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Hava kuvvetlerimiz çoğalıyor Projemizin aynen ~kabulü .. 

•• komiteden istedik 

r 
Büyük 
Şefimizin Y c:tkında 1000 tayyare-
Alicenaplıkları mız ve 15,000 tayyare-nu 

Temel yasasını tanzim edecek 
olan komite, yann (bugün) Hatay· 
dan barck.eı edecek olan bitaraf 
lnüşabitlerin şifahi izahatından is· 
tifade edeceğini iimid etmekteılir: 

B. N. Rifat Menemencioğlu 
Ankara, 2 (Jlueusi) - Dahiliye 

\ 'ekili Bay Şükrii Kaya, Cenupta 
Hotay'lılarla temas etmiştir. 

Adis-Ababa sokakların
da devriyeler dolaşıyor 

cimiz olacaktır -Polonya fabrikalarına top, mitralyöz ve 
son sistem tayyareler ısmarladık 

Tayyareci/erimiz 
1ıtanbul, 2 (lluausi) - Ilülai· müzdeki eumırteei gllııG TGrk'kut• 

mctimiıin; top, mitralyöz Te tel- filosu tarafından borada u~utlar 
sizle mücehhez son siıtcm tayyare· ve paraoüt tecrübeleri yapılacakbr. 
lec _içıin Polo~~a. fabrikaJanna ai• Alakadarlann Tcrdiği maldmala 
pa1:1şJer verd~ıoı, Belgrad gazete- göre, pek yakında onbet bin tay· 

Bulgar-- Yunan 
lerı yazıyor. yarecimizle bin tayyaremu ola· 

• An.kara, 2 (llususi) - Önü- caktır. 
Vl·~~~~-.-==================-~~~~~ 

'~~~~~~---~~~~~~-

4 ti na sefirimiz, böyle bir misakın hü-
humetimizce de arzu0edildiğini Yunan 

hükumetine bildirmiştir 

General Metaksas 
Ullıı !~lgrad, 2 ( Radyo ] - Atina· 

ıldirili yor: 

t'k.ea'l unan başbakanı general Me· 
ı~11 ~· Lugfi Türkiye elçisi B. Ru· 
Şitttı~ref ile Bulgaristan elçiıi Bay 

nnof'u kabul etmiotir. 

ll1aı~, ~lgar elçiıi, Yunaniıtan ile 

~t•'eıti:t•~ arumdak.i muallak 
c erıo halli n iki hilk'ftmet 

arasında rnevtii bir mi!ak ak.ti için 
geııeral l\letaksnsa bir muhtıra 

vermiştir. Bu muhtıra muhteviyatı 
gizli lutulmnktndır. 

Bay Şi:;nıanof, Yunan hükılme· 
tinin, 12 sınıf askeri birden silah 
altına alarak Trakya ve Jıa,·ıılisine 
sc~ketmesinin, Dulgaristaı.'da frııa 
bir tesir yaptığını da Yunan baş-
vekiline söylemiştir. 

General l\lctaksas elçiye ver
di~i cevapta, milli müdafaa nazırı 
tarafından verilen bu emrin fev
kallide olmadığını, silah altına 

alınması zamanı gelmiş bulunan 
efrntlın vatani hizmetlerini görmek· 
le bulunıluklnrını bildirmiştir. 

Türkiye elı;isi Bay Uuşcn Eş· 
ref te, Türkiye hükumetinin, Bul
~aristan ile Yunanistan ara ında 
bir dostluk miııakı nktedilmcs.ioin 
)'ürkiye'ce de nrıu edildiğini bil
dirmietir. 

Ras Seggum esir düştükten sonra 
Londra, 2 ( Radyo ) - Hııbe- J ilan edilmi~tir. Askeri kuvvetler 

~istan'daki son hadiseler hakkın· Adis-Ababa eokaklanoda devriye 
'da mütemmim maJümat gelmek- gezmektedirler. Bazı mmtakalarda 
tedir. Yalnız AdiE·Ababada d~ğiJ, mitralyöz yuvaları hazırlanmı§tır. 
bütün Habeşistan'da örfi idare Aaheşiııan'da karıpklık çıkarmak 

-------=============-------- istiyenlerin, yerlere ıilAh ve maki· 

Donanmamız Karadenizde neli tüfekler gömmüş oldukıan 

Filomuz Köstence'de te
zahüratla karşılanacak 

-----------
Başta Yavuz olmak üzere donanmamızın 

bir kısmı Romen sularındadır 
1stanbul, 2 (Hususi) - Başta Yanız olmak üzere donanmamıı.ın 

mühim hir kısmı, bugün Karadenize ~ıkmıştır. 
Donanmam1Z, Uomanya'wn Köstence limanınını siyaret edecek Ye 

babriyelilerimiz, doet memleketin deoi7.cilerile temaslarda bulunacaktır. 

lstanbnl, 2 [Hususi) - Donanmammn 'Köstence'yi ziyare~ edeceğini 
haber olau Romanya bükdmeti, derhal tertibat almıı n büyük bir ie

ti.kbal programı baıırlamıııır. Filomuıua, 1'öılenee'4• fnkalAde m••· 
raıiml• karıılanacığı bildiriliyor, 

anlaşılmıotır. En farla Haur'da 
olmak ilzere, hütüo vilayetlerde 
tevkifat devam etmektedir. 

Bertin, 2 (Radyo) - Ilabeşis· 

tan'da çalışmak eaaslannı teshil 
etmek üzere Alman l!Bnayii namınll 
dört komite teşekkül etmiştir. 

Bu komiteler en büyük ~e 

kuvvetli Alman sanayi müeııseaele, 
rini temsil etmektedirler. Habetiı· 
tan'da demir, maden kömürü, kur• 
ıun madenleri aranacaktır. 

Belediye inşaata 
Belediyf> reisi doktor Bay 

Behçet Uz; dün yukarı mahal· 
lelerdeki belediye inşaatım 

tefti§ ctmi~tir. 

/spanya'da son vaziyet 

lhtil81ciler, milislerin bir
şey yapamadıklarını 

iddia ediyorlar 
-~~~~~----~~~~~~-

General Franko, ltalya sefirini kabul etti 
Bir ıngiliz heyeti Burgos'a gidiyor 
Be 1 gra d, 2 

(Radyo) - İspan· 
ya e:ıbillerinin 

k.ontl'olü müzakc· 
relerine yeniden 
başlanmıştır. Al· 
manya hükdmeti, 
kontrol masraf· 
lanoa i~ıirak ede
miycceğini ve İs· 
panya'daki gönül
lülerini geri çe· 
kemiyeceğini bil· 

dirmiştir. Porte· 
kiz Hükiimeti de, 
gönüllüler meı· 

elesinde Almanya 
gibi hareket ede· 
ceğini .komiteye 
bildirmiştir. 

Ma dri d'den 
gelen haberler• 
göre, üniversite 
mahalleeiııde kan· 
lı muharebeler 
devam etmekte- General Franko söglet1 verirken 
dir. Cumhuriyetçi ordu, bugün To· fade ctmelerinJen ~iktiyet etmekte· 
ledo ve Alkazar•da taarruza geç· dider. Ayni gazeteler, Hollanda 
mittir. vapurları bu gibi işlerde maruf 

Salamanka, 2 (Radyo)- Gene· Yahudi bangerlerinden birisinin 
ral Franko dün İtalyan'nın eefirini kullandığını da yazmaktadırlar. 

merasimi mahsuea ile kabul et· LoııdraJ 2 (Radyo) - Bir fn. 
mi,tir. giliz heyeti Burgoa•a hareket etmit· 

Franko hükQmetinin ilk kabul tir. Bu heyet lspanya'nın bazı m•· 
ettiği rctıml sefir İtalya eefiridir. denlerinden istifade için Frank.o 

Amıterdam, 2 (Radyo) - Hol· ile müzakeratta bulunacaktır. 
landa gazeteleri İepanya'ya gönüllü Sabmanka, 2 (Radyo) - Bit 
ft ıilih göndermek iıtiyen millet· lehli&• göre &ei kanetler Eroel 

lcrin Felemenk npurlanndan iıti· - Sonu 4 ncii sahifede~ 
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Y arsubaylar 
talim icin ~&Q 

O günü :bekliyoruz! 
'eleri devletlcştirmedik, neleri millileştirmedik?. Cemiyetin maddi, 

manevi cebhesine mütemadiyen milli bir renk, millt bir makead ve he· 
def tayin ettiğimiz halde Türk dilini, Türkiye tabiiyetindeki her vatan· 
daşın boyun eğdiği bir bayrak gibi kaldırıb kafalara dikemedik .. Türki· 
yede, dilsiz olmamak şartile herkesin Türkı;e konuşmak mecburiyeti, 
mane,·t bir keyfiyet olarak ı;oktnn kabul edilmek gerekti. İstik141 müca· 
dclesi ve yeni millet mefhumu, tarihin ağır tecrübelerine dayanarak, 
eski Oömanlı kalabalığının meşhur Babil kulesindeki dil hercü mercini 
lilib efipürmeliyJi. Olmadı, olamadı gitti. 

Dün gazetede okudum: 
İştanbul vilayeti böyle bir mevzu üzerinde tetkikat yapıyormuo. 
Din kitnblannın insanlara vadettikleri cennet, hayatta iken ayni yola 

giden, ayni iyilik cemheri içinde yaşıyım inıııınlara müştereken idrak ey· 
liyecckleri bir eaadctmiş. Vatan demek de, üstünde yaşıyan insanların, 
ayni his iştiraki, ayni kafa birli~i, ayni kültür ve hars içinde eriştikleri 

saadetin maddi ve manevi bir sembolüdür. Hakiki vatan bu olduğu gibi, 
hak.iki millet le budur. Bizim, milliyet değilse bile, millet telakkimiz 
buna i tinad ediyor. Tiibiiyetimizdeki herkese "Türk,, şerefini bahşeden 
mabad bu idi \'C budur. Ne çare ki, kanuni cebhede hakikat bu oldu· 
ğu halde, dil ve hars bahsinde, bir yamalı bohçayı andırmakta bcrdevamız. 

ller yerde, Türk olan vatandaşlano, çeşid çeşid lisanlarla konuş· 
makta olma81, milli haysiyetimizi rencide edib duruyor. Bir arkadaşımı· 
~ın dilediği gibi, vatan, geniş dallann ve eık yapraklarının altında ka· 

yıdsız ve fartsız yan gelib ıcrinliğinden i tifnde ettiğimiz bir ağaç değildir. 
Ona karşı maddi ve mane\İ bir takım taabhüdlerimizin vücudu fartlır. 

Bu tnabhiidlerdeo biri de, dil birliği olmıık. iktiza eder .. 
Uzun bir mücadele devresi geçiren Türkçe konuşturmak dava8J, za· 

manın kültürleri, yarım tedbirler uasında hiçbir netice elde edememiştir. 
Bunda da kanunun, devlet, belediye nizamlarının hakimiyeti ele 

alması icabediyor. Ilatui, yalnız belediyelere böyle bir salahiyet veril· 
meai maksadı kısa bir zamanda tahakkuk ettirir. Dil üzerindeki ısran· 
mız, dil vasıtasile daha birçok şeylerin de tahakkuk edeceğini bildiği· 
mi:ı: içindir. 

Vatanda§, Türkçe konu~! 
Saime Sadi 

ispanya ve gönUllUlerl Yalancı şahitler yazıhanesi 

Vilayet 
umumi meclisi __ ......... , ..... __ _ 

Varidat büdçesi 
hazırlandı 

Vilayet umumi meclisi, dün 
saat onbe~te vali Bay Fazlı 
Güleç'in reisliği altında top
lanmıştır. İzmir kiremid fabri
kasından alınmakta olan res
min indirilmesi hakkında fab· 
rika sahibinin vermiş olduğu 
bir arzuhal okundu. Ödemiş, 
istiklal ve Zafer ilkmektebleri 
öğretmenlerinin geçen yıllarda 
tahakkuk eden mesken bedel
lerinden istihkaklarının temin 
edilmesi hakkındaki arzuhal
leri ile birlikte aid oldukları 
encümenlere havale edildi. 
Torbalı-Tire yolu inşaat müd
detinin uzatılması hakkında 
müteahhidi tarafından verilmiş 
olan arzuhal da nafıa encü· 
menine gönderildi. 

Umumi meclisin açılışı mü
dasebetile çekilmiş olan tazi· 
mat telgraflarına Adliye ve 
Maliye vekillerinden gelen ce· 
vahlar okundu; bundan sonra 
varidat büdçesinin müzakere
sine geçildi, fakat varidat 
büdçesinin bir defa da masraf 
büdçesile karşılaştırılarak tes
bit edilmesi muvafık görülmüş 
ve büdçenin müzakeresi cuma 
günü saat onbeşe bırakılmıştır. 

Ekmek fiatı 
lspanya'nın cihan gönüllü

lerile alakası büyüktür: Bir 
seneye. yakın bir zamandır, 
ispanya' da beynelmilel gö
nüllü grupları biribirile boğuş
maktadırlar. Fakat bu hadise 
yeni ve birinci vak'a olarak 
görülmüş değildir. 1779 sene· 
sinde Fransız ve İspanyol filo
ları Cebelüttarık'ı abluka al
tına almışlar ve bu abluka da 
1783 senesine kadar sürmüş· 
tür. Bu müddet içinde ciha· 
nın her tarafından gönüllüler 
lspanya'ya akın etmişler ve 
Dük dö Griyon'un kaman· 
dasına girmişlerdir. Bu Dük 
ve gönüllüleri Cebelüttarık 
tepelerini karadan vurmağa 
memur idiler. 

Yalanc~ şa?.id, sade eski 25 Santim 
mahkemeı şer ıyelere mahsus 
değil ya ... Asri yalancı şahit· ucuzlatıldı . . 

Kör köpekl 
Holivud sokaklarında her 

sabah iki gözü kör bir köpek 
görülür; bu köpeği genç ve 
diğer bir köpek gezdirir. 

Köpeğin adı "Koktey,, dir. 
Ve sinema yıldızlarından biri
sinindir. Son zamanlarda iki 
gözü kör olmuş, vakıa yıldız 
tarafından terkedilmiş ise de, 
arkadaşı diğer bir köpek ba
yanından çok vefakar çıkmış 
ve her gün bu suretle kendi· 
sini gezdirmeğe başlamıştır. 

Alil köpek bu sayede yıl
dızlar arasında yiyecek bul
makta ve eskisi gibi yaşa· 
maktadır! 

100 Yaşmda baba oldul 
Amerika gazetelerinin ver

diği bir habere göre Ohlaha
nur' da Edvar Li isminde bir 
adam, 100 yaşında olduğu 
halde baba olmuştur. 

Bu bir asır görmüş ihtiyarın 
zevcesi henüz 36 yaşında imişi 

Bu münasebetle Amerika 
gazetelerinden birisi: 

"100 Yaşında bir adam ba
ba olabilir mi?" Diye bir an
ket yapmış ve adamcağızı ba
ba olduğuna pişman etmiştir. 

lik de var! Beledine daimi encümeni, 
Napoli' de zabıta kenar ma· un fiatlerini nazarı dikkate ala· 

hallelerde Loizo Kampari is· rak ekmek fiatlerini bir miktar 
minde birisinin yazıhanesini ncuzlatmıştır. Bugünden itiba· 
kapatmıştır. Bu. yazıhane; her ren birinci nevi ekmek 25 
nevi dava için yalancı şahid 
tedarik etmekte imiş. 

Yapılan tahkikatta, bu ya
zıhane marifetile büyük dava· 
lara mahsus birçok yalancı 
şahid temin edildiği anlaşıl-
mıştır. 

Besi çiftliği 
Dikili'de Pamukte. 

pe'de kurulacak 
Dikili kazasında altmış bin 

liraya tesis edilecek Besi çift-
liğinin yerini tesbit etmek 
üzere baytar mijdürü Bay Adil 
Y ergök ile Ziraat müdürü Bay 
Nadir Uysal bugün Dikili'ye 
gideceklerdir. 

Besi çiftliği, dikili'nin Pa· 
muktepe çiftliğinde tesis edi
lecektir. 

