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Parti 
Teşkilatının yeni bir şekle 

· gireceği söyleniyor 

Donanmamız Ita]ya'ya Gidiyor. 
r 

mız, talyan limanlarını ziyaret i 
ayın nikisi de Ist nbul' dan ayrılaca 
nm 

\.. ________________________________________________________________________ ._.. _____________________________ ,1 

M•• h•dı 1 b l'd PARTİMİZ r ' _!lşa ı er' stan u an Teşkilillının yeni bir şekle Ku·· Iıu·· r sef erbe-- r-
--- gireceği söyleniyor .. 

k 1 C 
Ankara, 4 (Hususi) 

geçere . , ace e enevre- i:~:E:~:s~~:::~;~!:. liği başlıyor 
h k t tt • ı Bu sebeple, C. H. Partisi 

ye are e e ı er ~:::::::~:~;:1;:1::~::;~~ 10 senede 32 bin köy, ilkmek
tebe kavuşmuş olacaktır pılmakta olduğa söglen-

Dahiliye Vekilimiz, Mersin'den tekrar Adana'ya mektedir . .... __ ____ 

gecti. Hatavlı'lar kendisini hararetle~karsıladılar Mısır krMalı ~e,n d 

Ankara, 4 (Hnsusi) - Kültür Bakanlığı bugün okulsuz ve öğret• 
mensiz olan 32,000 Türk köyünü en kısa bir zamanda okul ve öğ· 
retmene kavu11turmak gibi rejimin ana davalarından birini gerçekleş· 
tirecek bir program hazırlamıştır. Bu programın temeli, geçen yıl ilk 
tecrübesi yapılmış olan ve orduda çavuşluk etmiş erbaşları kurslarda 
yetiştirerek köylere muallim olarak göndermektir. 

, .., • , orıs e var r 
------- ve akşam treni ile Mersine dön· 

Balkanlarda 
salah .. 

Son günlerJe Atina'da yapılmış 
olan Balkan antantı konseyinin içti· 
nıaı üzerinden daha bir ay bile geç· 
nıeden bu müsbet çalışmanın se· 
ı:ııereleri kendini göstermiye başladı. 

İnkar edilemez ki Hariciye 
Vekilimiziıı biraz da Balkan antan· 
tı naIDJna Milano•da :rapmış oldu· 
ğu temaslar yalnız Türkiye ile 
İtalya arasındaki münasebetlere bir
kaç sene evelki dostluk ve sami
ıniyet mahiyetlerini iade etmekle 
kalmamış, ayni zamanda Balkan 
antantı ile İtalya ve bilhassa Yu· 
goslavya ile İtalya arasındaki mü· 
nasebetlerde de bariz bir salah 
eserinin belirmesine yardım et· 
ı:ııiştir. 

Diğer taraf tan ilk günlerde 
hazı siyasi mehafilde pek te iyi 
k.ar11tlanmamış olan Yugoslavya.Bul· 
;aristan yakınlığı devlet adamları· 
tı111 dürüstlü~ii ve Atina konseyin· 
de miitekabilen teati edilen temi· 
llatın samimiyeti sayesinde hakiki 
l!ayesine doğru teveccüh etmiş, ya· 
lli Yugoslavya-Bulgaristan yakınlığı 
.Bulgaristan ·Balkan'War yakrnlığı· 
lUn bir mukaddemesi şeklini al· 
llııştır. 

Dün gelen LelgrafLır Atina'da· 
iti Tüı·k elçisi ile Bulgar sefirinin 
tunan başvekili ile yaptJkları müş· 
letek bir mülakatın mevzuu etra• 
fı.nda dikkate değer malumat ver· 
~ektedirler. 

Bu haberlere göre Bulgaristan, 
tıen dostlanmızla ve tıpkı Y ogos· 
la.\'ya ile akdettiği rnuahedeye mü· 
~llbih bir dostluk muahedesi akdi.ne 
1111.i.h olmuş ve Türkiye ile de esa· 
~en. mevcud olan dostluk mualıe· 
esıni yeni bir zeyil ile itmam ve 

~k.viye etmiye hazır olduğunu bil· 
•tnıiştir. 

lı· Türkiye ile Bulgaristan arasında 
l.t dostluk muahedesi mevcuddur 

~e halen <le mer•t bulunmaktadır. 
~~tsele böyle iki taraflı bir muahe· 
e akid ve imzasına inhisar ettikçe, 

