdeba,, diyorum; 
akacaklar mı?- Yetiştiren de- çünkü Akif'i şimdiye kadar 
İr onun varsa - dehasında "Nazım bile değ\lsin,, diye 
ile bir intibak gizledi. Bizde taşlıyan olmadı. Demek ki taş-
angi şairdir ki yaşadığı devri lanan yalnız o değil, Ammei 
üsbütün tarac edebilmi~tir? üdebadırf 
alnız şu var ki o şairler; Ona diğer eserlerinde hiç 
inde bulundukları cemiyetin olmazsa kelimelere, aruza ha-

dikkat edince görülür- en ~e- kim bir nazımlık, istiklal mar-
"sinde değil, daha az veya şile Çanakkele şiirinde de bir 
aha çok ilerisinde yürümüş- şairlik tevcih ettilerdi. 
rdir. Hayatında Akif'i se't'medi-
Hurafeler devrinin şairi Meh- ğini peşin ilan eden münak-
ed Akif de - insaf ile söy- kid onun eserlerini ancak 

Yelim ki - o devrin hu raf el eri dahit ziyade mematın dan son-
İnde boğulmıyarak bilakis ra ve sırf tenkid ve recm 
nlarla biaman savaşlara gi- ıçın m·i okumuş bilmem ki .. 
"şti. Cehaletle zulümle, geri- Ah keşke böyle okumasaydı, 
ğe, barid taassuplara, atalete, keşke böyle de yazmasaydı .. 
eskenete, riyaya, dalkavuk- Korkuyorum ki vatanda bir 
ğa onun kadar söven, bu şair de kalnuyacak, medamki 
illetin ruhunu onun kadar koskoca adamların mezarı 

eken, bu milletin alamın" üstünde böyle tepiniliyor .. 
nun kadar gözyaşı döken Üstad Ekrem -affediniz, ağ-
inci bir şairimiz daha çık- zım alışmış, kimbilir ondan 
amıştır, diyebilirim. da üstadlığı almışlardır- der-
Nurullah Ataç'ın yazdığına diki: "Tenkid kolay, san'at 

akıtırsa Mehmed Akif, cami- güçtür.,, Aruı:un Akifini ve 
rde, avam karşısında peştah- Akif'in aruzunu o derece sığ 
döğen hu raf alcı bir vaiz görenler onun eserlerindeki 

slağından bile aşağı bir şeffafiyete aldanıyorlar. Hal-
am. Evet, şiirlerile, hatta buki selamet ve vüs'atı kariha 
ilerile o da vaızlar etmiştir. ile bir sayi anudun mahsulü 
kat o devrin gerisinde de- olan o eserler hayli derindir. 

1, çok ilerisinde! Kolu paçayı sıvayıp içine gir-
Sonra sayılı şairlerimiz ara· dikten sonra ve biraz da iler-

nda milli savaşın sinesine !edikten sonradır ki iş anla-
ılao, orada nefis şiirler ya- ş Lr. 
n, milli istiklal marşını ya- Canım, o adam da Tanrı-
tan yalnız Mehmed Akif nın selamını, mahallenin ilınü-
ğil mi idi?. haberini tutmuş nazma bürü-
Mehmcd Akif hakkında Nu- müşl Bu da olur mu? Hani 
ilah oğlumuzla belki benim- ben bile okurken, sinirlenirim 
birleşebileceğim başka bazı oynar da gülerim. 

ktalar bulunabilir. Fakat Fakat evlad, bir şair bütün 
Ünekkid öyle bir uçtan tut- eserlerinde de şair olmaz yal 

ki ne onun bana yaklaş- Maamafih o selamlar, o ke-
nıasına imkan var, ne de lamlar acaba gelişi güzel, ko-
nim onunla elele gelmeme.. )ayca yazılıvermiş midir? Aruz 
Bütün !.>unlarla beraber, bah- dedikleri karakoncolusu onun-
ttiğımiz şu noktalar bağsız la uğraşanlar bilirler. Nurullah 
bağlı san'at karşısında hep Ataç oğlumuzda biraz da 