KllltUrparkta koruluk 
Kültürparkın arka tarafında 

muhtelif cins ağaçlardan bir 
koruluk tesis edilmiştir. Koru· 
luğa ağaç fidanları dikilmiştir. 

( ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Utared ve neptonun tesirleri 
hô.kim olduğu zaman arzda hayal 
hakikatlere galebe çalar ve birçok 
menfi lıadiecler başgösterir. Dü,. 
manlarımız bugün fenalık yap· 
mak için en müsaid bir zemin 

santim noksanile 10,25 kuruşa, 
ikinci nevi ekmek d~ 8,25 ku
ruşa satılacaktır. 

Bir yılda 
Vilayette 363723 
Baş hayvan kesildi 

936 Yılında vilayetteki be· 
lediye mezbahalarında kesilen 
hayvan miktarı hakkında Bay
tar müdürlüğü tarafından bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu 
istatistiğe göre; 

lzmir ve nahiyelerinde 166899 
baş hayvan, Bergama' da 23,036 
baş, Tire'de 16,675, Ôdemiş'te 
11,252, Kemalpaşa' da 10,444, 
Kuşadası'nda 2467, Menemen
de 6656, Urla'da 5716, Ka
raburun'da 724, Çeşme'de 
4358, Seferihisar' da 3633, 
Bayındır'da 2683, Torbalı'da 
3672, Dikili'd~ 4090 ve Fo
ça'da 1420 baş olmak üzere 
bütün vilayette 263, 723 baş 

hayvan kesilmiştir. 
Köylerde kesilen kasaplık 

hayvanlarla balık ve kümes 
hayvanları etleri bu hesabın 
dışındadır. 

Tecim okulunu 
bitirenler 

lzmir tecim okulunu biti· 
bulacaklardır. Bugün iftiraya uf;· renler derneğinin geçen pazar 
ramak, haksız olarak zan altına günkü umumi toplantısında 
dü,mıık ruümkündür. 1mzaııız 

ekseriyet hasıl olmadığından, mcktublar, kinayeli ve imalı söz· 
lcr aile faciaları duğuracaktır. toplantı 14 mart pazar günü 

Bugün doğacak çocuklar hi· saat 14 de bırakılmışbr. Şeh-
lekiir tabiatlı olacaklardır. Yalnız rimiz tecim lisesinde yapılacak 
hileklirlıklannı fenalığa tatbik et· bu toplantıdan sonra kongre 
miyecekler, Bismark gibi mak· üyelerine bir çay ziyafeti ve-
saklanna vusul için kullanacak· 
lıırdır. rilecek, samimi hasbıhallerde 

\. __________ .) bulunulacaktır. 

LERi 
Dünküfhava 

Yağmur, fırtına, rüzgar 
herkesi korkuttu 

Teofil Gotye vapuru, fırtınadan ancak 
akşam üzeri limanımıza gelebilmiştir 
Dün, şehrimizde yağmurla 

karışık müthiş bir Lodos fır· 
tması olmuştur. 

Saat 10,30 da başlıyan Lo· 
dos, 12 ye kadar devam et
miş ve bu arada nenizde de 
müthiş bir fırtına çıkmıştır. 

Dalgalar, dalgakırana çarp
tıkça bir bulut halinde havaya 
yükseliyor ve deniz suları kor· 
donu kaplıyordu. Med, şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
idi. Denizle kordon bir sevı
yede bulunuyordu. 

Saat 12 de başlıyan yağ· 
mur, sağnak halinde geliyordu. 

Odunpazarı, Halimağa çar
şısı, Karataş'ta iskele sokağı 
gibi münhat yerleri sular istila 
etmiş, sellerin yokuşlardan ge
tirdiği molozlar, bir aralık Kara 
taş ve Göztepe' de tramvay yolu 
na yığılarak seyriseferi inkıta 
ettirmek tehlikesini göster· 
miştir. 

lzmir'le Karşıyaka arasında 
işliyen vapurlar, fırtına esna
sında muvakkat bir zaman 
için Alsancak iskelesine uğra
madan Pasaport - Karşıyaka 
arasında yolcu alıp vermiştir. 

Bardaktan boşanırcasıne ya· 
ğan yağmur esnasında cadde· 
ler bomboş kalmıştır. Herkes, 
bir çatı altına sığınmıştı. Tay· 
yare sinemasının önünden ge· 
çen otobüsler, kordon üzerine 
yayılan dalgalar arasından 
geçıyor ve yolcu taşıyorlardı. .. 

Karşıyaka'da 
Lodos fırtınasından Karşı· 

yaka rıhtımı sular altında kal
mıştır. 

Denizde kaza 
Fırtına esnasında Dolma 

önünde demirli bulunan Lütfü 
Huda motöründe bir kaza ol
muştur. Motör sahibi Bay Ri· 
fat kaptan, başına düşen bir 
serenle yaralanmış, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Teofil Gotye vapuru 
Fransız bandıralı Teofil 

Gotye vapuru, dün limanımıza 
gelirken fazla dalga ve sis 
yüzünden Sakızadası civarında 
demirlemek mecburiyetinde 
kalmış ve yoluna devam ede
memiştir. Bir saat devam 
eden kesif sis kalktıktan sonra 
vapur hareketle limanımıza 
gelmiştir. Bu vapurla bir mik· 
tar seyyah da gelmiş, yağ
mura rağmen şehire çıkı.rak 
gezmiştir. 

Saat on dörtten sonra hava 
açılmış ve güneş çıkmıştır. 

Fakat çok geçmeden kesif 
bulutlar tekrar İzmir ufukla
rını sarmıştır. 

Dün fırtınalı, açık, yağmur· 
lu ve kapalı olmak üzere ha
va muhtelif ve gayri muttarid 
vaziyetler göstermiştir. 

Yağmurdan evvel iki saat 
kadar devam eden şiddetli 
rüzgar, yeni çiçek açmış olan 
meyvah ağaçlar üzerinde de 
oldukça zararlı olmuştur. 

Uzüm standardizasyonu 

üzümlerde karaböce bir 
kara bela olmuştur 

---------------
Standardlarda adi kalite üzüm

lere yer verilmemelidir. 
10 Martta Ankara' da topla

nacak üzüm kongresine İzmir 
kuru meyva ihracatçılar bir
liği mensubu bütün ihracatçı· 
ların iştirak edecekleri haber 
alınmıştır. ihracatçılar, yarın 
akşam deniz yolile lstanbul'a 
hareket edecekler ve oradan 
da Ankara'ya geçeceklerdir. 

lzmir kuru meyva ihracatçı· 
lar birliği tarafından üzüm 
kongrl.!sinde okunmak üzere 
bir rapor hazırlandığını yaz· 
mıştık. Bu raporda ihracatçılar, 
şimdiki üzüm tiplerinin idame 
ettirilmesini ve standardizas
yonun bu tiplere uygun bir 
şekilde yapılmasını istemekte
dirler. 

Bu mütaleanın alakadarlarca 
ne dereceye kadar şayanı ka
bul görüleceği bilinemez. Çün
kü dış memleketlerde uzum 
yetişen her yerde üzümlerin 
standardizasyonu kabul edil
miş, ihracatı da sıkı bir kon· 
trol altına alınmıştır. Bütün 
üzüm memleketlerinde kara· 
böce denilen adi üzümler, 
standardlann içine kat'iyyen 
karıştırılmamakta, ayrıca satıl
maktadır. Halbuki İzmir ihra
catçıları, 7 ve 8 numaralı tip
lerde behemehal karaböceleri 

paçal olarak bulundurmakta
dırlar.! 

Üzüm standardizasyonunda 
verilecek en mühim karar, 
standardlarda karaböce karış· 
tırılmasının kat'i surette men'i 
olacaktır. Bundan başka ihraç 
edilecek üzümlerin her halde 
yıkatılması ve fira verdirilmek 
suretile kurutularak ihracı da 
karar altına alınacaktır. Hiç 
bir üzüm yıkanmadan ihraç 
edilemiyecektir. 

Standardların ambalajları 
üzerine ihraçlarında (Devletçe 
kontrol edilmiştir) damgası 
vurulduktan ve bu standardlar 
dış piyasalara arzedildikten 
sonra üzümlerimize şimdikine 
nazaran her halde çok müş
teri bulunacaktır. 

Alakadarlar, Kara böceyi 
Kara bela diye tavsif etmek
tedirler. Bu adi kalite üzümle· 
rin, iyi cins üzümlere, standard
lara karıştırılmaması lazımdır. 

Üzüm kongresinde, üzümcü· 
lüğümüzün inkişafı için fevka
lade mühim ve faydalı karar· 
lar alınacaktır. 

* * • 
Kongreye lzmir' den 25 ihra-
catçı ile üzüm kurumu müdürü 
Bay lsmail Hakkı Veral, Ti· 

• 
çağırılıyo1 lar. 

•• 
Askerlik şubesinden: 
1 - Umumi müvazeneye 

dahil olan veya mülhak hu
susi büdçelerle idare edilen 
dairelerde veya sermayesinin 
devlete aid olan veya hususi 
kanunlarla dvleetce teşkil edi
len veya bir imtiyazı işleten 

müesseselerde müstahdem olan· 
larla Ailayet veya belediye da
imi encümenleri azalıklarında 
bulunan ve terhisinden iki 
sene geçmiş olan 313 doğum
ludan başlamak üzere 326 
doğumlu dahil yalnız ihtiyat 
topçu ve muhabere yarsubay· 
ları ( 45) gün talim görmek 
üzere kendi sınıflarına aid 
birliklere gönderilecektir. 

2 - Bunlardan ihtiyat top· 
çu yarsubayları 15 Mart 937 
günü muhabere sınıfından olan 
yarsubaylar ise 10 Mart 937 
günü, kıt'alarmda bulunmak 
üzere sevkedileceklerinden top
çuların 11 131 937 de muha· 
berecilerin 9 131 937 gunu 
şubeye gelmeleri. 

3 - lzmir' de bulunup ta 
kayıtlarını yaptırmıyan bu sı· 
nıflar subaylarının şubeye mü
racaatları ilan olunur. 

Aydın incir 
ittihadı 

Heyeti umumiye tas
fiye kararını verdi. 

Aydın incir kooperatifleri 
ittihadı heyeti umumiyesi top· 
lanmış, ittihadın tasfiyesine 
karar vermiştir. Heyeti umu· 
miyece verilen bu karara göre, 
tasfiye için beş kişilik bir tas· 
fiye heyeti ayrılmıştır. Bu he· 
yette başta ittihad direktörü 
Bay Talat olmak üzere incir 
mıntakalarından ve ortaklar· 
dan dört zat daha vardır. 

Aydın incir kooperatifleri 
ittihadı yerine kooperatif ka· 
nununa uygun yenı teşkilat 

vücude getirilecektir. 
Cezalandırılanlar 

Yerlere tükürdükleri görülen 
28 kişi belediye zabıtası tara· 
fından cezalandırılmıştır. 

Kilovat tarifesi 
Elektrik kilovat tarif esini 

yeniden tesbit edecek olan 
tarife komisyonu perşembe 
günü Nafıa komiserliğinde 
toplanacaktır. Kilovat tarife· 
sinin ucuzlatılacağı kuvvetle 
söyleniyor. 

Terfi eden 
fen memurları .. 

Nafıa fen memuru Bay Or· 
han Rıza Barkay ve ilhan Gür· 
tan bareme göre birer derece 
terfi ettirilmişlerdir. 

B. Şuşnig 
Macar başvekili ile 

konuşacak 
Viyana, 2 (Radyo) - Mev· 

suk bir habere göre; Avustur}'B 
cumhur reisi, Macar hükumet 
naibi Amiral Horti'yi ziyaret 
etmeden evvel Martın 15 şine 
doğru başvekil Bay Şuşnig 
Peşte'de Macar başvekili Ba)' 
Darani ile bir mülakat yapa· 
caktır. ,,,,,, - . caret ve Sanayi odası umuı:ıı1 

katibi Bay Mehmed Ali Etenı 
Borsa reisi Bay Mazhar lzrni~ 
oğlu, Borsa komiseri Bay Şevk• 
iştirak edeceklerdir. 

Ayrıca müstahsiller ve satı· 
cılardan da murahhaslar gide· 

ccktir. 
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Romanyanın Yaş şehrin- Demir 

Şehirden Akisler 

lzmir, erkek. değil, 
dişi güzelidir. 