~<illi Bulgaristan iki taraflı muahe· 
eleri kadrosundan çıkarak aradaki 

~Ütıasebetleri düzeltme hakkındaki 
~ 1l arzusunu bir Bulgaristan • Bal· 
/ll'lılar ; yakınlığı şekline sokma· 
iitltça Türkiye ile hangi mevzu 
ıl~e:~de yeni bir mukavele akdini 
~~~rıebilir? Bnnu anlamakta müş· 
'ttı at çekmekte olduğumuzu söyle· 
~a.ek isteriz. Bulgar dostlanmız İtal· 
~ Ve Alman'lar gibi 'iki taraflı 
is:a~edeler sistemine sadık kalmak 
llt tıdılcçe Türkiye ile Bulgaristan 
rle11~1tıda • yeni bir dostluk muahe· 
._'ttJ.sı. akdinde, biz kendi hesabımıza, 

tılt h" f; d 'l'eJtt ır ay a tasavvur etmiyoruz. 
l~~ ıır edelim ki, arada bir dost. 

llluahedesi esasen mevcuddur, 

Hamdi Nüzhet Çançar 
' Sonu 3 ncü sahifede -

-Dahiliye Vekili Bay Ş. Raya 
Adana, .( (Hususi) - Dahiliye 

Vekili ve :Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya, dün sabah Mersinden 
Adana'ya gelmiş ve istasyonda hü· 
kumet erkanı ile halle tarafından 

karşılanmıştır . Burada hulu • 
nan Hııtay'lılar, Dahiliye Vekiline 
bir buket vermişlerdir. 

Bay Şükrü Kaya, öğleden evel 
parti, vilayet ve belediyeyi ziyaret 
etmiş, şehrin mezbabasım gezmiş 

müştür. 

Dahiliye Vekilimiz Mersin'den 
Tarsus'a geçerek orada iki gün ka· 
lacaklar ve tekrar Adana'ya döne· 
rek buradan Ankara'ya gidecek· 
lerdir. 

Adana, 4 (Husvs'i) - l\1üşahid 

heyet, Cenevre'ye gitmek üzere 
Toros ekspresi ile buradan geç· 
miştir. Müşahidlere, sancağm Su
riye'den ayrılmaz bir cüz'ü oldu· 
ğunu müdafaa eden Bay Ilasan Ca. 
biri refakat etmektedir. l\füşahid· 
ler, Ankta ve İstanbul'da kalmadan 
derhal Cenevre'ye geçeceklerdir. 

İstanbul, 4 (Husuo;i) - Halay· 
dan dönmekte olan mil~" hi(~kr, hu 
sabah Ankara'dan geçmişler ve ak· 
şam İstanbul'a gelerek, dokuzda 
Sirkeci istasyonunda Semplon eks· 
presine binerek derhal Cenevre'ye 
hareket etmişlerdir. 

Müşahidler, Adana ve Ankara· 
da olduğu gibi, İstanhul'da da bıllk 
tarafından karşılanmışlar ve uğur· 
lan mı şiardır. 

Suriye'nin eski maliye nazın 
Bay Yas uf ta, müşahidlerin peşi 

sıra Cenevr'ye gitmiştir. 

Silahlanma yarışı 

lngiltere kuvvetlerini aza 
mi hadde çıkaracaktır 

Kara büdçesi, 82 milyon İngiliz 
lirasına iblağ~~ edilmiştir 

Bir lngiliz harp gemisi 
Kolonya, 4 (Radyo) - Kö1ni~e 

Çaytung gazeleeine göre, İtalya fa. 
eist konseyi silah ve mühimmat 
tedariki seferberliği beş sene daha 
temdid edilmiştir. Bu :karar, Bay 
Mssolini'oin fngiltere'ıı.in tcılihatma 
fili bir ce•abıdır. 

Diğer Alman gazeteleri de: 
"İnglitere hükumeti; kuvvetle· 

rini cihan hegemonyasını temin 
maksadile azami hadde çıkarmak 
istemektedir. Fakat İngiliz'lerin bu 
karan, mukabelesiz kalmıyacaktır.,, 
Diyor. 

Londra, 4 (Radyo) - Askeri 
ihtiyaçlara mahsus kredilere 19 
milyon sterlinlik bir zam yapıla

caktır. Bu sul"etle ordu büdçesi 
82,000,000 sterline çıkmış buluna· 
caktır. 
~-~~~~ ..... ·~~~~~~ 

Avusturya 
Kralcıları, Arşidük'ün der· 

hal tahta getirilmesini 
istiyorlar. 

Londra, 3 (A.A) - Daili Mail 
gazetesinin bildirdiğine göre Avus· 
turya kral taraftarları başvekil Şuş• 
ning uezdinde kraliyetin derhal 
iadesi için sıkı teşebbüslerde hu· 
lunm uşlardır. 

Kraliyetçiler Habsburg'ların ye· 
niden tahta getirilmesi §imdi der· 
hal yapılmazsa billlhare gayri kabil 
bir hale gelmesinden korkmakta· 
dırlar. Halbuki bugün küçük an· 
tantın bu meeeleye kar~ı muhale· 