Ugüzaftan ibarettir. şairlik veya nazımlık veya 
Mehmed Akif şair değil ondan aşağı bir Mehmed 
Ydi? Nazım değil miydi? Akif'lik olsaydı ben onu gö-
t hiç miydi? Bu suallere ce- rürdüm, 
P verebilmek için hangi eser- Bilmem istiklal marşı ile 
in dairei san'at veya şairiy- Çanakkale parçalarını nasıl 
te girebileceğini tayin etmek, buluyorlar? Ben beyneşşuera 

bahsimde Nurullah Ataç müsabakada birinciliği kaza-
lurnuzun kurduğu yeni bir nan, hala kıyam ve ihtiram ile 
stur veya mezhep varsa tatlı tatlı okunan istiklal mar-
u Öğrenmek lazımdır. Fakat şının şu ilk: 
rüyoruz ki oğlumuz Akifiye- Korkma sönmez bu şefaklar-
d~ bize böyle yeni bir düs· da yüzen alsancak 
Veremiyor, yalnız " Meh- Mısraına bile şi:r diyornm. 

d Akif şair değildir, nazım Berrak, saf birşcy olduğu hal-
değildir: bir giçtir" diyor! de, hatta (Yahya Kemal)in: 

Böyle delilsiz iddialara man- Gece Leylayi ayın on dördü 
dilinde (tehakküm) derler Koyda tenha yıkanırken gördü 
ben bunu ·bazı tenkitlerini Beyti hakkındaki hükmüm 
e seve okuduğum- Nurullah de böyle. O da şeffaf bir 
aç'a yakıştıramam. Kendisini eser olmasına rağmen ... 
ır başlı, dolgun ve olgun Benim nazarımda (Şiir "Eb-
f&lı bir adam, bir genç ta- ham, Ebhanı" Şiir) düsturu 
1 ın. inhisarı doğru değildir. 
~ana belki bunak diyecek- Ya, son zamanlarda başımı-
ız, fakat Nurullah, Akif hic- za bir de (şiri halis) diye bir 
esinde çok delikanlı ol- şq çıktı. Halis, safi.. Kelime 
Şturl üzerinde oynaınıyalıın, fakat 
~akınız, onun yerinde, me- bunda da bir esas yok! Şiri 
a, Hüseyin Cahid Yalçın safi veya halis demek ·anla-
aydı böyle yapmazdı. O, dığıma göre- (san'atı kelamda 
kitlerinde filitreden geçen mutlak güzellik) demek ola-
teıniz bir suyun safiyet ve cak. Fakat bu ıtlakı bağlamak, 
trakiyetini gösterir; eseri yalnız ( ibham ) a hasretmek 
1tıız san'at lıaysiyetile baştan doğru mu? Hlakta zamanların, 
. ğı süzer, hamur haline ge- mekanların, muhtelif insanların 
~· hükümlerini ondan sonra kuyud ve izafatı kalkmalıdır. 
ır. Hem ne nezahet, ne Sonra, göı üyoruz ki güzt'l 
,<1r, ne Zt!rafetl Halbuki nok- san'atların hemen hepsinde 
1 bivcdadıuııı böyle bir ' bugün sadelik, basitlik moda-

, - , 
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Kırkağaç 

Bakır köyünde 
Pehlivan güreşi 
Kırkağaç'ın Bakır köyünde 

hayır işleri için 21/ Mart /937 
Pazar günü muhitte tanılan 
büyük pehlivanların iştirakile 
güreş yapılacaktır. 

Güreşe iştirak edecek peh
livanlara aşağıda yazılı müka
fatla r verilecektir: 

Lira 

Başa 70 
Başaltı 40 
Orta 25 
Küçük orta 10 
Deste 5 -
Yekun 150 
Hayırsever halkın bu hayır 

işlerine mahsus güreşe iştirak
ları rica olunur. -dır. insanlar artık ibham iste-
miyorlar. 

Şimdi, (Al sancağı şafak
larda yüzdüren) hayal ile (Ley· 
layı, gece, koyda ayın on 
dördüne gösteren) hayalin şu 
ufacık, şu basit fakat kosko
caman bir eserini şiirin kuca
ğından • dışarı atabilir miyiz? 
Halbuki ikisi görünüşte saft ır, 
şeffaftır. 

Yıllar var ki susuyordum; 
Aşkolsun yiğit Nurullah'ıma 
ki bana gençliğimi hatırlattı 
da bu kadarcık olsun söylettı. 
Şimdi oğlumun gözünde fikir· 
ce de bayağı olan Akif'in 
Şark ve Garp edebiyatını çok 
iyi bilen, Üniversitelerde, mat
buatta müderrislik, muharrir
lik yapan, birçok Nurullah'lar 
yetiştiren alim ve mütefekkir 
bir zat olduğunu da, müsaa-
de !erile, ilave etmeliyim. Akif 
muasırları içinde ilmen de 
yüksekti. 