------de arbedeler oldu entarili/ere! 
~~~~~~.-...~~~--~~ 

Talebeler, üniversite rektörünü hançer. 
lecliler. Kulübler, mason locaları ve 

teşkilat merkezi kapatılmıştır 

Tarih böyle birşey yazma
mıştır dünyada. Şu büyük 
Türk'ün talihsizliği de nf bü· 
yüktür? Bin yıldanberi Arab'ın 
dinini dünyanın dört bucağına 
yayan Türk'ün daha dünkü, 
daha birgün evvelki tabileri 
Ermeni'lerle bir olmuşlar, çek
mişler silahları, giymişler de
mir entarileri, bağırıyorlar: 

Şemsiye ve palto ile beraber bas
ton, beyaz pantalon da taşımalı! 
Lodostan poyraza •• hop yağmur başladı. 

''Ar,, 
San'at ve kültür diyarımııdaa 

11 Ar,, adını taşıyan yeni bir 
filizin ikinci çiçeği açıldı [ikinci 
sayısı açtı]. Bizde her eser, 
muayyen bir davanın hararetli 

Biikreş, 2 (Radyo} - Dün lara müsaade edilmiyecektir. 
mühim bir kabine içtimaı ol- Bundan başka bir layiha 
muş ve bütün Romanya üni- daha kaleme alınmıştır. Bu 
versitelerinin seddi hakkında layihada papazların siyasetle 
mühim kararlar verilmiştir. iştigali yasak edilmektedir. 

Bu kararlar Yaş şehri üni- Üçüncü bir layihai kanu- - Türk'ü istemeyiz!.. 
versitesi rektörüne müfrit niyede farmason teşkilatını ve Bu istemedikleri Türk, bu 

silah gr ,terdikleri Türk kim· 
dir? Bunu bir bilen, bir tarih 
okuyan Arab yok mu orada? 

sağ cenah fırkalarına mensup bunc:. benziyen siyasi kulüble· 
talebe tarafından yapılan sui- ri sed ve Iağvetmcktedir. 
lcasddan doğmuştur. Üniversi- İstanbul, 2 (Hususi) - Ro· 
teler r.eni esaslar üzerine ku· manya üniversite talebesinin 
rulacaktır. nümayişinde mühim hadiseler 

Demir Türk'e yaraşır ya 
ahi!.. Kan, Türk'ün rengidir 
ya veledi!.. Yeni esasa göre üniversite- cereyan etmiş, taleben bazı-

lerde herhangi bir şekilde lan Yaş üniversitesi rektörünü 
siyasi propaganda ve cereyan- hançerlemişlerdir. 

• "'. 
Odur kanla ve demirle dünya 

Başvekilimiz 
Yakında Londra 'ya 

gidecekler 
Ankara, 2 (Hususi) - Baş

vekilimiz ismet f nönü, yakında 
fstanbul'a gideceklerdir. 
Başvekilimizin, lngiltere kralı 

Sa Majeste Altıncı Jorj'un taç 
giyme merasiminde hazır bu
lunmak üzere yakında yapa-
cağı seyahatte kendilerine re· 
fakat edecekler arasında ordu 
müfettişi general Kazım ile 
Amiral Şükür Okan da vardır. 

Vali olacak 
saylavlarımız .. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Bazı 
saylavların valiliklere tayin 
edilecekleri söylenmektedir. 

Bu arada Çanakkale saylavı 
Bay Şükrü'nün Çanakkale va-
liliğine, İzmir saylavı Bay Hüs
nü Çakır'ın Trabzon valiliğine, 
Bay Edip'in Mardin valiliğine, 
Bay Mehmed Ali'nin Samsun 
valilikine ve Bay Ali Galip'in 
de Tokad valiliğine tayin edil
meleri muhtemeldir. 

B. Yansen 
Dahiliye VekAleti imar 
mUşavirliGine getirildi. 

• 
Ankara, 2 (Hususi) - Da-

hiliye Vekaleti imar umum 
ınüşavirliğine mimar Bay Yan
sen tayin edilmiştir. 

Bay Yansen, Avrupa'nın 
meşhur şehircilerinden ve mem· 
le:...etimizin irfıarile eskiden
beri alakadar olan bir zattır. 
Bu itibarla hükumetimizin, 
imar işlerine bundan sonra 
d.-na büyük bir ehemmiyet 
Vereceği anlaşılıyor. 

Avusturya'da 
komUnlstlerle mücadele 

Viyana, 2 (Radyo) - Fev
kalade mahkeme birçok ko
llıünistleri muhtelif cezalara 
~ahkiim etmiştir. ,..................... 
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ABONE ŞERAiTi 
Yıuııı 1200, altı aylığı 700, üç 

aybğı 500 kuruştur. 
'tabancı memleketler için ııenelik 

abone ücreti 27 liradır 
Oeı yerde 5 kuruştur 

~fi geçmiı ıaü:h.Iır 25 kunııtur. 
~ ~ADOLU MATBAASINDA 
~ B.A.SILMIŞTJR 

Sular icin 
t 

Bir Proje tanzim 
olunuyor .. 

imnbul, 2 [llusu~iJ - Umu
mi ve hususi suların mülkiyeti ve 
bu suların iyi bir halde tutulması 
hakkında Dahiliye Vekaletince mü
him bir proje hazırlanmıştır. 

Güreşçiler 
Finlandiya'da 27 
müsabaka kazandı 

İstanbul, 2 (Hususi) - Fin
landiya'ya giden güreşçileri
miz, şimdiye kadar yapılan 
42 müsabakadan 27 sini ka-

medeniyetini kuran. Tarihe 
kasırga gibi bir hareket veren 
odur. 

insanları sel gibi dünya ya
tağından akıtan, medeniyetlere 
devreler açan odur ya ahil. 

O olmasaydı lslam 'lık, bir 
avuç Arab çölü ortasında, her 
hangi bir kayanın dibinde 
veya bir vahanın etrafında 
kıl çadırlı bir aşirete münha
sır bir batıl itikad gibi kala
caktı .. 

Nuseyri, Zeydi, Yezidi, Nes
turi gibi çölün bir ucunda bir 
de "Muhammedi,, mezhebi 
kalacaktı tarihte .. 

* • * 
zanmışlar ve bugün Finlandi- Bin yıldır temiz kanı, sağ-
yadan lsveç'c müteveccihen lam imanı ile Muhammed'in 
ayrılmışlardır. doğru sözüne Muhammed' den 

Hariciye Vekilimiz ziyade i.nan_a~ Tür.~, _onu kendi 
Sefirleri k b 1 eti' medenıyetı ıle soylıyerek en 

A k 2 (H
a u .. ) Hı . faik medeniyetlere kabul et-

n ara, ususı - arı- t · d · 
ciye Vekilimiz Bay Tevfik Rüş- .1r ~~- k f I' 'J .. l 
dü Aras, bugün sefirleri kabul b d ur .. 1; s ~b~ _ıgtı.dy~~yan al r, 

. e evı er gı ı ıp ı aı ınsan ar 
etmiş ve Alman sefirıle bir · · d d .. ·ı A • ·· 

ıçın e egı , vrupa nın go-
saat kadar görüşmüştür. Bu b ğ' d "'t k" ·ı ki · · e ın e mu e amı ır ar ıçm-
mülakata hususi bir ehemmi- de yaydı. 
yet verilmektedir. Haçlıların oniki seline göğ-

Palamut sünü geren kimdir ya ahi? .. 
İhracall kontrola tabi Anadolu' da bir Kılıç Arslan 

tutulacak olmasaydı, Kudüs'te Salahiddin 
Ankara, 2 (Hususi}- Pala- çıkmasaydı, Suriye' de Arab'lık 

kalır mıydı ya veledi? .• mut ihracatını kontrol için 
Adiryatik kıyılarından Ma-

hükumetçe bir nizamname tan- caristan ortalarına kadar hala 
zim edilmektedir. Bu nizam- bir beyaz sütun gibi dikili 
name, yakında sona erecektir. duran Türk minarelerinde Av-

Jsveç parası rupa'nm ta göbeğinde Arabça-
Stokholm, 2 (Radyo) - Is- yı kim bağırdı. Bin yıl süren 

veç kronunun fiatının düşü- "İlayi kelimetü1lah,, mücade-
rülmesi hakkında bir haber lesinde kaç Arab öldü ya 
çıkmıştır. Bu haber, efkarı lbni? .. 
umumiyece hayretle karşılan- Buna mukabil Arab'ı ve 
mıştır. Bu münasebetle neş- onun dinini korumak ıçın 
redilen resmi bir tebliğ, bu dünyanın her köşesinde, çölde, 
haBeri kat'i surette tekzib et- denizde, stepte ve dağ başın-
miştir. da ölen Türk'ün, Müslüman 

Şan.Su.Lyan Türk'ün sayısı sizin çöldeki 
BOtUn kuvvetlerini hUkO- kumlardan çoktur. 

metin emrine verdi işte onun sayesinde hala 
Şanghay, 2 ( Radyo ) - ipekli entarini giyip fıskıyeli 

Syang-Fo'dan alınan son ha- köşkünde tecvidli lisanınla 
berlere göre yeniden vazifo- ince udunu tıngırdatıp duru· 
sine iade edilmiş olan mareşal yorsun. 
San-Su·Lyang kuvvetlerini Sul· Git çıkar şu demir gömle-
yang' dan geri çekilmeğe karar ğini ya ahi, bu gittiğin yol 
vermiştir. yanlıştır. 

Mareşal San·So·Lyang bü- Biz demir gömleği, ipek 
tün kuvvetlerini Nankin hüku- entari gibi yırtan bir milletiz. 

Dr, Necati Kemal meti emrine vermiştit. 
----~--~-----~-------

Japonya 
Para istikraz etmek 

mecburiyetinde 
Tokyo, 2 (Radyo} - Japon 

maliye bakanı; Japonya'nın 
hariçten büyük bir istikraz 
yapmak mecburiyetinde oldu
ğunu ve Yen'in fiatten düşü
rülmiyeceğini .. öylemiştir. 

Eski mütekaitler 
Vergilerin birinden 
istisna edilecekler 

Ankara, 2 (Hususi} - Eski 
tekaüd V'\nununa göre tekaüd 
olanlarla ?.ytam ve Eramilin 
vergilerden birinden istisna 
edilmeleri, hükumetçe düşü· 
nülmektedir. 

hayır kar düşüyor! 

Konak iskelesi ve Orduevinin önü dün böyle idi 
Muhakkak ki, barometre, 

İzmir gümrüğüne girerken ken· 
dini toparlıyor: 

- Eyvah! -diyor- ayak bas· 
tığım memleket, bana dünya· 
nın çeşitli cilvesini gösterecek
tir. Kış olunca, zikzak yapa 
yapa, birkaç sene içinde eski
yeceğim ve papuçlar:m dama 

~atılacak! 
Gene muhakkak ki, denizden 

ve rüzgardan anlıyan her kap
tan, fzmir körfezine girince, 
anlayışını ve ölçülerini bir ke
nara bırakıyor: 

- Bana paso! -diyor- be
nim bilgim, burada, sökmüyor! 

Meslektaşım Abidin Daver, 
İzmir ve fstanbul'un güzelli
ğinden bahsederken; 

-İstanbul dişi güzelidir, ·İz
mir de erkek güzeli! 
· Demiş. "Teşbihte hata ol- · 
maz.,, Darbımeseli buraya ge· 
lince değişiyor. Çünkü Abidin 
Daver'in teşbihinde hata var· 
dır. İzmir, halisüddem dişi 
güzeldir. Hem de, eski erkek 
zihniyetinin, diş bileyip de 
homurdandığı fettan, vefasız, 
bikarar, dönek, insanın bAşmı 
bel§ya sokan, dört yüzlü dişi 
güzellerden biri ... 

Rahmetli Tevfik Fikret; "Ba· 
lıkçılar,, şiirinde: 

"Deniz kadın gibidir inanmak 
olmaz ha!,, 

Mısraında, hem denizi, hem 
de kadını taşa tutmuştu. Mıs
ram ilk kelimesini: 

"Bu yer kadın ilh ... ,, 
Şeklinde tebdil edersek tam 

yerini bulmuş olur. 

* * * Gece yarısı idi. Bizim kire-
mitlerde şeytan dolaşıyordu 
sanki.. Kapıları sarhoş devler 
tekmeliyor ve evin her katında 
cadılar tepiniyordu. Baktım, 
ı üz gar başlamış .. 

Sabah oldu, sokaklara atıl
dık. Bir gemiciye sordum: 

- Nedir bu esen rüzgar! 

- Şimdi yıldız -dedi· son-
rasını bilmem .. 

Henüz üç adım atmıştım ki 
arkamdan seslendi: 

- Bayım -dedi- gördün mü 
yidiği naneyi, şimdi de poy
raza çevirdi .. 

kolsuz gömlek te al.. Çünkü 
vapura binerken lodos olur, 
biraz ileride inbat, daha ötede 
gündoğusu başlar. ister misin, 
şehri su basar.. Daha neler 
olmaz: 

Kar bile yağar, kar!.. lzmir 
derler bu kafirin adına.. İs
ter misin biraz sonra hararet 
otuz dereceyi bulsun! 

Şurada nezleyi kaparc.;ın, 
köşe başında burnundan çı· 
karır, vücudundan ter halinde 
dökersin.. Haydi güle güle, 
lakırdıya tutmıyayım bayım 
seni. Bak, vapur kalkmak üzere. 

Karşıyaka' dan lzmir' e indim. 
Pis, berbad bir rüzgarla bo· 
ğuşmağa başladık. Kuru ze
minden kalkan topraklar, sert 
ve deli rüzgarın elinde adeta 
sert, dikenli bir kamçı olmuş, 
İniyor suratımıza, giriyor göz· 
!erimize, burnumuza ve ağ· 
zımızal.. 

Önümde giden iki genç 
kız, başladılar öksürmiye .. Bi
risinin gözüne toprak kaçmış 
olacak. Temizlemek için uğ
raşıyor. Hafifçe bir göz fır
lattım: 

O mübarek sürmeler, o kir· 
piklerdeki mahud marifetler 
yayılmış da yayılmış. Gözü· 
nün içi kan çanağı gibi.. Kız· 
cağız utancından yerin dibine 
girecek sanki .. 

Hava, öğleye kadar böyle 
gitti. Rüzgarlar, iplerini ko· 
parmış azgın hayvanlar gibi 
göklerin içinde koşuşmağa 
başladı. Öğle vakti olmuştu: 

Gene vapura bindik. Şimdi 
denizde fırtına başlamı~tı. Lo
dos esiyordu. Çatalyaka'nın 
tepesi, bir sarhoş kafası gibi 
bulanık ve tutkundu. Deniz, 
uykudan uyanıyormuş gibi ya· 
vaş yavaş geriniyor ve sırtını 

kabartıyordu. 

Denizciler; 
-Başlıyor-dediler· mübarek! 
- Ne olacak? 
Diye sordum. 
- Ne bilelim, dediler, fır·· 

- Sonu 6 rncı sairi/ede -

TAKVİM 
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Bu gemici zarif bir adamdı. 
- Şemsiye alayım mı der

'? 

-
sın ... 

- Vallahi Bayım, eğer 
uşakların varsa şemsiye de al, 
çizme de al, kürk te al... 

Bir kahkaha alarak devam 
etti: 

- Mayonu da, beyaz İs· 
karpinini de, beyaz pantalo
nunu da al.. İhtiyaten bir çift 

MART 

~ 3 ~ 
7 7 

Çarşamba -
Evkaı Eznıı Vnııat J~,kat Ezan Vasat 

Güne~ 12,30 t>,32 akşaml2,00 18,02 
ö~le 6,23 l 2,26 yatsı 1,30 19,33 
ikinci 9,34 l5,35imeak 10,50 4.5::? 

·ıe ümitli tezahüratile doğar. 
Onda genç, gürbüz, yaşamağa 
kudretli bir varlık görür gibi 
oluruz. Biraz sonra işitiriz ki, 
zavallı eser, geı1ç yaşında, 

muradına ermeden değil, ar
zusunu bile ancak hecelemeğe 
başladığı ilk dakikalarda so
lup gitmiştir .. 

Derler ki: 

- Cemiyetin kendi şuuru, 
yaşamağa müstahak olmıyanı 

tasfiye ediyor, ona hava, ziya 
ve gıda vermiyor. 

Kültürü yüksek cemiyetlerde, 
bu hal, belki mevzuubahstir. 
Fakat kendi içimize bakarak 
diyoruz ki: 

- Bizde hiç mi hiç san'at, 
fikir ve kültiir eseri doğma
mıştır?. Bunun inkarına mahal 
olmadığına göre, cemiyetin 
şuur ve sevgisile büyüyüp ser
pilmiş ve kemal çağına gelmiş 

hangi fikir veya san' at veya 
edebiyat mecmuamız vardır? 

Tek-tük yaşıyanlarm arkasında 
ya asilane bir himayenin ve
yahud da yana yana kül ha
line gelmiş bir enerji yığınının 
ve borç hamulesinin bulun· 
<luğu muhakkaktır. 

Bunlara ilaveten diyeceğiz ki: 

- Bu genç ve ümitli eser
lerin gelişmeden ölüşünde, on
ların esasen sahte bir ışık al
tında hasta ve mariz bir bünye 
taşıması değil, bizim okuma 
iştihamızın ve fikir, san' at sev
gimizin hastalıklı oluşu, yani 
onlara gıda vermek, kıymet 
vermek kabiliyetinden mahrum 
bulunuşu amil olmuştur. 

Ar mecmuasını elimize aldı
ğımız ve onun çok yaşaması 
temennisile sahifelerini karış
tırdığımız ilk dakikalarda bun
ları düşünüyorduk. Kısa, 

güzel etüdlerle başlıyan bu 
neşriyat hayatı, eğer birçokla
rına mukadder felaketle karış-

mazsa, elbetteki daha geniş 

sahada faydalı olmağa çalışa· 
caktır. 

Onun yaşama mücadelesini 
takibederken, bilhassa şundan 
korkmalıyız: 

Kabına, sahifelerinin arasına 
yarı çıplak kadın fotoğrafları, 
mesela mevzun bacaklar, açık, 
dolgun göğüsler, ahu bakışlı 
gözler kowılması .. 

Çünki.i bunun manası, fikir 
ve san'atın, yüzde biı · kendi 

varlığını gösterebilmek icin, 
iptidai zevk ve telakki en,ı· 

ğini de karie uzatması demek
tir. Yani ilmi otoritenin yaşa-

mak ve satış zoru karşısında 
kendi asaletini kaybetmesi, 
dejenere olması demektir .. 

Bu hal, yaprak dö1 . üı11:.ine 
benzer. Bir kültür ve san'at 

mecmuası, sahifelerini bun"' 
tahsis ettiği gün, biliniz ki, 

onun içine kurtlar düşmeğe, 

başında kasırgalar esmeğe baş-

lamıştır.. Ölüm ona yaklaş
mıştır, kurtuluş ümidi de he
men hemen kalmamıştır. 

"Ar,, a uzun ömürlü, temiz 
ve ağır başlı bir san'at yol
culuğu dilerim. 

Orhan Rahmi Gökçe 



S.n•i .. ._.._.._._.._.._.._. ............................. ._. .. ANAD6LU,._ ... lllll!I ........................ ._. ............. .. 

Gii:zden Jaştü, diyorlar ~ ispanyadaki har b 
B! Ribentrop'un nutku ve ı 
ga"etelerı•n yazdıkları - Baıı 1 inci sahifede - lspanya'daki lngiliz menafiini 

~ Çocukları döven arabacı mınıakaamda bir köy daha işgal muhafaza eden bir anlaşma-
Gazibulvarında, Halil kızı eımiı ve bu ıuretle hük<ımet eliıı· nın esaslarını tesbit etmek 

Almanya, Avrupa'd" aulhu muhafaza et
mt:ğe çalışt)'or. Bu hizmetine mukabil 

de bulunan kömür madenlerini 
5 Yaşında RukJ·ye 1°le 18 ya üzere az çok yan resmi bir 

• ele geçirmiıtir. Asilerin eline bir 
şında Bayram Şah ve 12 ya- miktar mQhiınmat da geçmittir. İngiliz heyetinin Burgos' a git-
şında Zeliba'yı sebebsiz ola· Milislerin Oviyedeo'ya yaptık· mek üzere yola çıkmış oldu