feti daha ııiyade gevtemiı bulun· 
maktadır. 

Sen Moris 4 (Dadyo) - Mı· 
sır kralı Faruk, validesi ve 
dört hemşiresile birlikte bu
raya gelmiştir. Kralın maiyyeti 
100 kişilik kalabalık bir kafile 
teşkil etmektedir. 

ilk muvaffak tecrUbe 
Geçen yıl, Ankara merkez kazasına bağlı köylerden 97 erba~, bir 

Kral burada Mart sonuna 
kadar kalacaktır. 

deneme mahiyetinde olarak, Eskişehir'deki Çifteler çifliğinde açılan 
kursta yetiştirilmişler ve Ankara köylerine öğretmen olarak gönderil· 
mişlerdi. Vazifelerinin daha üçüncü ay.ı.nda, yeni ö~etmenler, köyleri· 
nin mekteb çağında olsun olmasın bütün vatandaşlanna alfabeyi öğ· 

Pan Arab 
Kongresi Mekke'de 

retmiş bulunuyorlar. Sıkı bir kontrola bağlı olduklan halde, hiçbiri· 
nin işinde en ufak bir aksaklık bile görülmemiştir. Zaten köylü olan 
yeni ôğretmen köy hayatının bütün tezahürlerine kolaylıkla intibak 
edebilmiştir ve içlerinden biri olmak - Sonu 4 üncü sahifede -

., -~---- toplanacak __ ... ~....!::. 

,, _______________________________ , 
Romanya, dan sonra 

Donanmamız, ltalyan li
. manlarını ziyaret edecek ______ , ____ _ 
Filomuz, Karadenizde manevra
lara başladı. Manevradan sonra 

ziyaretlerine devam edecek 

Hicaz kralı lbnissuut 
Kudüs, 4 (Radyo) - Tekzip· 

lerc rağmen, Pan Arab kongresi 
Mekke'de toplanacaktır. Hicaz kralı 
Pan Aralı siyasetini daha geniş ve 
fili bir şekilde takibedecektir. 

İhzari mahiyette önümüzdeki 
hafta Kalıire'de bir kongre topla
nacaktır. 

Şanlı Yavuzumuz 
f11tanbul, 4 (Hususi) - Donan· mamızın bazı parçalan daha, hu· 

Amerika'da silahlanma programı 

Bu seneki deniz büdçesi 
5,265,000,000 dolardır. 

---------------
Reisicumhur Bay Ruzvelt, 941 den sonra 

çekilmege karar verdiğini söylüyor. 
~---~-----~~~-

V aşingtoıı, 3 (A.A) - Meclie Buchana'nın halefi Lincolne bırak· 
büdçe komisyonu önümüzdeki yı• tığı halde bırakmak istemediğini 

lın deniz büdçesini tasdik etmiştir. eöylemiştir. 

Büdçe eimdikinden 35,870,000 ek· B. Ruzvelt hliyük ve zor mee· 
sik olarak 5.265.555,428 dolardır. eleleri tamamen halledilmemiş ol· 

Yeni inşaat arasında 397 tay· makla beraber bunları halefleri ta· 
yare, 2 balon, 8 distroyer ve 4 rafından tamamen halledilecek bir 
denizaltı gemisi vardır. Keza zırhlı hale getirmiş olduğunu söylemiştir. 
3 tayyare gemisi, 11 · kruvazör. 48 
distxoyer ve 16 denizaltı gemisinin Cumhur başkanı kendi ıslahat 
inşaeına devam edilecektir. kanunlarının mürteci hak.imler ta• 

Vaşington, 3 (A.A) _ B. Ruz• rafından tesirsiz bmıkılmamaeının 
velt dün ga.zetecilere beyatında, emniyet altına alınmııeını Ye keza 
Nevyork Times gazetesinde pazar hükumetin istihsali tanzim edebil· 
günü kendi tasavvurlan hakkında mesini, fiatler üzerinde kanunsuz 
intişar eden yazının kendisi tara• muameUta, epekülasyona ve ~osyal 
fınden yazılan beyanata uygun ol· terakkinin dü§mnnı olan patronlara 
duğunu, ikinci cumhur ba~kanlığı kar11ı hareket edebilmesini ve nme• 
müddeti bitince yani 194l:de siya• le ile patronlann müsavi oekilde 
d hayattan çekileleceğini ve fakat müzakere masasına oturahilmelerlni 
memleketi vaktile cumhur batkanı ietemektedir. 

gün Karadenize açılmışlar ve diğer 
gemilerimize iltihak eylemişlerdir. 

Donanmamız, Karadeoizde ma• 
nevralar yapacak ve müteakıben 
tekrar Romen sulanna dönerek 
ziyaretlerine devam edecektir. 