Baytar mektebinden birin
cilikle çıkan, bütün hayatını 
ilme, fenne, bağlı yan, bu dün· 
yadan eteklerini tıpkı Nurul
lah'ın cennetlik babası Ata 
merhum gibi -tertemiz çeken 
böyle bir adamı da cahil gö
rürsek o halde, evlad, nasıl 

insan istediğini bana alat da 
köşei tekaüdümde öyle bir 
mahllıku kamil yaratıp hemen 
yetiştirmesini gece gündüz, 
barigahı Haktan talep ve ni
yaz edeyim. Hürmetler. 

Edebiyat mütekaitlerinden 
Karni 

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

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

2 - Keşif bedeli 5466 lira 72 kuruş olup ilk teminat pa· 

3 

4 
5 

rası 410 liradır. 
ihalesi 18 Mart 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Mst: Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saotinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2 7 12 17 599 

Ege Türk ticaret anonim şir
keti tesis heyeti umumiyesin
den: 

Şirketimizin esas mukavelenamesi icra vekilleri heyetince 
onaylanmış ve ali tasdike de iktiran etmiş olduğundan mua-
melatı müteakibe ve kanuniyenin ifası için aşağıdaki ruzna
mede yazılı mevadı müzakere ederek karara bağlamak üıere 
müessislerin 2 Nisan 937 tarihine müsadif cuma günü saat 
üçte lzmir Esnaf ve Alıali bankası Meclisi idare salonunda 
toplantıya gelmeleri ilan olunur. 

içtimada görüşülecek iş er 
1 - Hisselerin kaffesinin iştira ve tediyenin taahhüt oldu

ğunun ve bunların rubu bedellerinin tesviye edildiği
nin tasdiki. 

2 Esas mukavelename dairesinde meclisi idare azasının 
tayini. 

3 Esas mukavelename dairesinde murakiplerin tayini. 793 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası 
idare mec is·n en; 

25 Mart 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ve 
16 da fzmir Ticaret ve sanayi odası salonunda alelade ve 
fevkalade bir surette toplanncağı evvelce ruznamesile birlikte 
ilan edilmil1 olan heyeti umumiye toplantısında hazır buluna
cak ortakların mezkur toplantılara iştirak edebilmeleri için 
merkez veya şubelerimize müracaat ederek duhuliye kartlarını 
almaları tekrar rica olunur. 17 19 784 

Devlet Demiryollarından 
istasyonlardan İzmir Kemerine gelip sahipleri tarafından 

kaldırılmıyan ve nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins 
ve kıymetteki eşyalar 29/3/937 tarihinde pazartesi günü saat 
9 da Alsancak garında 8 İ?ci işletme komisyonu ta~a~ından 
açık artırma usulile ve peşın bedelle satılacaktır. Dellalıye ve 
belediye rusumu alıcıya aittir. 

Eşyanın cinsi ve kıymeti hakkında malümat almak istiyen-
lerin Alsancak garına müracaatları. · 786 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den; 

Seneliği 65 lira bedcllı lkiçeşmelik cadde:sinde ınüstağnaan 
vakfından 226 No. hı dükkanın 1 Haziran 937 ye kadar icarı 
müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 27/3/937 cumartesi günü saat 
11 dedir. isteklilerin Vakıflar direktörlüğüne müracaatları. 

aya 

ı zmir belediyesinden 
1 - Beher metro murab

baı üç yüz kuruştan bin yedi 
yiiz yetmiş üç lira bedeli mu
hammenele 61 sayılı adanın 

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 yiiz elli kuruştan iki 
bin yüz altmış lira bedeli mu
hammenle 61 sayılı adanın 

sekiz yüz altmış dört metro 
murabbaındaki 19 ve 20 sayılı 
arsalannın 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 g~linir. 

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 
de;imetre murabbaındaki 18 
ve 19 sayılı arsalarının satışı 

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

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

4 - Beher met:To murabbat 
iki yüz elli kuruştan bin yü~ 
yirmi füa bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın dört yüz kırk 
sekiz metre murabbaındaki 
32 sayılı arsanın satışı baş 

kiitiptikteki 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 17 643 

. Akhisar Hukuk hakimliğin
den: 

Akhisar'ın Kethüda mahal
lesinde Çukurçeşme sokağında 
Abdullah kızı Refika tarf ından 
aynı mahalleden olup elyevm 
ikametgahı meçhul bulunan 
kocası Ahmed oglu Hüseyin 
aleyhine açtığı boşanma da
vasında: 