rak döven arabacı Aloş oğlu ları son taarruz tamamen akim ğunu teyid eylemektedir. Bu Versay tadil edilmeli, deniliyor 

Laipzig, 2 (A.A) -Alman
ya' nın Londra büyük elçisi, 
Bay Ribentrop Milli sosyalist 
partisinin ekonomik siyaset 
komisyonunda bir nutuk söy
liyerek dört senelik plan ve 
müstemleke meselelerinden 
bahsetmiştir. Büyük elçi ez
cümle demiştir ki: 

- Almanya kendisine dik
te edilen barış muahede, 
ıının vecibelerini yapabil
mek için ihracatını çoğalt
tığı nisbette büyük eko· 
nomi devletleri, yani Fransa, 
Amerika ile Büyük Britanya 
imparatorluğu gümrük himaye 
sistemi tatbikı, Alman ekono· 
misi ancak Nasyonal sosyalizm 
tarafından orta Avrupa'da bir 
sükun, nizam ve emniyet bloku 
tesis edildikten sonra ihya 
edilebilirdi. Alman ekonomi
sini idare edenler son seneler 
içinde yabancı memleketlerle 
norma) tecim mübadelesi te
mini için müdniş gayretler 
sarfettiler. Butün bu teşebbüs
ler akim kaldıktan sonradır ki 
dört senelik planın tatbikine 
karar verildi. 

Bu planın tatbikine Alman
ya'yı mecbur edenler gene 
yabancı memleketlerdir. Baş
langıcında planla alay ettiler. 
Bugün öğreniyoruz ki Alman
ya ile ancak bu plandan .sar
fınazar ettiği takdirde müza
kere ·edilebilirmiş. Almanya 
mutJak bir otarsi peşinde de
ğildir. Hakikatte otarsi hare
ketine diğer memleketler baş
mışlardır. B. Ruzvelt'in eko
nomi siyaseti ve Ottawa anlaş· 
malan dört senelik plandan 
çok evvel ittihaz edilmiş ta
mamen otarsik tedbirlerdir. 
Almanya dünya ticaretine mu
halif bir ekonomi 5iyaseti güt
mektedir. Avrupa her hangi 
bir memleketin tamamen ve 
kat'i olarak kabuğuna çekile
miyeceği derecede dardır. 
Dört yıllık plan Almanya'yı 
ham maddeler sahasında ya
bancı esaretinden kurtararak 
sermayeyi kurtaracak ve bu 
sermaye bu suretle yeni bir 
hamle alacak olan beynelmilel 
ekonomi ve tecim kanalına 
akabilecektir. 

Bay Ribentrop müteakı-
ben müstemleke mes' elesine 
geçerek demiştir ki: 

- Versay muahedesi millet
leri zengin ve fakir iki zümreye 
ayırdı. Buna binaen dikte edilen 
bu barış bir taraftan hoşnut
suzluk diğer taraftan da iti
matsızlık uyandırdı. Bu sıkın
tıyı yeni bir muvazene ile her· 
taraf etmek bütün devletlerin 
menfaati icabındandır. 

Bu muvazeneyi bulmak la
zımdır. Zira muasır dünya
mızda bazı memleketler sa
dece me~cudiyetlerini temin
den aciz iken diğerlerinin bol
luk içinde yaşamaları imkan
sız hale gelmiştir. Bu muva· 
zene ancak iki sahada bastı
rılabilir. 

1 - Eski Alman müstem
lekelerinin iadesi mes'elesinin 
halli ile 

2 - Alman milletinin biz
zat kendi kuvvetlerile. 

Hatip Versay muahedesinin 
haksızlıklarını tebarüz ettirdik-

ten sonra Almanyanın müstem· 
leke hakkı istediğini ve bu 
hakkı cerhetmelc: için ileri sü
rülen delilleri kat'i olarak 
reddettiğini bildirmiştir. Al
manya ne emperyalist bir 
müstemleke siyaseti takibet· 
mek, ne de müstemlekelerini 
ıevkülceyş üsleri haline ge· 
tirmek niyetinde değildir. in· 
giliz - Alman deniz anlaşması 
Almanya'nın böyle maksatlar 
gütmediğini kafi derecede is
bat etmektedir. Fuhrer müs
temlekeye •alik olmanın Al
man deniz metalibatını artır
mıyacağını bilhassa kaydet
miştir. Almanya'nın müstem· 
lekeye ih iyacı vardır. 

Zira ham madde membala
rını kendi sermayesile işlete
ceği sahalara malik olmak 
ihtiyacı karşısındadır. Gerçi 
Almanya'yı ham maddeleri 
yabancı memlek~tlerden satın 
almaktan hiçbir şey menetme
mektedir. Fakat bunları öde· 
yccek dövizi yoktur. Keza Al
manya'nın endüstri mamulatı 
için mahreç ve Alman teşeb· 
büsüne faaliyet sahası olmak 
itibarile de müstemlekeye ih
tiyacı vardır. Birkaç sene in-

kişaftan sonra Almanya'nın bu 
müstemlekeler vasıtasile ham 
madde ihtiyacım harpten ev· 
velkinden çok daha büyük 
nisbette temin edeceğinde hiç 
şüphe yoktur. Ümid edelim 
ki, aklıselim ve mantık bu 
mes' eleye hakkaniyetli bir tarzı 
hal bulsun. Almanya bugün 
beynelmilel havanın kat'i su
rette yatışması için fevkalade 
ehemmiyeti haiz olabilecek bir 
hareket beklemektedir. 

Berlin, 2 (Radyo) - Alman 
gazeteleri Von Ribentrop'un 

Layipzig sergisinin küşadı müna
sebetile iradettiği nutkundan 
bahsetmektedirler. Almanya'nın 
Londra sefiri bu nutukta: 

.. Almarya'nın müstemleke
leri hakkındaki haksızlığın ta
dili lazımdır. 

Almanya, İtalya ile birlikte 
Avrupa sükun ve sulbü için 
çalışmakta ve Avrupa'nın bol
şevik olmasına mani olmak
tadır. 

Medeniyetin muhafazasına 
matuf bu harekete Uzak şark
ta Japonya'nın da yardımı te
min edilmiştir." Demiştir. 

Bu münasebetle Berliner Ta
gblat gazetesi: 

"Komünistlerin bozmağa ça
lıştıkları Avrupa müvazenesini 
tehlikeden kurtarmak için Ve"· 
say muahedesinin hatalarını 
tamir lazımdır. 

Almanya'nın inkişaf ve te
vessü talebi çok tabii ve hak
lıdır. Almanya' dan Avrupa sul
bü namına hizmet bekliyenler 
bu ciheti nazarı dikkate Al
malıdırlar.,, 

Demektedir. 
Londra, 2 (Radyo) - İngi

liz gazeteleri Von Ribentrop'un 
Layipzig nutkundan bahset
mektedirler. 

Deyli Meyi: 
11Bu nutukta izah edilen 

noktai nazar, tetkike layıktır; 

ve mandater devletlere karşı 
bir ihtardır.,, 

Deyli Ekspres: 

Hamid yakalanmıştır. kalmı§tır. Asiler vasiyete hakimdir. menafi bilhassa pirt madenleri 
Kız kaçırmış Bilbaoda binlerce mecruh vardır. ile yemişlere taalluk etmekte• 

Son taarruzun aitim kalması, mi· 
Kahramanlar' da oturan Mus· dir. Burgos hükumetinin bazı 

lialerio manevi k uvveıini ııaramı~tır. 
tafa kızı 16 yaşında Saliha'yı Grador·Oviycdo muvaealım milis· İngiliz emval, mahsullerine va-
iğfal ederek kaçıran ve kirle- ler tarafından kreilmemi~ıir. ziyed etmesi bu müzakereleri 
ten Arif oğlu Salih, zabıtaca Londra, 2 (Radyo ) - Is- lüzumlu kılmıştır. 
yakalanarak adliyeye veril- panya işlerine ademi müda- Londra, 2 (A.A) - Deyli Tel-
miştir. hale komitesi, bugün toplan- graf, ispanya' da kontrol vazi-

Tabanca çekmış mı~tır. Bu toplantıda; lngiltere, feleri verilecek şahsiyetlerin 
Ali oğlu Veysel, Moreno Rusya, Fransa, Norveç ve Çe- muvakkaten tayin edifdiklerini 

oğlu Şimran'a tabanca çeke- koslovakya delegasyonları ha- bildiriyor. Umumi idare Fe-
rek kendisini tehdit etmiş ve zır bulunmuşlardır. Bu delegas- lemenk donanmasının eski 
zabıtaca yakalanmış, yedilik yonlar, ispanya' da bulunan başkumandanı Visamiral Graf-
toplu tabancasını müsadere gönüllülerin geri çekilmesini fa verilmiştir. Felemenk kon-
eylemiştir. istediler. trol amiralı Olier deniz kon-

Fuhşa teşvik Portekiz delegesi, bu me· trolü ile liman müfettişişlikle-
Karşıyaka' da Saadet soka- seleden evel kontrol masraf- rinin başına geçmiştir. Dani-

ğında 3 sayılı evde oturan larmm nereden tedarik edile· marka albayı Lunn Fransız-
Abd f spanyol hududundaki kontro-

ullah oğlu Mustafa, fena ceğini tayin etmek lazımgel- lü idare edecektir. 
maksatla evine Kazım ve F at- diğini sordu ve bazı itirazlar-

. · d 'k· k' · · k b l da bulundu. Morning Post gazetesine ma ısmın e ı ı ışıyı a u 1 
göre, spanya - Portekiz hu-

ettiğinden hakkında kanuni Komite, uzun müddet mü- 1 
dudunu kontrol edecek ngiliz 

takibat yapılmıştır. zakerede bulunmuş ise de hiç 
memurlarından ilk ~rup 6 

Sarhoş çocuGun marifeti bir karar verememiştir. martta Lizbon'a hareket ede-
fkiçeşmelik'te oturan Ali Londra, 2 (A.A.)- ispanya cektir. Fakat kontrol filen 20 

oğlu 19 yaşında Refik, Sarhoş işlerine ademi müdahale kont- malta başlıyacaktır. Keza di-
bir halde evine gelmiş ve üze- rolünün tatbikine 6 Martta ğer kontrol tedbirlerinin de 
rinde taşıdığı bir bıçakla oy- başlanılmıyacağına şimdi artık 6 martta değil daha sonra 
narken, sağ memesi üzerinden muhakkak 11azarile bakılmak- tatbik edilebileceği zannedili-
ve ayağından yaralanmıştır. tadır. ltalya ademi müdahale yor. Kontrol planının tatbiki __ G _______ l___ tali komitesinin dün yapmış takriben bin kadar müşahide 

örüşme er olduğu bir içtimada noktai lüzum gösterecektir. 
Bçkreş, 2 (Radyo) - Bay nazar ihtilatları meydana çı· Londra, 2 (A.A) - Ade· 

mi müdahale tali komitesinde 
Antonesko dün ltalya'nın Bük- karmıştır. Alman ve ltalyan 

f. · · k b 1 t · t' A · murahhasları Lord Pı"ymouth'un Lord Plymouth Fransız, Çe-
reş se ırını a u e mış ır. ynı koslovakya, lsveç ve Sovyet 
günde Bükreş'te bulunan Ro- teklifine karşı bir takım ihti- delegelerinin de muzaharetile 
manya'nın Roma ve Berlin razi kayıtlar dermeyan etmiş· halen ispanya' da bulunan ya-
sefirleri ile de görüşmüştür. lerdir. hancı gönüllülerin ihracı me-

8. Leon Blum Londra 2 (A.A)-Malaga eyale- selesini ortaya koymuştur. Al· 
tini işgal eylemiş olan Frankist man, halyan ve Porıekiz dele· 
ordlarmm hiçbir ileri hareketi geleri ispanyaya mali yardım 
halinde lspanya'nm cenubi meselesinin bu mesele ile bir
şarki sahillerinde İtalyan filo- likte halledilmesi lazımgeldiği 
su konmasını teklif etmişti. fikrinde bulunmuşlardır. ltal
Alman ve f tal yan murahhas- yan ve Alman delegeleri bil
ları böyle bir usulün Franko- hassa ispanya hükumeti tara
nun nihai zaferi kazanması üze- fından yabancı memleketlere 
rine ltalyan ve Alman gemi- çıkarılan altın stoklarının mu
lerinin tamam ile kontrol sahası haf aza altına alınması mesele
haricine çıkması lrankislerin sinde varılacak bir anlaşma
lngiliz, Fransız donanmaları nın ehemmiyetini tebarüz et

Biraz daha nikbin 
Belgrad, 2 (Radyo)- Fran

sa Başvekili B. Leon Blum, 
kendisini ziyaret eden Vreme 
gazetesinin siyasi muharririne 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bugün, birkaç ay evel
kinden daha nikbinim .. Harici 
vaziyet, eskisi gibi tehlikeli 
değildir. Avrupa'nın bazı kı

sımlarında başgösteren sinir 
hastalıklarını, tedrici surette 
tedavi etmekteyiz. Fransa, bü
tün milletlerle dostluk siyaseti 
takibetmektedir. 

Yugoslavya'nın terakkisin
den, Fransa'nın duyduğu se
vinç çok büyüktür. Kıymetli 
devlet adamlarınızla görüşmeği 
çok arzu ederim. Ümid edi
yorum ki, böyle bir fırsat ele 
geçecektir. 

Polonya 
Eski muharipleri parti 

teşkil ettiler. 
Varşova, 2 (Radyo) - 250 

bin kişilik sabık muharipler 
cemiyeti parti haline ikılab et· 
miş ve Miral-.y Kopt'u Lider 
ilan eylemişlerdir. ..................... 

"Bu talep sade müstemleke 
talebi değildir; ayni zamanda 
umumi mt!s'elelerin de müza
keresi talebidir.,, 

Demektedir. 
Londra, 2 (Radyo) - İn

giliz gazeteleri, Von Riben· 
trop'un Almanya seyahatini 
sade Layipzig sergisi küşat 

merasimile alakadar addet
mektedirler. 

"Almanya' nın Londra sefiri 
Berlin' e lngiltere'nin silahlan
ması hakkında rapor vermek 
üzere gitmiştir.,,Demektedirler. 

Deyli Miror: 
"Von Ribentrop gözden 

düşmüştür.,, Demektedir. 

tarafından abluka altına alın- tirmişlerdir. 
ması gibi bir netice vereceği Royter'in öğrendiğine göre 
mütaleasında bulunmaktadırlar. gönüllülerin ispanya' dan çıka-

Londra, 2 (A.A) _ B. Eden nlması mes'elesinin tali komi-
Avam kamarasında Habeşis- lesinin Cuma sabahı ve ko
tan 'ın niçin taç giyme şenlik- mitenin Cuma akşamı toplan
lerine davet edildiği hakkın- tılarında müzakereye devam 

b edilmesi tekarrür eylemiştir. 
daki ir suale cevap vererek Halen asilerin elinde bulunan 
bu davetin emsale ve huku· Malaga mıntakasının Alman-

kan mevcud bir vaziyete uygun ya'ya, yerine şimdi lngiltere 
olarak yapıldığım ve tamamen tarafından denizden kontrol 
normal bir usul mes·elesine edilmesi teklif olunmuştur. Al
hususi bir siyasi ehemmiyet man delegeleri kendi hükume
atfetmek yanlış olacağını söv- tinin vereceği karara intizaren 
miştir, bu hususta itirazi kaydidleri 

Bay Eden, ispanya harbi reddeylemiştir. Muhtelif mem-
hakkmdaki diğer bir suale leketlerin kontrol masraflarına 
cevap vererek umumi bir Av- iştirak mes'elesi de bu top-
rupa ihtilafı tehlikesinin kıs- lantıda tedkik olunmuş ve 
men f ngiliz hükumetinin gay- Lord Pliymouth Yugoslavyanın 
reli sayesinde ehemmiyetle tediye hakkındaki ihtiraz ka
zail olduğunu söylemiş ve ade· yıdlerini kaldırmış olduğunu 
mi müdahale anlaşmasının bildirmiştir. Almanya'ya ge-
mümkün olduğu kadar mües· lince, bu memleket kendi his-
sir hale konulması için çalı- sesini döviz olarak veremiye-
şacağız. Demiştir. ceği hakkındaki ihtiraz kayid-

Eondra, 2 (A.A) _ iyi ha- lerini idame etmektedir. 

ber alan İngiliz mehafili f n
giltere' nin General Franko ile 
pirit alış verişi hakkında bir 
anlaşma imzalamış olduğunu 

yalanlamaktadır. lngiltere'nin 
Burgos'a bir ticaret ajansı ta-

yin ettiği ve bir askeri müşa
hit gönderdiği de doğru de
ğildir. 

Diğer taraftan ayni mahafil 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

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

Telefon : 3479 

Bu akşamki program 
lstanbul l'adyosu 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
13,25 muhtelif plaklar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Vedia Riza ve 
arkadaşları, 20,30 arap~ neş
riyat, Ömer Riu tarahndan; 
20,45 Türk musikisi, 21,15 
stüdyo orkestrası, 22,10 alans 
ve borsa haJ..erleri, 22,30 so. 
lolar. 

/ngiliz-Mısır 
münasebatı 

Kahire, 2 (A.A) - Mısır 
lirasının İngiliz lirasına bağlı 
kalmaktan farik olup olmıya· 
cağı hakkında sorulan bir 
suale cevaben maliye naıırı 
demiştir ki: 

- Mısır'ın bu husustaki 
bugünkü siyasetini değiştirmesi 
için hiçbir sebep yoktur. Zira 
Mısır lirasının İngiliz lirasına 
bağlı olarak kalması Mısır'ın 

menfaatı iktizasındadır. 
Kahire, 2 (A.A) - Mısır 

Meb'usan meclisinde ln
giliz Mısır muahedesi netice· 
sinde Mısır lirasının lngiliz 
lirasına bağlı kalmasi Mısır'm 
menfaatı iktızasındandır. 

Silahları azaltma 
müzakereleri 

Londra, 2 (A.A) - Bay 
Baldvin Avam kamarasmda 
Amerika'nın Paris büyük el· 
çisi tarafından Bay Ruzvelt 
adına yapılmiş olan teşriki 
mesai teklifine işaret eden bir 
suale cevap vererek demiştir ki: 

-lngiliz hükumeti gümrük 
manialarının azalblması ve 
umumi silahsızlanma mes' e· 
lesini takip imkanını verecek 
olan bir yatışmanın teshili için 
Amerika hükumetinin teşriki 
mesaisini her vakit iyi karıılar. 

Fransa'da 
Askeri terbi ve 40 sa

atlik mesai. 
Paris, 2 (Radyo) - Dünkü 

kabine içtimamdan sonra, bu 
sabah ta Elize sarayında bir 
ictima olmuştur. 

Bu hususta henüz resmi bir 
tebliğ verilmemiş olmakla be· 
raber bu içtimada gençliğin 
18 - 20 yaşma kadar askeri 
terbiyesi mes' elesi görüşül
müştür. 

Bay Blum hayat pahalıhtı 
hakkında da mühim teklifatta 
bulunmuştur. 

Haftada 40 saatlik mesainin 