Ankara, 4 (Ilususj) - Donan· 
mamızın Karadeniz manevralann· 
dan ve Romanya ziyaretinden son• 
ra İtalyan limanlanm re!men ziya· 
ret için Akdenize hareket edeceği 
bildirilmektedir. 

ltalya'ya, Yavuz, dört torpido, 
dört denizaltı ve denizalb ana ge· 
mimiz gideceklerdir. 

İı>tanbul, 4 (Hususi) - Donan• 
mamız, hu ayın 12 sinde İtalya li· 
manianın ziyaret için İstanbul'dan 
Akdenize hareket edecektir. 
-----~~~ ..... ı~-----~ 

D. Demiryolları 
Avrupa hattı 9 uncu 
işletme wUdUrlOğU 

Naf1a Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde, imtiyazı 
hükı1metimizce satın alınan 
Şark hattmın, D. Demiryolları 
Avrupa hattı 9 uncu işletme 
müdürlüğü namı altında yeni 
teşkil olunan bu müdürlüğe 
bağlandığı bildirilmiştir, 
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tJi&Q 
Göklerimızin uçan yıldızları 

.__...._ ___ .._._ .. 

,,{;i~! !llM RLpR• 'fa"şlcir 
illi 1 : Vapurlarda 

Elektrik kilovat incir satış kooperatIT!eri İşçilerimiz .. Anııdolu'da )akında ufuklnnmızda bin çelik knnatlı:knrtal uçacağını 
\'C gözlerimizi saran mavi kubbede 15000 Türk hava yılcLzının doğaca· 
~ını okudu~um vakit, bugüne erişmenin manevi ve milli zevki ve heye· 
r~nı içinde; ha bayağı gn yoldum .. 

ücreti · teşkil 'ediliyor Akşamın~~:t
0

atltısı. Konak 
iskelesinden vapura bindik. 
ikinci mevki, derhal doldu. 
Zaten avuç içi kadar yer .• Pa
saport' a geldik. işçi kadın ve 
erkeklerden bir parti daha 
geldi. Onlar da sı~ıştılar ve 
hep beraber, bir hayli sıkış· 
tılar. Yer bulamıyanlar, va
purun yan taraflarına seril
diler. 

- o mutlu Türk'üm diyene! 
Diye mınldnndım. 
.Alnımızın terli, bahtımızın feragat ve fcdakdr tlolu, hayatımızın sou 

birkaç yıl içinde Bıkıntılı geçmiş olmasına rağmen, kuakuru toprak 
ü tünde yük elen bu kudretli, bu yeni yurdun •Dizim için ve tamamen 
bizim oluşu ke) fiyeti, bana herşeyi unutturdu. Milletler, vatanı, bir 
do~um anında nnonm geçirdiği ıstıraplar i~inde doğururlar •• Yatanın gü, 
zel, kuv,·etli, mea"ud, müref fch, medeni ve her~ey oluşu mütenıadiyen, 

çekilen zahmetler, dökülen n1ın teri, okıt1lan kan, yorulan kafa, sarfe· 
dilen enerjilerle mel• utcn mütcnn iptir.Tıpkı e\liid yeti~ıirme gibi .• 

'alan bir anadır. Fakat )Rlnız bir bakımdan vııtao ovllid, millet i e 
hem ann, hnnı babaclır. Vntan, her iki inin fcdakdrlığını, vazifesini ken· 
di üstünde toplar. l 5000 lıavıı yıldızı, bol bir nur yıığmuru gibi, gece· 
mizde, güııdüzüI11üzde, bizim hayatıruızdan bıı~lıynrnk eodadlanmızın 

mczarlııruıa ve tarihimizin en eski, en karanlık köş~lerine kaJar ışık 
~·erecektir. Bu vatan, bir dehiinın planı ile başladı. Mimarlar, san'atk4r· 
lar gibi ha,ınıı çöktük, durmadan işliyoruz. 

Güzel olsun diye, tarihi varlığmı i pat etsin diye, hakkına erişsin 

dİ)C9 
Bizimdir, bizim kalmalıdır ve kalaeaku, diye! 

Saime Sadi 

Evlenme yaşıl kuşcağızın yuvasının rahat bı-
Amerika' da yirmi yaşında rakılmamasına sebep olmuştur; 

bir delikanlı kendisinden 11 buna şüphe yok! 
yaş daha küçük bir kızla ev- Çin'li Amazonları 
lenmiş; ve düğün hediyesi ola- Sanghay'da çıkan "Şang-
rak zevcesine bebek ve oyun· hay Nipon., gazetesi, Çin'in 
cak hediye etmişi Şansi eyaleti hükumet reisinin 

Böyle haddi nizami ve had· vilayet dahilindeki kadınlar-
di tabiiden aşağı yaşta evle- dan arzu edenlerin askeri ta-
nenler Amerika'da çoktur. !imlere iştirak edebileceklerini 