Akhisar Asliye hukuk mah
kemesinde yapılan açık duruş-
ma sonunda davalı karısı Re
fikayı terk ile evlilik birliği 

vazifesini ifa etmemek mak
sadile bir buçuk senedenberi 
evine dömediği ve karısı Re
fika'yı bakmadığı anlaşıldı-

ğından bu sebeble şiddetli ge
çimsizlik olduğundan 12 Tem
muz 930 tarihinde Refika ile 
Ahmed oğlu Hüseyin arasın

daki zevciyet bağlantısının çö
zülmesine karar verildiğinden 
281/244 No.lı ilam tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
Akhisar Asliye mahıceme sa· 
lonun talik olunduğundan 

işbu ilandan itibaren 15 gün 
zarfında turuk kanuniye teves
sül etmediği takdirde mezkur 
ilanın kesbi kat'iyet edeceği 

ilan olunur. 782 



ve EmlAkinizi 
Ettirdiniz 

----•-+---
M

.,, 
1 • 

~. F. H. VAN-' 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 

Refahınızı ve ailenizin istikbalini temin G. M. B. H. 
HAMBURG 

etmek istiyorsanız ve emlak. servetini
"ANGORA" vapuru 30 

martta bekleniliyor. ROTTER 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları içm yük kabul 

zin bir A aybolmasını iste- edecektir. 

me2seniz kendinizi ve mülklerinizi mem
AMERICAN EXPORT LI· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
leketin en büyük T .. r sigorta şirketi " EX1RIA ,, vapuru 22 

marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. olan: 

' ' o u,, 
PiRE AKTARMASI SEY

Ri SEFERLER 
"EXCAMBION,, vapuru 19 

martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

Sö<goırta ettörrönö~a 
"EXOCHORDA,. vapuru 

26 martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

--~-·---

Ehven şartlar, muamelede sür'at, tediyede sühulet. 

"EXCALIBUR,, vapurJ 9 
nisanda PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi: 

Müracaat mahalli: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE - NEVYO.~K 18 gündür. 
sERvıcE MARıTıME Ro- • 1111111111111111111111111111111· Doktor J 1ırm1111111ııııınrıııııırıı! 

Türkiye iş Bankası 
lzmir Şubesi 

UMAIN BUCAREST = A K 1 T ::: 
"DUROSTOR,. vapuru 3 ;; • ema onay ~ 

nisanda bekleniliyor. KÖS- = Bakterigolog ve bulaşık, salgın lzastalıkları ::: 
TENCE, SULINA, GALATZ 8 · :::: 
ve GALATZ aktarması TU- = ırinci Sınıf Mutahassısı ~ 
NA limanları için yük ala- - . (Verem ve saire) - . 
caktır. - Basmahane ısta&youu k81'~ısındaki Dibek sokak La.rncln 30 sa}ılı ::; 

1 

JOHNSTON WARREN - ev ve muayenehanesinde sabnh sanl 8 den akşam saat 6 ya §§ 

LINIES L TD. LIVERPOOL i111111111111111111111111111111rıililılıı~ltı'ıi;iılllıiı"İırı1i; ;~7e/on: 417 5 111111111 
1 11AVIEMORE,. vapuru 21 -------------------_:.:,~:.:::; 

. . - ~ -- - ___ ........ _____ __.___ . ~. 1 martta bekleniliyor. ANVERS Askeri Fabrikalar umum mü-
ve LIVERPOOL limanların-
dan yük çıkaracak ve BUR· dÜr)Üguv .. nden: 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALATZ ve SOULINA, li- 100 Ton Fe M manlarına yük alacaktır. rro angan 

-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllltlllllllltll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ii Ucuz, taze ve tenıiz iliç çeşidleri : 
E_-_ = DEN NORSKE MIDEL- Tahmin edilen bedeli 13000 lira olan yukarda miktarı ve 
_ Başdurak büyük Salepçioğ/u hanı karşısında _ HAVSLINJE OSLO cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın = _ "SARDINIA,, motörü 20 a\ma komisyonunca 315/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 

-

5=_= H a m <dl Da ~ n na an ~ ~ e d!::. r a R==\\ r a B=' = martta bekleniliyor. PiRE, IS- de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
U ~ ~ ~ U U l\:a V U U ~ U = KENDERiYE, DIEPPE ve komisyondan verilir. 