bütün fabrikalara teşmil ve 
tatbiki de müzakere:edilmiştir. 

Bay Delbos ta) İspanya'nm 
kontrolü hakkında izahat ver· 
miştir. 

Varşova'da 
Yahudilik aleyhtarhGı 
Varşova, 2 (Radyo) - Ya· 

hudilerle katolik talebe ara· 
sında üniversitede mühim mü· 
sademeler olmuştur. 

Yahudi talebe açlık grevi 
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Faşist meclisi açıldı 

ltalya' da 18 den 65 yaşı
na kadar herkes asker 

~.::J Otto Avusturya'ya dönecek mi? 

~Bir Alman gazetesi bu-
Bir ;üya na Sil8h kuvvetile m8ni 

Projemizin ayneıı 
kabulünü komite= 

den istedik. 

-------------
Meclis, Milô:no mülakatını, Bay Massoli. 
~ni'nin raporunu ve ita/ya.Almanya me. 

saf birliğini tasvip etmiştir. 

Gece, rüyamda bir Suriye'li 
ile konuştum. Sırtında bir de
mir gömlek vardı. Ayakları 
çıplaktı. Konuşmağa başladık: 

olunacağını yazıyor. 

Faşist meclisi 
Roma, 2 (Radyo) -'Faşist / Konsey 3 Martta saat 22 de 

ıconseyi dün gece saat 22 de tekrar toplanaccaktır. 
toplanmıştır. Paris, 2 (Radyo) - Faşist-

Bay Mussolini, askeri hazır- ler meclisinin silahlanma hak-
lıklar hakkında harbiye Bakanı kında verdiği kararlar, Fransa 
.sıfatile izahat vermiştir. ile İngiltere'nin askeri ha-

Faşist konseyi silahlanma zırlıklarına bir mukabeledir. 
üzerindeki Bay Mussolini'nin İtalya hükumeti, silahlanma 
nıetalibatını tamamen kabul programını tamamen tatbik 
ve tasdik etmiştir. edebilmek için umum vergi-

Bay Mussolini'nin raporuna lere yüzde 33 derecesinde bir 
göre, ltalya bütün menabiine zam yapacaktır. 
istinad ederek silahlanma faa- - -----
liyetini azami hadde çıkara- Bay Eden 
caktır. 

Askerlik 18 yaşından 65 Harp olacağına 
)'aşına kadar devam edecektir. ihtimal vermiyor .. 
liarb zamanında bütün ltal· Londra, 2 (Radyo) - Avam 
Yan'lar Başkumandanlığın em- kamarasında bir takrire cevap 
tinde olacaktır. Rapor, aynı veren B. Eden: 
ıanıanda fen erbabını silah
lanma faaliyetinde yer almıya 
davet etmektedir. ibtidai mad
deler için de azami mesai 
sarfına karar verilmiştir. 

. Kont Ciyano'nun ltalya ha
tıci siyaseti hakkındaki rapo· 
tu da aynen kabul ve tasdik 
Cdilmiş ve faşist konseyi Ge· 
~eral Franko'ya her cihetten 
ır 1hlad beyan etmiş, Franko· 
l\un zaferini istediğini bildir
?iştir. Bu kararın Duçe tara-
1~ndan İtalyan milletine tep-
18-i kararJaştır. 

ltalyan - Alman teşriki me
&aisi, lngiliz - ltalyan uzlaş
~~sı:. Milano'da Bay Tevfik 
Uştu Aras ve Kont Ciyano 

Ilı .. 1 ~ u akat ve mukarreratı tasdik 
Cdilnıiştir. 
~ Faşist konseyi mareşal Graç· 
dilrı~'ye bir tebrik telgrafı gön· 
~ CtıJnıesini tasvipten ve bir
~k hatiplerin nutuklarından 
~ tıra meclise saat 3 te niba-
ct Verilmiştir. 

- Taç giyme merasimine 
Necaşinin daveti, sadece bir 
hukuk mes' elesidir. Bu davete 
siyasi bir mahiyet atfetmek 
hatadır. 

Bir harp tehlikesine inan
mıyorum. İngiltere hükumeti 
harbin önüne geçmek için her 
türlü tedbirleri hazırlamış ve 
hazırlamaktadır. Demiştir. 

Düello yapmıya. 
caklar .. 

Belgrad, 2 (Radyo) - Şe
ref mahkemesi, ltalya müs
temleke Nazırı B. Leoaner ile 
Mareşal Debono arasındaki 
ihtilafı tetkik etmiş ve düello 
yapılmaması hakkında karar 
vermiştir. Mes' elenin halledil
diği sanılmaktadır. 

Ticaret muahedesi 
Prag, 2 {Radyo) - Fransız 

Ticaret Bakanı Bay Pol Bas
nit dün akşam Prag'a gelmiş· 
tir. Bugün yeni ticaret mua· 
hedesini imza edecektir. 

_.._ ......... ........ z .. z;.;,. 

Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romam ~.-..... •. J 

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

b
11
' Şu halde ne diye açtın - Sakın!. 

~~uı. Mademki başlarsın, Diye mırıldandı. 
Allınlas;:m al.. - Sustunuz Sultanım, go-

)l>t) tlar artık yan-yana gidi- rüyurum ki anladınız. 
~~ ilt gibi idi. Zeliha, Petro'ya - Hayır, anlamadım, an-
't11 ~akmıyor, ufka doğru lamak ta istememi. 
' Runeşin kan kırmızı, muh- - Af buyurun öyle ise .. 
~ Yüzünü seyrediyordu.. Siz emretmiştiniz de kulunuz 

'lb Bir insan, genç olur, söylemek istemiştim. Mademki 
......_taşır da ne olur? siz, benim gibi bir zavallının 
4

1
.Ne mi olur? derdini dinlemek istemiyor· 

r~t,bıha bu suali tekrarlamakla sunuz .. 
I~ ~ er kıp-kırmızı olmuştu. - Fakat senin söyliyece,2-in 
~İt ~efa olarak kafasının içinde şeyi, hiç hatırlamamıştım. 
'tlld ı~lcım çakmış gibi idi, Sahte Mustafa, küstahlığını 

1 
endine: arthrmıştı: 

- Doğru söyle ·dedim
dünyada en çok kimden kor• 
karsın? 

- Türk'tenf 
- En çek kime karşı ce-

sur görünürsün? 
Türk' el 

- Bu tezadın sabebi nedir? 
- Sebebi basit: Ben ne 

kadar cesur görünürsem gö
rüneyim, o beni bilir, ben de 
onu.. Zannetmem ki suratın 
burası, ensen de şunun şurası
dır, diyerek kaldırıp tokatı 
bassın bana! Ona güvendiğim 
içindir ki, ara-sıra, kafa tutu-
yor >ribi birşey yapıyorum .. 

- Peki amma, şu demir 
gömlek te ne olacak? 

- Ben de farkında deği
lim. Yıllarca gömleksiz, don
suz, pabuçsuz dolaştım. Bak
tım ki, herkes birer gömlek 
giyiyor, ben de şunu giyive
reyim, dedim. 

- Hı•rma yaprağından yap· 
malıydıı gömleği!. 

- lslamın şartı kaçtır ya 
Seydil .• 

- Beştir .. 
- Onlar geçti Hacil. lsta-

mın şartı beşti amma, biz ona 
bir tane daha ilave ettik: 

- Nedir o? .. 
- Haddini bilmek, dili kı-

sa tutmak ... 
- Buna riayet etmiyetlere 

Cenabıhak ne ceza veriyor? 
- Bu altıncı şart bizim 

tarafımızdan vazedildiği için, 
cezası da Cenabıhakka değil, 
doğrudan doğruya bize aiddir. 
Korkma, cehenneme gönder· 
meyiz. Tarihe göndeririz ada
mı .. Adı, sanı tarihte kalır .. 
Rüya değil mi bu ya, meğer, 
zavallı Suri'yeli benim misa
firim imiş.. Ben bu sözü sar· 
fedince, afalladı, mclCıl melul 
yüzüme baktı: 

- A canım -dedi- sen mi-
safire böyle mı muamele 
edersin? 

Güldüm: 
- Ya Seydi -dedim- bizim 

dilde nankörlüğü ifade için 
şöyle bir darbımesel rardır: 

"Zeytini yir, çekirdeğini ev 
sahibinin gözüne atar., 

Biz de size )'lllarca hem 
ekmek, hem de emek verdik. 
Umumi harbde arkamızdan 
vurdunuz, ses çıkarmadık. 

Şimdi de bizim toprağımıza 
ve bizim mill"!timizc aid bir 

Berlin, 2 (A.A) - Gior
nale dl'talia'nın Avusturya· 
da saltanatın iadesi aley
hinde yazdığı makaleyi tefsir 
eden Der Angriff gazetesi 
Habsburg'lar meseleşinin hal
ledılmiş olduğunu yazmaktadır. 

Der Angrilin zannettiğine 
göre, bu makale B. Mussoli
ninin büyük faşist meclisinin 
toplantısında ltalya'nın harici 
siyasetini ne suretle tarif ede· 
ceği hakkında bazı izahatı 
ihtiva cylcmektediı. Bu gazete 
ltalya siyasetinin istikametini 
göstermesi itibarile manah 
addettiği iki noktaya işaret 
ediyor: 

1 - Büyük ltalyan manev· 
ralan bu sene Bronnerde de
ğil Sicilya'da yapılacaktır. 

2 - İtalya Pantelleria ada· 
sını tahkim etmektedir. Der 
Angrif Avrupa efkarı u .. umi
yesinin ekseriyeti Habsburg 
ların avdetine muhalif oldu· 
ğunu kaydettikten sonra diyor 
ki: 

Avusturya hükumetinin 
reisi kim olursa olsun Otto· 
nun gayri kanuni şekilde 

Avusturya'ya girmek için ya· 
pacağı muhtemel bir teşebbüse 
karşı silah kuvvetile mukabele 
etmek mecburiyetinde kala· 
caktır. 1923 senesinde Habs· 
burg Macaristana girmeğe te
şebbüs ettiği zaman amiral 
Horti de bu şekilde hareket 
etmiştir. Ottonun belediye 
reisleri tarafından federal reisi 
intihap ettirilmesi hakkındaki 
planın tatbiki bile Avusturya
nın hayatını tehlikeye koyacak 
bir tesadüf oyunu mahiyetin· 
dedir. 

Güzel rüya sona ermiştir. 
Roma, 2 (A.A) - Giornale 

d'ltalya gazetesi Avusturya
da krallığın iadesi hakkında 
neşrettiği bir ba~makalesinde ...................... 
işi hallediyoruz diye demir 
gömlekler giyip aklınız sıra 
birşeyler karıştırmak istiyor· 
sunuz. Adamoğlu, velinimetine 
karşı şükranını böyle mi ifade 
eder? 

Suriye'li fena halde bozul
muştu. Uyandım, birde bak
tım ki, hizmelçi oda kapısının 
aralığından gazeteleri bırakı· 
yor. ilk sahifede gene hep 
Hatay! 

Suriyeli'nin korktuğu şey 
başına gelecek galiba! .. Allah 
hayırlısını ihsan eylesin okur-
larım! Çimdik ·-- insan kalbi, midesinden 

evci gelir Sultanım .. 
- Olabilir ... Olabilir .. 
Zeliha, ciddiyetini muhafaza 

edemedi, bir kahkaha attı .. 
Mustafa'nm söyliyeceği şeyi 
anlamakla beraber bunun ken
disine taalluk edebileceğini hiç 
hatırlamamıştı. 

- Darıldınızmı Sultanım!. 
ayaklarınızı öpeyim affedin .. 
Saflığıma verin .. 

- Bana, bunların taalluku 
yok. Fakat ağanızın kızına 

böyle bir şey açmaklığın doğru 
değil.. 

Zeliha gene sabredemedi, 
güldü: 

- Demek ki Mustafa, aşık
sın hal 

- Evet, hem de delice .. 
- Galiba gene onun için-

dir ki, şarkı söylemiye başla· 

ymca bülbül gibi ötüyorsun: 
- Bu sözlerinle beni bah

tiyar ettin Sultanım.. Fakat 
dedim ya, ben dünyanın en 
bedbaht genciyim .. 

- Bak Mustafa, sana bir 
şey söyliyeyim: 

Bir uşağın, ağanın kızına 
kendi gönül işlerini açması 

ayıp bir şeydir. Fakat ben 
sormuş, izin vermiş bulundum. 
Seni dinliyebilirim. Hatta eğer 
sevdiğin kızı tanıyorsam, sana 
yardım da ederdim. Fakat bu 
konuşmamız zinhar kimse ta-
rafından duyulmamalıdır. Ara· 
mızda böyle bir mübahasenin 
geçtiğini işitirlerse, hakkında 
çok fena olur. 

- Evet Sultanım, zaten 
benim de söyliyecek bir şe· 
yim kalmadı. 

- Ya, demek ki bu kadar-

ezcümle diyor ki: 
- Ayusturya' da krallığın 

iadesi mes' elcsi, bugünün me· 
selesi değildir. Bu mes'ele 
çok tehlikeli olabilir. 

Jtalyan'ın Habsburg'ların ye
niden tahta getirilmesini ter .. 
viç eylemekte olduğunu iddia 
için hiçbir diplomatik vesika 
hiçbir setlahiycttar devlet ada
mı beyanatı ve hattn hiçbir 
gazele makalesi gösterilemez. 
Eğer Fransa sarih sebepler 
tahtı tesirinde yalnız krallığın 
iadesinden Avusturya istikla
lini garanti edebileceğine her-
kesi inandırmak istiyorsa da 
ltalya bana mukabil bu iade 
mes'elesinin bilakis Avustur-
ya'nın istiklalini tehlikeye dahi 
koyabileceğini bildirmektedir. 
Paris, Berlin·Roma mihverini 
kırmak istiyor. Fakat bu plan 
muvaffak olmamıştır ve bu 
mihver tam manasile sağlam 
olarak durmaktadır. 
--------.~---------~ 

lngiltere 
Almanya'ya müstemleke 

vermek niyetinde de~ildir 
Londra, 3 (Radyo) - Avam 

kamarasının dünkü toplantı
sında harici siyaset miizakere 
edilmiş ve birçok hatipler 
söz söylemiştir. En nihayet 
söz alan Hariciye Nazırı Bay 
Eden, İngiltere'nin harici siya
setini uzun uzadıya teşrih et-
miş ve sözü ispanya hadisa
tına çevirerek şunları söyle· 
miştir: 

- Ademi müdahale komi
tesinin verdiği kararları ehem· 
miyelsiz görmek doğru de
ğildir. Bize Avrupa'da büyiik 
bir felakete sebebiyet verme
mek için Jspanya işlerine mü· 
dahale etmek istemedik. 

Bay Eden, yeni Lokarnodan 
da bahsetmiş ve bu hususta 
alakadar devletlerle İngiltere· 
nin temasla bulunduğunu be· 
yan eylemiştir. 

Bay Eden, Almanya'nın is
tediği müstemlekelerden de 
söz söylemiş ve lngiltere'nin, 
hiçbir müstemleke vermek ni
yetinde olmadığım ve uluslar 
sosyetesi paktına istinad eyle· 
mekte bulunduğunu ilave ey· 
lem iştir. 

Bay Eden, lngiltere'nin si· 
)ahlanma programından hah· 
sederken demiştir ki: 

- Bütün dünya, İngiltere
nin silahlanma programını hüs
nü suretle telakki etmiştir. Biz, 
dünya sulhünü kurtarmak için 
silahlanmak lüzumunu hissettik. 
Başka hiçbir emelimiz yoktur. 

mış öyle mi, çok güzel! 
- Bu kadar değildi amma, 

ne yapayım, sussam daha iyi 
olur. 
-Hayır, söyliyebilirsin. Ben 

de senin derdine, ıstırabına 
ortak olurum.. Çünkü sen iyi 
yürekli bir delikanlısın .. 

- Eksik olma Sultanım, 
eksik olma! Fakat böyle bir 
aşkı içimde taşımakla hata iş· 
lediğimi bir daha anlıyorum. 

- ·şu halde o kız seni sev· 
miyor demek? 

Hangi kız? 
- Hangi ~ ız olacak, sev· 

diğin kız.. Mademki o seni 
istemiyor. Sen de unutuver 
onul. Hatırına bile getirme!. 
Seni scvmiyen için azap çeke· 
rek derdli olacağına keyfine 
bak! 

Sahte Mustafa: 

- Başı 1 inci sahi/ede = 
düşijnce beslemektedirler. 
Şam gazeteleri vataniler ta: 

rafından direktif alarak efkaq 
umumiyenin doğru görüşünq 
yanlış cebheye sevketmek eme• 
linde<lirler. 

Bu gazeteler şöyle bir neş• 
riyat yapmaktadırlar: 

Paris'te bulunan Sadullah 
Cabiri; ;skenderun'u kaybet .. 
tik fakat hakkımızı kaybetme· 
dik. Hakkımızı her ne baha· 
sına olursa olsun elde edece· 
ğiz. Suriye' de yakın bir gün. 
de mecburi askerliği te.sıs 
ediyoruz. Demiştir. 

Elul>uka gazetesi; Haleb· 
deki Arab'ların Berut ve Şa
ma hicret etmekte olduklarını 
yazmaktadır. 

Mevkuf Türk'lerin muhake
mesine henüz başlanmadı. 
Bunda da maksad açıktır. 

Hiçbir kabahati olmıyan bu 
bu Türkleri mahkum edecek 
bir maddei kanuniye buluna· 
mıyacağından hiçolmazsa mu· 
hakemenin talikile mevkufiyet 
müddetlerini uzatmaktır. 

B. V anzeland 
Brüksel'e dönüyor 

Belgrad, 2 {Radyo) - Pa
ris'te bulunan Belçika başve· 

kili Bay Vanzcland, yarın 
Brüksel' e dönecektir. Başveki
lin avdetini müteakıp, kabine· 
de bazı tadilat yapılacak ve 
15 gün sonra, eski hariciye 
naıırlarından Bay lmas, ad
liye nazırlığına getirilecektir. 

Amele partisi 
Galebe calarsa , 

Londra, 2 (Radyo) - Ame· 
le partisinin Londra belediye 
intih:lbatında galebesi tahak-

kuk ettiği takdirde f ngiliz 
bankasında, maden ocakları

nın, kara ve deniz nakliyat 
şirketlerinin devletleştirilmesi· 

ne teşebbüs edilecektir. 

Umumi grev ken. 
diliğinden suya düıtü 

Nevyork, 2 (Radyo) - En 
büyük dört çelik fabrikası, 

amelenin metalibatmı kabul 
etmiştir. Bunlar arasında Üni· 
ted Stad Korporeyşin, Nasyo
nal Korporeyşin vardır. 

Bu müesseseler haftada 40 
saatlik mesaiyi kabul ve ücret· 
lere de bir miktar zam taah· 
hüd etmişlerdir. Bu sayede 1 
Nisanda yapılacak umumi gre
vin önüne geçilmiştir. 

- Bu kız sensin Zeliha!.. 
Sensin! 

Diye bağırmamak için ken· 
dini zor tuttu. Fırtına Ali'nin 
nişanlısı ve sevdiği Zeliha'yı 
şimdi daha yakından görü
yordu. Gözleri Türk ve Şark 
güzelliğinin derin esrarı içinde 
ne kadar manalı idi? ince, 
keskin kaşları hazan hafif bir 
inhina ile oynuyor ve ipek 
başlığının kenarından taşan 
saçları, lüleler halinde yanak
larına vuruyor, yanakları mat 
çehresi .in içinde hafif bir 
penbelikle göze çarpıyordu. 

- Unut Mustafa, unut! İs
tersen babama söyle, seni ev
lendirsin. 

- Başkasını istemem S ıJl
tanım .. Onu da unutamam. 

- Demek ki bu kadar vur· 
gunsunl - Sonu var-
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Sevdig" j ata ateş etti• amU ayın U Ce SeSlnae l a e tam dişi güzefdiF günü saat on altıda açık ek· 