1935 te Grap Orşard ismin- ilan etmiştir. 
de bir kızcağız 11 yaşında Bir vakitler cinsi latif ve 
evlenrrtiş ve ... nikahından dört zarif denilen kadınların asker-
ay sonra bir kız çocuk do- liği davası, görülüyor ki ta 
ğurmuştur. Çin' de bile hissedilmek üze-

Böylece, vaktinden evvel redir. 
akdolunan nikahların hepsi- Harbler tamamen tahrip· 
nin de bir zarurete müstenid kar bir şekil almıştır. Bu se· 

olduğunu kabul etmek lazımdır. beble yeni harblerin, arz üze· 
Namusk8rane bir hareket rinde erkekleri azaltacağından 

Fransız gazeteleri Rene Du· korkulmaktadır; Kadınların as· 
ay isminde bir mekteb tale- kerliği hem erkeklerin harb 
besinin sokakta bulduğu 7857 yüzünden zayiatını azaltacak 
frangı hemen karakola verdi- ve hem de harb tahribatı er-
ğini yazıyorlar ve bu hareketi kek kadar kadın cinsi üzerin-

Belçika' elan, ne ka
dar tenzi lô.t yapıla
bileceği soruldu 
Elektrik kilovat tarifesini 

tedkik etmekte olan komisyon 
çalışmalarına devam etmekte
dir. Şirket müdürü, şirketin 
Belçika'daki merkezi idaresine 
bir telgraf çekerek, tarifede ne 
mikdar tenzilat yapılmasının 
kabil olduğunun derhal bildi
rilmesini istemiştir. Belçika' dan 
gelecek cevab, şirketçe komis
yona bildirilecektir. 

Şehir turu yolu 
Belediye reisinin 

teftişleri. 
Belediye reisi Bay Dr. Beh· 

çet Uz, dün Değirmendağı 
mahallesinde ikmal edilmiş 

olan lzmir tur yolu ile şeh
rin muhtelif yerlerinde devam 
eden teşcir faaliyetini, Karşı
yaka' da Çocuk yuvasını ve 
sıtma mücadelesi işlerini tef
tiş etmiştir. 

Balkan devletleri 
ticaret odaları 

kongresi 
Geçen sene Yugoslavya'nın 

Bled şehrinde toplanmış olan 
Balkan antantı iktısadi konse· 
yi; Romanya'nın teklifi üze
rine, Balkan devletleri arasın

da bir ticaret odası teşkili 
için, mevcud ticaret odaları 

mümessillerinin iştirakile bir 
kongre toplanmasını kararlaş· 
tırmıştı. 

lktısadi kon5eyin bu kara· 
rını tatbik mevkiine koymıya 
çalışan seksiyon, odalar kon
gresi için hazırladığı bu rapo· 
ru şehrimiz ticaret ve sanayi 
odasına göndermiş ve bu hu
sustaki mütaleasını sormuştur. 

Parti 
alkışlıyorlarl de de ayni derecede olacaktır! 

Vakıa fena bir hareket de· - TUrkkuşu pğretmenlerine 
P ziyafet verdi ğil; fakat biz bunun hiçbir arasız 

fevkaladeliğini görmüyoruz. Biz· kl -1 k Türkkuşu filosu ile Ankara-
de, hemen her gün genç veya na eaece dan şehrimize gelmiş olan tay· 

ihtiyar birçok kimseler bul- Fratelli Şperco acentasının yarecilerle Türkkuşu öğret· 
dukları para veya kıymetli eş- temsil ettiği Svenska Orient menleri şerefine dün akşam 
yayı ya sahiplerine yahud ka· Linien fsveç vapur şirketi iz· Fuar gazinosunda 90 kişilik 
rakollara vermektedirler. Bu mir Enternasyonal Fuarına bir ziyafet verilmiştir. Ziyafeti 
hadiselerde ekseriya nazarı rağbeti artırmak için şimal İzmir Parti başkanlığı ver-
dikkati celbeden kayıp para limanlarından teşhir edilmek miştir. 
veya eşya sahiplerinin namus- üzere Fuara gönderilecek ve Vali ve Parti başkanımız 
kar buluculara karşı göster- Fuar kapandıktan sonra yer- Bay Fazlı Güleç ile koumutan 
dikleri fevkalade hasisliktir. ]erine iade edilecek eşyaları General Bürhaneddin, belediye 
Fransız gazeteleri de bu 7857 parasız nakledeceğini Fuar reisi doktor Bay Behçet Uz, 
frank sahibinin parayı bulup komitesine bildirmiştir. tayyare komutanı, da.reler di· 