:; · = NORVEÇ limanlarına yük ala· Taliplerin muvakkat teminat olan 975 lirayı havi teklif mek-
~s hh t E h . - caktır. tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme-
§§ ı a eza an esı- Vapurların isimleri gelme leri ve kend ılerin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üııcü mad· 
--~-~ tarihleri ve navlun tarifeleri delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miira-

- hakında bir taahhüde girişi- c2atları. 17 19 21 23 765 

~ nde bulunur. - lemez. Telefon No. 2007 2008 A k ... F b .k 1 .. 
i fi ııı ı ııı ııı 11111111111111ıı111111ıııııı111111111111111ıııııı111111111111111111111111111111111ııı11111111111111111111111ııı111111111111m11111111111111 ın• O li vire ve s e ı·ı a rı a ar um um mu .. 
"UM DAL,, Umu- tarihleri v~ navlun .. larif~~e~i ta gelip HAMBURG GDY- ş·· k" dürlüg"' ünden: 

... D . A hakkında bır taahhude gırışı- NIA ve lSKANDINA VY A li· ure ası 
mı enız centa- lemez manian için yük alacaktır. Limited 100 T t hh A 

lığı Ltd. Biri~ci_kordonda "UMDAL., M/S "AASNE., motörü 30 on mu a ar vrupa 

H 
• • UMUMi DENiZ . ACENTA- marta doğru bekleniyor. Yü- Vapur Acentası v 

ellenıc Lınes LiGi LTD. vapuru accntalı- künü tahliyeden sonra ROT- Birinci kordon Recs binası pamugu 
L

• •t d ğına müracaat edilmesi rica TERDAM, HAMBURG, ve Tel. 2443 Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yuk:ırdn miktarı ve 
imi e olunur. SKANDiNAVIA limanlarına ELLERMAN LINES LTD. cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

Riz binasında No. 166 yüklecektir. "EGYPTIAN,, mart ihtida- alma komisyonunca 4/5/937 tarihinde salı günü saat 15 de 
11GRIGORIOS,, vapuru 24 

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

"GERMANIA,. vapuru 2 - 5 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRET AGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

Teldon : 3171 SERVİCE MARITIME RO- sında LIVERPOOL ve SVAN- kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mu· 
-ma.:ı•mlJ!::lillllilll~•tt ttM'!' e•._ UMAIN KUMPANYASI SEA'dan gelip yük çıkara- k.1bilinde komisyondan verilir. 

F t ll• S cak ve ayni zamanda LIVER~ ra e 1 Perco Sis "SUÇEAVA Taliple•'İn muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklıf 
,, vapuru POOL ve GLASKOV için 

25 marta doğru beklenilmekte yük alacaktır. mektuplarını mezkGr günde saat 14 de kadar komisyona ver-
V apur A centası olup PİRE, MALTA, ve MAR "LESBIAN,, vapuru 15 nıeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

ROYAL NEERLANDAIS SiL YA limanlarına yolcu ve martta LONDRA, HULL ve maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
KUMPANYASI yük kabul edecektir. ANVERS'ten gelip yük çıka- nıcaatları. 17 19 21 23 764 

SiS "PELES,, vapuru 9 racaktır. s 
SiS "HERCULES,, vapuru 

15 marta doğru bekleniyor, 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS V ARNA ve KÖSTEN-
CE limanlarına hareket edecek 

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

SVENSKA ORIENT 
LINiEN KUMPANYASI 

nisana doğru bekleniyor PiRE Tarih ve navlunlardaki de- • **A:nce'l~e-••Sa•l•ılık 
MALTA ve MARSILYA li- ~~~~l;~~~~e:tm::~nta mes'u- FOTO 
manlarına yolcu ve yük ka· - değirmen 
bul eder. Birinci Sınıf Mutahassıs o R Hali faaliyette yüz yirmi 

Daha fazla tafsilat için ikin- Dr. Demir Ali santimlik çift taşlı ve 27 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye beygirlik lngıliz nasyonal 
binası arkasında FRATELLl Kamçı oğlu Refik Lütfi Or markalı mazotla mütaharrik 
SPERCO vapur acentalığına Cilt ve Tenasül hastahk-.. d'I · · ı Zevkinizi okşayacak poz muracaat e ı mesı rıca o unur. ları ve elektrik tedavisi 
Navl la d k. h k t t f Temiz işçilik un r a 1 ve are e a- zmir - Birinci beyler sokağı 
rihlerindeki değişikliklerden Elhamra Sineması arkasında l lükumet civarı Kaymakam 
acenta mesuliyet kabul etmez. Telefon : 3479 Nihad bey caddesi No. 20 

motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

SiS "ISA,, vapuru 15 mart- Telefon: 4142/4221/2663 -
.. 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 'IUılp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

lzmir'de Kestane paza
zarındn 22 n•ımarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. -