k l • • siltme ile ihale edilecektir. 

Al
. J - b. şayan müza ere er geçmıştır - Başı 3 ürıcü sahifede - Keşif ve şartnamesini görmek 
l paşa aa onun mezarına zr - 8 - modern hayata yeni çıkmış tına .• Bakalım nereden söke- üzere baş mühendisliğe iştirak 
mızrak Ve bavrak dikti. Arazi mes'elesinde bir em- bir devlet iç.in kendi rejimini cek, nereden dikecek? için de otuz bir liralık muvak· 

Paşam, beni affet; be
pim hiçbir kusurnm yok .. 

Papaz Marten renkten ren
ge giriyordu. Hadim Ali pa· 
şa da keza. , 

- Sana birşey söylemiyo· 
rum. Fakat bu gençler, Türk· 
tür ve bizim esirlerimizdir. 
Bunları, bana bu şekilde ne 
diye gönderdi? 

- Paşam, kale muhafı:z.ma 

söylediklerinizi aynen tekrar· 
tadım. Bundan başka kendim· • 
den de ilaveler yaptım, kale· 
nin muhakkak Osmanlı kuv
vetlerinin eline geçeceğini ve 
en doğru işi~1 teslimden başka 
birşey olmadığını anlattım. 

- E? .. 
- Güldü. başını salladı. 

"Osmanlıların kudretini bili
yorum. Nitekim, kalemi de 
almak üzeredirler. Fakat ben 
şerefli doğmuş ve şerefle öl
meğe andiçmiş bir kumanda· 
mm. Kahraman ecdadımın ta
rihine, adımı, teslim olmuş 
bir rezil şeklinde yazdırtamam. 
Kale dıvarlarının dibinde be
nim mezarım açılacaktır. Türk 
gibi bir düşmanla çarpışa çar
pışa, hem de her tarafı, her
şeyi yaka yaka öleceğim. Evet, 
Hadım Ali paşa buraya gire
cektir. Fakat ne beni esir ala· 
bilecektir, ne eşyamdan birşey 
bulacaktır, hatta ne de şu 

ahırlardaki atlarımdan bir ta
nesi onun eline düşecektir: 

Ali Paşa, acı bir kahkaha 
savurdu: 

- Yaman düşman imiş .. 
Hoşuma gitti. Haydi diyelim 
ki, kendisinin canı cehenneme 
gitti veya gidecek. Ya hay· 
vanlarını ne yapacak, kanad· 
landırıp uçuracak ve kaçıra
cak değil ya?.. Sonra, sonra; 
bizden aldığı bu iki esiri, ne 
diye böyle gönderdi? 

- Onlar için de size mu
hafızın selamı var: 

Ali Paşa 2ibi kahraman bir 
ask~rin yanında böyle genç, 
tecr5besiz asker olmamalıdır. 
Kendileri henüz layıkile talim 
ve terbiye görmemişlerdir. Ali 
Paşadan rica ederim, bunları 
yetiştirsin de harp meydanına 
öyle sevketsin. ileride belki 
faideleri olur. 

Ali Paşa, manalı manalı 

başını salladı: 

- Peki ·dedi- müstakbel 
maktulün vasiyetine hürmet 
edeceğim. 

Tiirk Paşasının gözlerinden 
kıvılcımlar çıkıyor, sert fırçayı 
andıran sakalı tel tel kalkı 
yordu. Sağına baktı: 

- Ağa ·dedi· evladlara 
söyle, bir saat önce verdiğim 
emir dairesinde harekata ha· 
zırlansınlar. Onr. gösterece· 
ğim. 

Papaz Marten, Hadim Ali 
Paşayı iyice tanıdığı için bu 
emrin ciddiyetini de kavra
mıştı. 

Türk ordusu birdenbire kı· 
mıldamış ve kaleyi tazyike 
başlamıştı. Kale bedeni, müte· 
madiyen inen büyük taş par· 
çalarile yavaş yavaş çatlayor, 
gedikler artıyordu. 

Bir aralık kalenin etrafına 
açılan derin hendeklerin beri 

'.T niyetsizlik, bir itimatsızlık me· daha ileri bir dikkatle göz Lodos artıyordu. Bugün de kat teminat makbuzu ile söy1 

selesi zannetmiyorum ki ol- önünde tutmak ve kendine limanda vapurun şu veya bu )enen gün ve ve saatte encü· 
tarafında kanlı bir dövüş baş· 

ladı. •*• 
Kale muhafızı, iki günden· 

beri devam eden şiddetli taar· 
ruz karşısında, gözlerini hiç 
yummadan, kalenin dört bu
cağına koşuyor, yetişiyor ve 
çarpışıyordu . 

TürL: askeri artık, kapıları 
zorluyordu. Mukavemet ümidi 
kalmamıştı. Kaledekiler derin 
bir ümitsizliğe düşmüşlerdi. 

Birdenbire muhafız Zondi
nin sesi duyuldu: 

- Uşaklarıma söyleyiniz, 
şatomda ne varsa, ecdadımdan 
miras kalan silahları, kılıçları, 
nişanları, tabloları çabuk indir
sinler, altın, gümüş takımları, 
hayvanlarımın eğerlerini, sev
diğim ve hayatımda kıymetli 
bildiğim herşeyi şu meydana 
getirsinler .. 

Bu emir karşısında herkes 
bir aralık tevakkuf etti: 

- Acaba ne olacaktı? 

Bu eşya, çarçabuk ortaya 
rastgele yığıldı. Onların için· 
de yüksek bahada neler vardı, 
neler? Zondi emretti: 

- Her tarafından ateş ve· 
riniz bunlara! 

Uşaklar ve muhafızlar, şaş

kın şaşkın bu emre itaat et
tiler. 

Biraz sonra, kıpkızıl bir 
alev dalgası, kale meydanın· 

dan göklere uzanmağa baş
ladı. Muhafız, delilere mahsus 
korkunç bir kahkaha fırlattı. 

Askerler: 
- Delirmiş galiba! 
Diye mırıldandılar. Zondi 

bunu müteakıp ahırlara doğru 
fırladı: 

- · Beni takip ediniz! 
Ahırlara varınca bir emır 

daha verdi: 
- Kapıları açınız ve bütün 

atlarımı çözünüz. 

Uşaklar, ahırlara daldılar. 
Tam bu sırada hücum art· 
mıştı. Osmanlı ordusunun 
"Allah Allah" avazeleri orta
lığı çınlatıyordu. Alevler git
tikçe yükseliyor, korkunç bir 
manzara doğuyordu. 

Kumandan, tabancasını çek
mişti. Bir eline de geniş yüzlü 
uzun kılıcını almıştı. Genç 
atlar, bu gürültü arasında 
esasen ürkmüşlerdi.-Birdenbire 
serbest bırakılınca, kişniyerek, 
çifte atarak ahırdan sökün 
ettiler. 

En önde, kumandanın sev
diği güzel, beyaz at vardı. 

Zondi, tabancasını uzatarak 
atın başına ateş etti. Hayvan 
sendeledi ve inledi. Kumandan 
bu defa kılıcını kaldırıp atın 
bacağına çaldı Tam bu sıra

da da gözlerinden iki damla 
yaş döküldü: 

- Vurun!.. ·diye bağırdı· 

Hiçbir tanesi sağ kalmıyacak. 
Bunların ~biri Türk'ün eline 
diişmiyecek. 

Silah sesi üzerine diğer 
hayvanlar tekrar ahıra çekil· 
mişlerdi. Bütün uşaklar taban
calarını çevirmiş, karanlık ahı
rın içine sıkıyorlardı. Tüyler 
ürpertici bir manzara doğ
muştu ve zavallı hayvanlar, 
biribirini tekmeliyerek, damın 
dıvarlarına çarparak, ~acı acı 

sun. Mülkiyet hakkının kud- yakışan kendi hayat ve ihti· isltıeleyi tutmaması ihtimali mene gelinir. 
siyeti Teşkilatı Esasiye Kanu- yaçlarına uygun şekilde kuv· ortaya çıkmıştı. Bayramın 2 - lsmetpaşa bulvarında, 
numuzda tasrih edilmiştir. Bu- vetlendirmek ve tanzim etmek ikinci gününü hatırladım. Va- Mezarlıkbaşı'dan Fevzipaşa bul• 
rada teklif edilen, bir adale· baş işlerin en başındadır. ziyet aynen şöyle idi: varına kadar 7050 lira bedeli 
tin icabının yerine getirilmesi- Müşterek inan: _ Bay memur, bu vapur keşifli 23o metre ve CTumvfhuk-
dir; memlekette çalışan ve bu Bizim şimdiye kadar rejimin Al ? riyet meydanından, e i 
m illetin asırlardan ve asırlar· esası olarak devlet kanununa 

sancağı tutar mı. Rüşdü Aras caddesinden de-
- Tutar gibi amma, pek nize kadar 5450 lira bedeli 

danberi bannı çeken asıl hal· geçmiş ve yurdun henüz ha- belli değil.. keşitli 142 metre fenni kana-
kın hakiki malına sahip olma- yata doğmuş en, taze çocuğan- - Nasıl belli olmaz canım. lizasyon ile Mezarlıkbaşı'nda 
sıdır. Bu iş yapılırken bugün dan en yaşlısına varıncıya _ Basbayağı a Bayım!.. 800 lira bedeli lçeşifli 48 
bir takım şerait altında bu kadar, hepsi için müşterek Kaptanlar bile bilmiyorlar.. metre lağımın heyeti umumi· 
mallara malik olanların huku· inan mevzuu telakki edilmiş _ Peki Konak iskelesini yesinin 13300 lira hedeli keşifle 
ku payimal edilecek değildir. olan mahiyeti cumhvriyetteo tutar mı? kapalı zarflı eksiltme ile iha· 
Burada Teşkilatı Esasiyede ibarettir. _ Allahuteala bilir ora- halesi 12-3-937 Cuma günü 
yapılan iş, bu malların çiftçi- Şimdiye kadar C. H. Par- d saat on altıda icra edileçektir. 

sını a .. 
lere tevzii için kanuni bir mü· tisi şuuru içinde beslenip bü· _ iyi amma bundar. evelki Keşif ve şartnamelerini gör· 
saade vermektir. Bu kanun yümüş olan ve partinin kendi vapur doğruca Alsancak iske- mek üzere baş mühendisliğe 
yapılarak buraya gelecektir. hususi ve profesyonel politika lesine gitti. iştirak için de 997,5 liralık 
O zaman mal sahibinin huku- telakkisi içinde kalan hayati _ Gittiğine bakma Bayım, muvakkat teminat makbuzu 
kunu temin edecek esaslar ta· esasları biz bu madde ile murada eremeden boynunu veya banka teminat mektubu 
biatile derpiş edilmiş ola· teşkilatı esasiye kanununa ek- kırıp Pasaporta doğru bükiildü. ile birlikte 2490 sayılı kanu· 
caktır. !emekle bütün yurdun müşte- nun tarifi dairesinde hazırlan· Konak iskelesine ayak basana 

Recep Peker (Kütahya) - rck resmi ve kanuni bir reji- aşkolsunl. mış teklifler ihale günü saat 
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar- mi haline sokmak istiyoruz. O günün bu hadiselerini on beşe kadar encümen reis· 
kadaşımın ilişmesile uyandın· Bu hadise, mühim bir mes' e· hatırlıyarak gemicilerin yanına liğine verilir. 21 26 3 6 534 
lan .. mevzu hakikaten bu kadar led"r. Bu esasların kamutay sokuldum. Bereket versin; bu 
mühim bir işin yüce kamutay- tarafından kabul edilip resmi· sefer de vapur Pasaporttan 
dan çıktığı esnada üzerinde yet kesbettiği dakikadan iti· doğruca Karşıyaka yolunu 
konuşmak gibi büyük bir fay- , haren yurddaşların laboratu· tuttu .. Karşıyaka sahiline bir 
da temin edilmiş olacaktır. varında çalışan profesörler· göz attık. 
Ben de Halil Menteşe arka· den günün politikası ile uğraş- Dalgalar, beyaz başlı dev· 
daşımın tasavvur ettiği bir mıyanlara ve işlerin J başında ler gibi sahile saldırıyordu. 
faydanın şümulüne hizmet et- bnlunan büyük müdür arka· Fırtına şimdi Karşıyaka ile 
miş olmak için fikirlerimi arz· daşlardan mesel3 Devlet De· meşguldü. f skele ve civarı su-
ctmek maksadile bu kürsüye miryollarının bir makasçısına tar içinde kalmıştı. Atlıya, sıç-
geldim. Arkadaşlar, iç rejim kadar bütiin vatandaşlar bu rıya yaya kaldırımına çıkmış· 
bakımından yer yüzünün hali· esaslara inanacak, bunları tık ki, gök, olanca hızı ile 
ne kısa bir görüş yapalım. sevecek ve bunlara itaat mec· boşanmıya başladı. Bu da 
Bu görüşün hulasası şudur: buriyeti altına girmiş olacak- yağmur faslı idi. O kadarla 
Yer yüzünde birçok çeşidli !ardır ve bütün milli faaliyet kalsa iyi!.. Dönüşümüzde söy· 
krizler yanında her yerde ve ahengi bir manzume halinde Jediler: 
kendi kanaatime göre diğer biribirini tamamlayan bu yük- Alaybey'e beş dakika tolu 
krizlerden daha mühim bir iç sek esasların havası içinde yağm:ş .. Başka tarafların ha· 
rejim krizi ve buhranı hüküm akıp gidecektir. beri bile yok .. 
sürmektedir. içinde yaşadığı· Bu şu demektir ki bizzat Gök gürültüleri arasında 
mız günün en önemli bir nok- hayattan alın~rak C. H. Par· devam eden sağnaklar ara· 
tası olarak bizim gibi yeni ve tisinin programının içinde ya· 

- zılmış bulunan bu hükümler, sında bir de baktık ki, Karşıyaka 
haykırarak yuvarlanıyorlardı. bu devletin bundan sonraki sahilindeki fırtına, birdenbire 

Muhafız ağlıyordu, uşaklar varlığında bütün yurddaşları Alsancak semtine geçmiş, çün-
ağhyordu. Nihayet ahırda ses, bütünlük ve beraberlik ruhu kü rüzgar değişmiş.. Ayni 
sada kesilmişti. dakikada: 

ile besliyecek ve milli birlik 
Zondı" başını eğdı" - Vapurun Alsancak ı'ske-

. için daha sıkı bir tedbir ~alın-
- O da bı"ttı' Diye mırıl lesini tutması şüpheli! 

· • mış olacaktır. Temyiz mahke· 
dandı- şimdi, sıra bana geldı·. Haberı·nı' de aldık Fakat mesinin en büyük hakiminden · 

Ve, elinde tabancası, kılıcı kaptan dı'ş'ını· s km 1 k en küçük memur:arımıza ka- ' 1 ış o aca ' 
olduğu halde kale kapısına dar hüküm veren, tedbir alan, bizi çalkıya çalkıya, Alsancnk'a 
doğru atıldı.. emir veren ve tanzim eden getirdi. Deniz kordon seviye~ 

* * * herıees günlük işini yaparken sini bulmuş, sular rıhtıma çık· 
Tarih [t] diyor ki: ve kararını verirken kendini mıştı. Şehrin birçok yerleri, 
"Zondi bir kurşun ile vu- bu esasların çerçevesi içınde gene sulara dalmıştı. Yağmur 

rularak düştü; lakin dizüstü hissetmek mecburiyeti altına kesilmiş riizgar da kesilmişti. 
sürünerek her tarafından ya· girecektir. Birdenbire Çakalkaya'nın 
ralanıp ta hatmi hayat ile ne- Hülasa arkadaşlar bu ka- başındaki bulut parçalandı. 
ticeye kadar uğraştı" nun çıkınca resmi hüviyeti güneş, ilahi ve nurani bir yüz 

Gene ayni satırların altında olsun olmasın bütün vatandaş- gibi gözüktü, saçlarını toprağa 
şu cümle vardır: ların tertip ettiği~ milli bünye uzattı. Herkes; 

"Ali paşa vücudunu ve ay- müşterek ana esaslara bera- - Oh -dedi- hele şükür, 
rılmış olan başını, kalenin kar- ber inanan sarsılmaz büyük cemalin gördük cananın! 
şısına gömdürerek mezarının ve daha kuvvetli bir kütle Onu, bir müddet doya doya 
üzerine bir mızrak ve bir bay· haline gelecektir. (Bravo ses- seyrettik, fakat tam dişiyi an· 
rak dikilmesini emredip bir !eri, alkışlar) dıran hava, birdenbire gene 
mağlup düşmanın meziyetine Bunun edebiyat kısmı üze· değişti, gene karardı. Güneş 
şu suretle necibane hürmet rinde fazla durmaya lüzum meçhul ufuklara doğru ayrıldı, 
gösterdi." yoktur. gitti. 

Biz de düşmanına hürmet Liberal propaganda: Şimdi bu satırları karalar-
eden Türk milletinden bir Şimdi Halil Menteşe'nin ken, bundan sonrasını kesti-

teknik olarak bahsettikleri rebilecek değilim; ferd olduğumuz içindir ki, vak
tile, ecdadımızın karşısında 
şerefle kılıç sallıyan o düşmanı, 
bu sütunlarda kahramanlar ara· 
sında yaşatmış olan, kahra
man millet, elbette ki, düşma
ına da hak yerir, kıymet 

verır. - Bitti -
M. Ayhan 
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noktalara gelelim. Lakin pro- Fakat bu gidişle, denizcinin 
paganda Türkiye' de yapılmı- dediği gibi, şemsiye, baston, 
yacak mı? Encümen başkanı pardesü, palto, beyaz pantolon, 
benim de dahil olduğum en· beyaz iskarpin, ince, kolsuz 
cümen arkadaşlarımız namına frenk gömlekleri ve saireyi 
cevabımızı verdi. Ben bu iza- beraberimizde taşımaklığımız 
hata biraz daha şümul ver- lazım gelecek galiba!. 
mek islerim. lzmir'in nere"i erkek güze· 

- Devam edecek - lidir, Allahaşkınal ** 

lzmir (sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Devlet demiryolları genel 
direktörlüğüne izafetle vekili 
8 inci işletmede avukat halit 
natık tarafından sarayköyde 
yukarı mahallede 10 numaralı 
evde giritli basan oğlu lütfü 

aleyhine açılan ecrim· sil:ve ihale 
farkı alacak davasından dolayı 
müddeialeyh lütfü namına tas· 
tir kılınan davetiye varakası-
nın ikametgahının meçhul bu· 
lunduğundan bahsile bila teb· 
liğ iade edilmiş ve müttehat 
karar üzerine gazete ile vaki 
ilana rağmen muayyen günde 
mahkemeye gelmemiş oldu· 
ğundan hakkında gıyap karafl 
tebliğine ve davacı vekilinİl1 
ifadesi dinlendikten sonr• 
mahkeme 25-3-937 tarihine 
müsadif perşembe gününe 
tayin kılınmış olduğunda" 
yevmi mezktirde saat 10 d• 
mahkemeye gelmediği veY' 
bir vekil göndermeği takdirde 
hakkında gıyaben lhüküm sa· 
dır olacağından gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. 603 
~~~~~~~~~--_./ 