karakola teslim eden çocuğa ,-----------, rektörleri , tayyarecilerimiz , 

Çelik kuş yuvası... ugün aoğaca besi müdürü ve idare heyeti 
ne verdiğini yazmamaktadırlarl 1 B J k Türk hava kurumu lzmir şu· 

Arab'lar demir gömlek gi· çocuklar.. üyeleri, Türkkuşu lzmir üye-
yerler, muharipler ve harb se- leri ve gazeteciler bulunmuş· 

Yıldızlar hu sabıılı bizi Lü- l d z· f . A h b fineleri çelik zırhlarla muha· ar ır. ıya et, samımı as ı-
yük bir ıerc<ldüd içinde baraka· h ll 1 k k d d 

faza altına alınırlar. Şu halde a er e geç va te a ar e· caklardır. Bugün sabahleyin U} u· 
bir kuş yuvasının çelikten ol- mak daha i>i olacaktır. vam etmiştir. ----ması neden garip olsun! Ö~ledcn sonra ticari işlerde 

Evet, fsviçre'de Solür tarihi muv:ıffakıyet ihtimali ''ıırdır, fa· 

tabii müzesinde hala çelik kat bi i ,.e kalbi i:lerde nz.iyet 

talaş ve tellerden yapılmış ve lıöyle değildir. A~.k: facialarından 
korkulmalıdır. 

tabiii bir kuş yuvası vardır. Hugiin do~acak toculdar va. 

Bu yuva, çelik tornalarından sat kabili)ctıe olacaklardır. Bu ço-
çıkan uzun ve kıvrık çelikler cuklıırın mes'uliyetsiz alışveri~lu-
ve saat fabrikalarındnn atılan de l.rnllanılmıı1ıırı l:izınıdır. Çünkü 
kırık saat yayları ile yapıl- başka bir kabiliyet ı;östcremiye· 

ccklerdir. 
mıştır. " 

bugün doğıııı kızlar, tuvnlcıe 
Zavallı kuşcağız; yuvasını 

1 

ve tuvalet ierııflarma <lü~kün ola· 
kimbilir hangi hesaplara isti- caklnr, fnkııt ailelerine merbut ve 

naden çelikten yapmıştır?. Fa- eadık kalacaklardır. 
kat bilhassa bu çelikten yuva, ___________ ,,) 

Adliyedeki yangın 
Mahzen memuru mah

kemeye verildi. 

Geçenlerde. Adliyenin kalo· 
rifer dairesinde yangın çıktı
ğını ve derhal söndürüldüğünü 
yazmıştık. Yapılan tahkikat 
neticesinde, yangının, mahzen 
memuru ve kaloriferi idare 
eden Bay Fehmi'nin dikkat
sizliğinden çıktığı anlaşılmış 
ve A!liye ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

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

Bu teşkilata ittihad ve kredi koo-
peratif feri ortakları girecekler 
Yeni kooperatif teşkilatı hak

kındaki kanuna göre üzüm 
mıntakasında teşkil edilecek 
üzüm satış kooperatifleri gibi 
İncir nııntakasında da incir 
satış kooperatifleri teşkil olu
nacaktır. incir satış koopera
tifi, teşkilatı heyeti umumiyede 
tasfiye kararı verilmi~ olan 
Aydın incir kooperatifleri itti· 
hadının bütün üyeleri ile incir 
yetişen yerlerdeki zirai kredi 
kooperatiflerine dahil olan or
takları içine alacaktır. 

Üijzüm satış kooperatifinin 
olduğu gibi incir satış koope· 
ratifinin de (Birlik) i lzmir' de 
bulunacaktır ve dönen bir şa
yiaya göre üzüm ve incir satış 
kooperatifleri birlikleri Tariş 
üzüm kurumu idaresinde ola
caktır. Alakadarlardan malu
mat istedik. Bu mesele hak
kında söz söylemeğe salahi· 
y~tleri olmadığını söylediler. 

Tasfiyesine karar verilmiş 
olan incir ittihadı, muhtdif 
yıllarda rekoltenin yüzde 18-
35 nisbetinde incir işlemiş ve 
satmıştı. Son zamanda teşki
latına dahil olan imalataneler
de işliyerek sattığı inc·r mik
tarı yüzde 18 e diişmüştü. 

Haber alchğımıza göre, itti
hadın Ödemiş ve Ortaklar' da 
bulunan bina ve tesisatı da 
incir satış kooperatifleri teşki-

Bir ayda 
lzmir'lilerin yiclik. 

/eri et mikcları 

latina satılacaktır. 
ittihadın Almanya, Amerika 

ve lsviçre' de satış teşkilatı 
çok kuvvetlidir. . fngiltere ve 
Fransa'daki teşkilatı da o ka
dar mükemmel olmamakla be
raber iyidir. Bu memleketler
deki teşkilat ta genişletildikten 
sonra rekoltenin % 45-50 si 
nisbetinde incir satış ve ihra· 
cım kolayca başarmak, yeni 
teşekkül için basit bir İş ola
caktır. Yalnız incir satış koo
peratifinin işleteceği incirleri 
lzmir' den başka Ödemiş ve 
Ortaklar' da işlemek için de 
tedbir alınması şimdiden dü
şünülmektedir. 

incir rekoltesi vasati olarak 
yılda 300,000 çuvala baliğ 
olmaktadır, bunun 100;000 
çuvalı hurda olduğuna göre 
mütebaki 200,000 çuvalı iyi 
kalitedir. Rekoltenin yarısı 

yeni satış teşkilatı tarafından 
ihraç edildiği takdirde incir 
piyasasının daimi 'surette sağ
lamlığını temin etmek mümkün 
olacaktır. Söylendiğine göre 
Tariş üzüm kurumu, üzümde 
olduğu gibi incirde de nazım· 
lık vazifesini görecektir. 

Satış kooperatifleri teşkila· 
tının Nisan ayı içinde vücude 
getirilmesi için şimdiden tet
kikler yapılmakta olduğu ha· 
her alınmıştır. 

Kaucuklu 
' 
ayakkabı 

---··---
Çekoslovakya ' elan 
1 O bin kilo gelecek 

Türkofis merkezinden şehri· 
miz Türkofis şubesine palamut 

ve palamut hulasası ihracı mu
kabilinde ve hususi takasla 

ithal edilmek şarlile ve bir 
defaya mahsus olmak üzere 

Çekoslovakya' dan kauçuklu 
ayakkabı gelecektir. 

- Acaba -diye düşündük
üst güverteye muşamba min· 
derleri attılar mı ki, orasını 
birinci mevki diye tutuyorlar? 

Çıktık, baktık, ne gezer: 
Kupkuru tahtal 
Vapur Alsancak iskelesine 

gelince, buradan da eskisinin 
iki misli ikinci mevki müşte
risi bindi.. Yarısı ayakta, ya· 
rısı merdivenlerde ve pis ze
min üzerinde mevki (1) aldı
lar. Gelen çiğnedi. Geçen 
çarptı. Toz, toprak, tükrük, 
ayak çamuru ne varsa, üstle
rinde toplandı. Hiç ses çı
karmadı zavallılar. Karşıya
ka'ya geldik: 

Sanki haklannın çiğnenmiş 
olmasından veya kendilerine 
hürmet edi" reyişinden hiç 
haberleri yo n ş gibi, hatta 
gülüşerek, konuşarak vapur
dan indiler, evlerine dağıl· 
dılar. 

Evet, Türk işçisi, vakarlı

dır, kolay kolay şikayet et
mez, çalışkandır, sessizdir 
amma, bizim de bilmukabele 
ona hürmet etmeğe, ona hak
kını vermeğe borcumuz yok 
mudur? 

Bizim bildiğimiz; ikinci 
mevkide yer bulamıyan yol
cuya, birinci mevkide yer 
göstermek şarttır. Bu, nakil 
vasıtalarında bir teamüldür. 
Yoksa, onun yerde, merdi
venler arasında oturmasını 
veya ayakta durmasını, rüz
garda, ayazda tiril tiril titre
mesını hiçbir akıl, hiçbir 
idare ve iş mantıkı tecviz 
edemez. Kaldı ki, güverte 
gene ikinci mevki vaziyetin
de idi ve boştu. Bu vatan
daşlar orada oturtulamaz 
mıydı?. 

Biraz insaf, biraz merha-

Şubat ayı içinde İzmir bele
diye mezbahasında 693 kara· 
man, 2291 dağlıç koyunu, 55 
keçi, 4008 kuzu, 20 oğlak, 79 
manda, 408 öküz, 394 inek, 
173 dana, 9 malak, 13 deve, 
11 domuz olmak üzere 8154 
baş hayvan kesilmiştir. Ayrıca 
kesilmiş olarak mezbahaya 392 
baş hayvan getirilmiş ve mua· 
yene edilerek satışlarına mü· 
saade edilmiştir. 

Ödemiş'te 
Ödemiş belediye mezbaha

sında da 63 dağlıç koyunu, 
47 keçi, 392 kuzu, 11 manda, 
39 öküz, 84 inek, 23 dana, 

Konf erans met yahu! Sapan) 

Teşkilfill esasiyemizde ya- \.. • • • .. 

1 malak ve 1 deve olmak 
üzere 664 baş hayvan kesil· 
miştir. 

Burnava'da 
Bir ay içinde Burnava be

lediye mezbahasında; 32 ka· 
raman, 25 kıvırcık, 11 keçi, 