lzmir sulh hukuk mahke" 

mesinden: 
Karşıyaka' da Hidayet sok•; 

ğında 1 sayılı evde otur• 1 
Taban Ali kızı fehedanın a~' 
hastalığı ile malul bulun~~ 
ğundan hacr edilerek ken 
sine bir vasi tayini izmİ~: 
Kantar kar ı olu cıvarın 1• 
tabak Ali taruı ıdan isterı~ 
mesi üzerine emrazı akliye r 
asabiye mütehassisi dokt~ 
faik muhittinin muayene 
müşahedesi neticesinde "~ 
diği fotoğrafı tasdikli rapor ~i 
fehedanın teleyyünü diın\ 
neticesi ateheye müptela ·de 
duğu ve isticvabında ~ir_faıf( 
bulunmadığı ve kendinı ıd• 5'' 
den aciz olup hacri ve \f~t' 
yet altına alınması yazıl i· 
görülmüş ve Karşıyaka'd• de 
dayet sokağında 4 sayılı e~i~ 
oturan teyzesi oğlu f)~rı ve 
vasiliğini kabul eyledik~ şıl 
vesayete ehil olduğu 8d 1 ııı~ 
miş olduğundan fehe 

1 
fJO 

hacrine ve teyzesi . ~ğl~eıı· 
yaşında rençper nurının ,,,,· 
disine vasi tayinine ma~ke ili' 
ce karar verilmiş oldugıı7 
olunur. 60 
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lzmir Komutanlığı ilanları İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

İzmir' de muamele yapan 
müseccel [Di Amerikan toba
ko kompani of Di Oryent ln
korpereyted f zmir şubesi] için 
Joseph Michael Englishe ve-
1 ilen vekaletname ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sicilin 
1932 numarasına kayıt ve tes· 
cil edildiği ilan olunur. 

1 : Vekaletname 
lzmir Sicili ticaret memur· 
luğu mührü resmisi ve 

F. Tenik imzası 

Vekaletname 
işbu varaka ile herkese ma· 

lum olsun ki Di Amerikan 
Tobako Kompani of di Or
yent lnkorporeytet nam ve 
makamına hareket eden ben, 
zirde vaziül'imza, Patrick 
Henry Gorman reis, Türkiye 
Cumhuriyetinin lzmir şehrinin 
birinci katibi Adil mcmurlu· 
ğunun 13 Ağustos 1936 tarih 
ve 5762 umumi numara ile 
mütercem vekaletname muci· 
hince haiz olduğum selahiycte 
istinaden, Türkiye Cumhuriye
tinin lzmir şehrinde Gaz;bul· 
van'nda kain ve 32 numara 
namile maruf adanın bir kıs· 
mım teşkil eden tahminen 
400 metre murabbaı arsanın 
mübayaası, iktısabı ve temel· 
lükü ve mezkur mülkün tapu· 
sunu Di Amerikan Tobako 
l<ompani of di Oryent lnko
Poreytet namıra transfer edil
mesi hususunda muktazi ka· 
nuni tedabir ve muamelatı 

ifası ve mezkiir arsa üzerinde 
Şirket için yapılacak olan bir 
mağazanın inşası hususunda 
bilumum mesail ile Hükumet 
devairi nezdinde teşebbüsatta 
bulunmak; aktedilmesi lazım 
&elen mukavelenameleri Şirket 
nam ve hesabına hareket et· 
tnesi için işbu varaka ile Tür· 
kiye Cumhuriyetinin İzmir şeh· 
tinin civarındaki Burnava na
hiyesinde lsmetpaşa caddesin· 
de 1 O numarada mukim Ame· 
tikan tebaasından Joseph Mi
chael English'i Şirketi mez· 
kure nam ve makamına vekili 
hakiki ve kanunisi nasp ve 
\ayin ederim; ve verilen sela
hiyet dahilinde yapılması icap 
eden ve lazım olan her türlü 
~uamelatm ifası için anifüz
~tkir vekile selahiyeti kamile 
"erilmiş olmakla; işbu varaka 
llıucibince haiz olciuğu selahi · 
~ete istinaden mezkur vekilin 
anunen yapacağı ve yapılma· 

~ına sebep olacağı her bir 
t~su~atı ben kabul ve teyid 
1..1erım. 

İi Vuku hali müsbet olmak 
a ~ere işbu 1937 senesi Şubat 
~1nın üçüncü günü kendi im· 

tnı vazeyledim. 
(lmıa) Patrjck Henry 

Gorınan reis 
Di Amerikan T obako Kom

Pani Of Di Oryent 
N lnkorporeytcd 
N ew York Hükumeti 

ı,11~ ew Y ork kontluğu dairesi 
"<ası. 

hll llugün 3 Şubat 1937 de 
td~İur~mda tahlif ve imza 
(M~ıştir. 

Uhür) (imza) J. Wm. 

B HANLON 
~dı· ronxville kontluğu katibi 

'Na. 18 

~ ~t;nx Sicilin vesikası No. 10 

Ve .k 
~lltıd 81 ası New York kontlu· 
~ a No. 217 de mahfuzdur. 

~() ;w Y ork sicilin vesikası 
~e H. 127 

la, ·ı. tnurıyetim 30 Mart 1937 
lırıde .. k . 1 k mun azı o aca tır. 

New York hükumeti 
New Y ork kontluğu dairesi 

kazası No. 69275 Seri: D 
New York kontluğu ve ke· 

zalik mezkur kontluk yüksek 
mahkemesi katibi ben 

ALBERT MARINELLf, 
Mezkur mahkemenin Record 

itlak olunan bir mahkeme olup 
kanunen bir mühüre malik ol
duğunu ve merbut vesikaya 
melfuf tasdikname zirine im
zası mevzu J. Wm. HANLON 
un tasdiknameyi tanzim eyle· 
diği sırada mezkur kontlukta 
usulen mezun ve muhallef ola
rak Noter vazifesini ifa etti
ğini ve Bronx kontluğunda 
Noterlik için tayin ve tavzifini 
mübeyyin buyurultusunun mu· 
saddak bir suretini New York 
kontluğu kitabetine tevdi ey
lediğini ve Noter olmak mü
nasebetile New York hüku· 
meti kavanini mucibince sene· 
datı protesto, ifade ahz ve 
tasdik ve tahlifname ve işbu 
hükumet dahilinde istişhaden 
kır'a7ıt ve- irae edilecek olan 
arazi ve gayri menkulat şeha
detname ve senedatını tanzime 
mezun olduğunu velhasıl im
zası marufum olup ve mezkfir 
tasdiknameye mevzu imzanın 
sahih ve hakiki olduğuna ta· 
mamen kani olduğumu tasdik 
ve beyan ederim. 

Tasdikan LILMEKAL 1937 
senesi Şuhatın 4 üncü günü 
imzamı New York kontluğun
da New York şehrinin mez· 
kur mahkemesinin mührümi 
vaz' eyledim. 

(New Y ork resmi mühürü) 
(imza) 

ALBER MARINELLI 
KATIP 

Umumi Mo. 611 
Hususi No. 36 
New Y ork kontluğu 

nin imza ve mühürü 
olunur~ 

Nevyork 5 121 1937 
Baş· Konsolos 
imza: (Okunamadı) 

Resmi mühür: 

katibi
tasdik 

Türkiye cumhuriyeti 
N ew Yok baş konsolosluğu 
500 kuruş 
Resmi alınmıştır. 

Mütercim 
Osman imzası 

Umumi No. 1370 
İşbu tercemenin İngilizce 

ashna mutabık olduğu tasdik 
olunur. 

Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Şubat ayının yirmi altıncı 
cuma günü. 

lzmir birinci Neteri resmi 
mühürü ve M. R. Bayrak· 
taroğlu imzası. 

Umumi No. 1371 
işbu vekaletname terce.nesi 

suretinin daire terceme dosya
sında mahfuz 26 /2/ 937 ta· 
rih 1370 umumi numaralı as
lına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Şubat ayının yirmi 
altıncı cuma günü. 

lzmir birinci Noterliği resmi 
ınühürü ve M. Bayraktar 
oğlu imzası. 

26 Şubat 937 tarih ve 40 
kuruşluk harç pulu. 

30 kuruşluk damga pulu. 
30 kuruşluk tayyare pulu. 
Dairemizce tercemesi tasdik 

kılınan 26 /Şubat/ 937 tarih 
ve 1370 numaralı terceınenin 

lngilizce aslının altındaki iz. 
mir umuru hukukiye müdüriye
tinin tasdik şerhi !suretidir. 

No. 146 

J zmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S.S.No. Lira K. 
634 Karantina tramvay c. 668 ve 670 No.lı yıkık Şık 1300 00 

snıema arsası 622 M. M. ve hava payı eşhası 
saireye ait bulunan motör mahalli yeri ve en· 
kazı da birlikte. 

636 Karataş halil rifat paşa c. 226/2 taj No.lı 124 49 60 
M. M. arsa. 

638 Karataş hali) rifat paşa c. 401 eski No.lı 112 33 60 
M. M. arsa. 

635 Karataş halil rifat paşa c. ada 615 parsel 1 O 52 7 5 
da 105 M. arsa. Bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 

639 Tepecik hamam s. kızılçullu c. 21 taj No.lı 135 90 
113,25 M. arsa. 

640 Karantina gönül s. 12/14 taj No.lı 78,75 M. 100 00 
dükkan ve arsası. 

641 Karataş dokuz eylul s. 12 kapu No.lı 215 M. 53 75 
arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 

642 Bayraklı mahmut s. 20/6 taj No.lı 65,53 M. 40 00 
zeminli ev. 

643 Salhane şehit kemal 27129 kapu No.lı 97,75 78 97 
M. arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 

644 Karataş hali! rifat paşa c. 363 eski 328 taj 28 20 
No.lı 84 M. arsa. 

645 Reşadiye şekip çıkmazı yeni ferah s. 43 eski 29 25 
23 taj No.lı arsa. 

646 Reşadiye selamet s. 3 taj No.lı ev. 71 00 
600 00 
200 00 

647 ,, kaptan hüseyin s. 12/l eski 18 taj No.lı ev 
648 11 metres tepe 37 kapu No.lı yıkılmış ev ar· 

sası ve içinde kuyu ve bazı aksamı noksan yel· 
değirmeni ve eşcarı. 

649 Karataş gaziantep s. 6 taj No.lı ahır halinde 80 00 
kullanılan ev. 

650 Reşadiye güneş s. 3.5. 7. No.h üç dükkan. 250 00 
651 11 güneş s. 29 eski 35 taj No.lı yıkılmış 10 50 

652 

662 

661 

658 

660 

663 

659 

653 
654 
655 

656 

657 
664 

ev arsası. 
İkinci karantina eski tuğla yeni yol s. 6 eski 
4 taj No.lı ev. 
Hurşidiye mahallesinin eminiye s. 2 eski ve taj 
No.lı evin 60 hissede 15 hissesi 11 lira 65 k. 
taviz bedeli alıcıya ait ve nakıt tediye edil-
mek şartile. 

40 00 

187 50 

Karataş postacı ali rıza s. 31 kapu No.lı 248,50 99 .. O 
M. arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 
Reşadiye tramvay c. 1010 yeni No.lı elektirik 907 50 
tramvay deposu karşısında 1815 M. arsa be-
deli nakıt tediye edilmek şartile. 
3. cü karataş halil rifat paşa c. 280/1 taj No.lı 25 00 
baraka ve yeri· 
2. ci kahramanlar şemsiye s. 33 taj ve arkasın- 57 80 
da 3/1 taj No. alan 115,65 metre arsa. 
2. ci sultaniye asman zati dede s. 13 kapu 15 
taj 33,50 M. arsa. 
ismet paşa 2. ci sakarya 6 eski ve taj No.lı ev. 
Reşadiye 3 kuyular 29 kapu 15 taj No.h ev. 

,, erik s. 33 eski 35 yeni 15 hj No.lı 63,75 
M. arsa. 

9 90 

100 00 
40 00 
25 50 

Göztepe şafak s. 16 kapu 14 taj No.lı 95,25 22 60 
M. M. arsa. 
Salhane duygu s. 12 kapı No.lı 70 M. arsa. 14 00 
Bozyaka günar çay mevkiinde 27314 M. bahçe 1485 70 
ve kule. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakıt tediye 
edilecek yazılarından madası bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası 

ile ö~enmek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuş· 
tur. ihale 15/3/937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 576 

Söke belediyesinden: 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de· 

mirden mamul karyolaya talip çıkmadığından pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

2 ihalesi 5·3-937 Cuma günü saat 14 de Mst. Mv. satın 
alma komisyonundan yapılacaktır, 

3 Tahmin edilen mecmu tutan 2912 lira olup ilk temi· 
nat parası 218 lira 40 kuruştur. 

4 Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka
yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saa· 
tından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 598 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 285 kuruş olan 80000 

ila 85000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 5 Mart 937:cuma günü saat 15 te M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 242250 lira olup muvakkat teminatı 
13362 l!ra 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi 1212 kuruşa M. M. V. satmalma komis· 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

16 21 28 3 454 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Alınacak uçuş elbisesi pazarlıkta eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 50000 lira olup ilk teminat parası 

3750 liradır. 
3 - ihalesi 5 Mart 937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - idari şartnamesi 250 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınır, nümunesi komisyonda 
görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmaklk beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı veıi· 
kalarla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satm 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

16 21 26 3 453 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Gaziemirde bir hangardır. Va· 

hidi fiat esasile yapılacak olan inşaatın tahmin olunan 
bedeli 35000 liradır. 

2 Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Şartname 
B - Bayındırlık işleri ienel ~artnamesi 
C - Resim 

3 - Eksiltme 6/Mart/937 cumartesi günü saat 11 de Bur· 
navada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

ot - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2625 lira muvakkat temi· 

nat vermesi Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteah
hitliği vesikasını ibraz etmesi ve kendisi mimar veya 
mühendis olmadığı taktirde işin fenni mes'uEyetini ala· 
cak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince is
tihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı mü· 
Belediyemizin muhtelif kuturda tahminen 6000 metre eski su nakasa saatından bir saat evveline kadar eksiltme ko-

boruları satılacaktır. İhale 18 Mart 937 Perşembe günü Söke misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
belediyesinde yapılacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların eksiltmeye konul· 

Bedeli muhammen 600 liradır. Taliplerin Söke belediyesine duğu saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

_mlür_aiiciaaitiiieitmieilieriiiiiiilaiiniiiiioil uiniuiiir .iiiiiiiiiiiiiiiiiii3iiiii7iiiiiililiiiiimli4iiiiii6ii12i; mumu. ile iyice k~pat ıl m ış o 1 ması lazımdır. Postada ola. 
1 J . ' cak gecikmeler kabul edilmez. 17 21 26 3 471 

1 Z M J R ' Kemalpaşa icra memurlu- Zayi 
P k e t ğundan: amu m nsuca 1 Hanri Parienteye borçlu 926 senesınde Akhisar Mi· 

Kasaba'da Bohor Azikri'nin sakı MilJi okulundan almış 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

Telgraf adresi Bayrak lzmir 

İmza: H. Yurd Yükseltir 
Huhuk işleri D. 

Seyfettin Kut imzası 
Not: 2833 sayılı yasaya 

müsteniden tasdik harcı alın-
mamıştır. 

T. C. 
İzmir vilayeti Hukuk işleri 

müdürlüğü resmi mühürü ve 
Seyfettin Kut imzası. 

Umumi No. 1390 
işbu tasdik şerhi sureti da

iremizce 26 /Şubat/ 937 tarih 

vekaletnamenin aslma sonra
dan ilave edildiği görülen İz· 
mir vilayeti Hukuk işleri mü-

dürlüğünün tasdik şerhine ve 

dosyamızda alıkonulan suretine 

uygun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 

Şubat ayının yırmı yedinci 
cumartesi günü. 

İzmir Birinci Noterliği resmi 

mühürü ve M. Bayraktaroğlu 
ımzası. 

Halilbeyli timarında Karakova olduğum şahadetnameyi zayi 
mevkiinde şarkan Kaba Ali ettiğimden bu kere yenisini 
oğlu Hasan, garben kilise alacağımdan eskisini hükmü 
vakfı, şimalen Mecid oğlu Is- olmadığı ilan olunur. 
mail, cenuben Bohor Azikri Soma belediye tahsildarı 

Ahmet Gürel ve şarkan Kara Ahmed ye-
timleri, garben Parsa'lı Mus· Zayi 
tafa ve Avram'ın Sepati'den lzmir Esnaf ve Ahali Ban· 
kadının Kara Mehmed'e ge· kasının 7727 defter sırasında 
çen tarla, şim~len papuççu kayıtlı tam ödenmiş beş his-
Nazif'ten bakkal Atanaş'a seye aid 10-7-930 ve 22-4-931 
geçen tarla, cenuben tarik ile tarihli ve 449 numaralı elli 
mahdud olup müşterisi uhde- liralık makbuzumu zayi ettim 
sine 1655 ve 530 liraya ihale yenisini alacağımdan eskisinin 
edilmiş olan iki parça bağın hükmü olmadığı ilan olunur. 
bu baptaki ihalesi feshedilerek Kula: Sabık jandarma 
15 gün müddetle tcrar müza· kumandanı yüzbaşı 
yedeye verilmiş olduğundan ------ S_e_z_a_i __ _ 
almak istiyenlerin ihale günü Palaska ile dövmUş 
olarak tayin edilen 18131937 Ahmed oğlu Said, belediye 
perşembe günü saat 11- 12 de caddesinde, Receb oğlu Os-
Kemalpaşa icra dairesinde man ile kavga etmiş ve pa-

Mündericatına şamil olmakmak 
üzere yalnız yukarıdaki mü
hürün T. C. Ncvyork baş kon· 
solosluğuna aidiyeti tasdık 

olunur. 27 12/ 937 1 
ve 1370 umumi numara ile 
tercemesi icra kılınan İngilizce 

20 kuruşluk harç pulu. 
10 kuruşluk tayyare pulu. 

hazır bulunmaları ilan olu- laskasını kafasına vurarak yü· 
nur. 601 zünü parçalamıştır. 



A Sa~as , ........................ IBI ............... ~~~~ 

r ratelli Sperco 
313 9 37 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"CERES,, vapuru 4/martta 

gelip BURGAS, VARNA ve 
KOSTENCE limanları için 
)Ük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 
10/marttan 14/marta kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman· 
ları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENTE 
LINIEN 

11 NORRUNA,, vapuru 2/ 
martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, İS· 
KANINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14/martta 
iclip ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERVl.-SE_M_A-RlTiME 

ROUMAIN 
11SUÇEAVA,, vapuru 21 

martta gelip PiRE, MALTA, 
MARSIL YA limanları ıçın 
yük ve yolcu alacaktır. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 --m-•- ırıı rr Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

V dpur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

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

smda LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASKOV ıçın 
yük alacaktır. 

"LESBIAN., vapuru 15 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ----lml ........ P.EI .. 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"TURKİA,, vapuru 28 şu

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar

tin onbeşindcn sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda 11 UMDAL11 

UMUMi DENiZ ACENT A
LIGI L TD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

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

Me a lum 
,, D 

'' Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. -.-;;;==--

Elektir i k - radyo 
• · Telef onn Evi ~ 

Siemens /abril<.aları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Telefon 33.:J~ 
m!!I 

W. F. H. VAN., 
DerZEE& CO 

V. N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINİE. HAMBURG 
11HERAKLEA,, vapuru 3 

martta beklenilmektedir. HAM 
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHALA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. ROT·, 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA· 
TİON NEVYORK 

" EXPRESS " vapuru 26 
şubatta beklenilmektedir. N v
york için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"i\1ARITZA,, vapuril 25 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KÖS-.. 
TENCE, SULINA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması olnrak ta BELGRA T 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, ViY ANA ve 

N~~ 
,,-. f 

o~ ıu a·· 

Si HAT BALIKYAGI 
~on·cçya bıılıkyuğlannın en hnfüidir. Şerbet gihi iı;ilir, 2 dt·fo~süzülıniiştıiı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ilıışdurnk Büyük ~alepc;ioğlu lıam kıırşısıoda 

_111111111111111111111111111111.. Dokt r Allllllllllllllllllllllllllllll 
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A. Kemal Tanay 
Bakteriyolog ve hlllaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

= -
---
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T.M. K 
IBÜVÜK. 

: /; 
/ 

: <ı 
• 
' // 

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. fstiyenlerin İzmir'de Başdu
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

fine müracaatları . ....... - . "' - -- ' 

LİNZ için yük alacaktır. ~ ~mİr iskan mÜdÜr}ÜğÜnden: 
D. T. R. T. BUDAPESTE 936 Yılında gelmiş olan göçmenler için bin adet arabanın 

"SZEGED,, vapuru şubat t.razarlıkla satın alınacağı ve 11-3-937 Perşembe günü saat 
nihayetinde beklenilmektedir. DEN NORSKE OSLO limanların yük kabul eder. ...15 de Sıhhat ve içtimaı muavenet vekaletinde ihalesi yapıla: 
BELGRAD, NOVIZAD, BU- "SARDINIA,, vapi.lru 16 Vapurların isimleri gelme :cağı vekaleti müşarunileyhadan bildirilmiş ve bu husustakı 
DAPESTE, BRATlSLA VA, martta beklenilmektedir. Pi- tarihleri ve navlun tarifeleri ş1rtname de gönderilmiştir. 
ViYANA ve LINZ limanları RE, ISKENDERiYE, HAYFA hakında bir taahhüde girişi- Talip olacakların şeraiti öğrenmek üzere iskan müdürlüğiio~ 
için yük kabul eder. DIYEP ve umum NORVEÇ _:::,:z. Telefon No. 2007 2008 ı~üracaat ~meleri lüzumu ilan olunur. 3 e1.uı5 6~ 
•' 1 • - , .. ,., , - r , '• .•"" ao • ~. , , •• • 

Pu•a rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