246 kuzu, 100 oğlak, l manda, 
19 öküz, 18 inek, 43 dana, 3 
malak olmak üzere 494 baş 
hayvan kesilmiştir. 

Yumurta 
kontenjanı .. 

Türkofis başkanlığından şeh
rimiz Ticaret odasına gelen 
bir tel yazısında, Avusturya
nın Türk yumurtalarına vermiş 
olduğu kontenjanın Mart niha
yetine kadar temdid edildiği 
bildirilmektedir. 
Vilayet umumi meclisi 

Vilayet umumi meclisi bu
gün saat 15 de vllayet salo· 
nunda toplanacak, vilayetin 
varidat bütçesini müzakereye 
başlıyacaktır. 

pılan tadilata dair olacak Sıvrısınek muca-
delesi Konya saylavı Bay Ali Riza 

Törel'in, cumartesi günü Hal· 

kevinde vereceği konferansın, 
Hatay temel yasası hakkında 

değil, teşkilatı esasiyemizde 
son defa yapılan mühim ve 

feyizli tadilata dair olacağı 
matbaamıza bildirilmiştir. 

Göcmenlere , 
Verilecek arazi istimlfik 

Ediliyor 

Torbalı, (Hususi) - Gele
cek sene buraya iskan edile· 

cek göçmenlere tevzi edilmek 
üzere, bin dönümlük ve Tri
yanda, Torbalı ve Cumao· 

vası arasında bulunan ve yir· 
mi beş bin dönüm tutan Be-

leriç çiftliklerinin istimlaki ka
rarlaştırılmış ve istimlak mua

melesine başlanmıştır. ·Köyün 
elektrik makinesi bozulduğu 

için, iki gecedir her taraf ka
rAnlık içindedir. İzmir'den ge· 

len bir sta, makineyi tamir 
ile meşguldür. 

Turan, Bayrakh ve Gözte· 
pe'de de evlere mazot 

ablacak 
Belediyece, Sivrisinek mü· 

cadelesine büyük bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Karşıya· 
ka' da Belediyenin bu iş için 
ayırdığı memurlar, her gün ın•· 
halle mahalle dolaşarak evlerin 
lağımlarına ve su birikinti yer 
lerine mazot atmakta ve para· 
sını almaktadır. 

Belediye Reisi Dr. B. Beh" 
çet Uz, dün sabah Karşıya· 
ka'ya giderek bu iş üzerinde 
tedkikatta bulunmuştur. 

Bu yıl Sivrisinek mücadele: 
sinin daha geniş mikyasta ya 
pılabilmesi için, Bayraklı, Tıı· 
ran, Salhane, Halkapınar .,,e 
Göztepe semtlerinde de, l(ar· 
şıyaka' da olduğu gibi laer e'ılt 
mazot dökülmesi ve bunııll 
için ayrı kollar teşkil olull" 
ması kararlaştırılmıştır. 

Yerlere tUkUrenıer 
Yerlere tükürdüğü görüle~ 

15 kişi, Belediyece cezalandı 
rılmıştır. 



ı-

1 
l Kadıköy'ünde feci ve 

karışık bir hadise 
Kadınlardan biri polise hücum ederken, 
diferi de elektirik teline basarak ölm'iiştür 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bugün Kadıköy'ünde garip ve es
~arengiz bir hadise olmuştur. Bir polis, hat boyunda Diruhi'nin 
ıhzar müzekkeresini" götürmüş ve kapıyı çalarak beklem"ğe 
başlamıştır. 
Kapı açılınca, içerden iki kadın çıkmış ve bunlardan biri 

polisin üzerine hücum etmiş diğeri de evi ateşe vermiştir. 
.. Bu sırada kadınlardan biri elektrik teline değmiş ve derhal 
olmüştür. Evin içinde birtakım bombalar mevcut olduğu söy
lenmekte ise de, bu şayia tahakkuk etmemiştir. Adliye, bu 
esrarengiz mesele hakkında tahkikat yapmaktadır. 

lstanbul valisi, -hükume
tin tebliğini bildirdi 

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

1 hr ac atçılar, ellerindeki malları hükiıme-
timizle klering mukavelesi yapmış olan 
~ memleketlere gönderebilirler 

lstanbal Valisi 
B. M. Ostündal 

lstanbul, 4 (Hususi) - Hü· 
turnetimiz, Alman Klering'inin 
esilmesinden sonra, ihracat· 

çılanmızın zarara uğramama
ları için ilk kararını vermiş 

Vekaletin bu tebliği üzerine, 
Vali B. Muhiddin Üstündağ, 
dün ihracatçıları bir toplantıya 
davet etmiş ve içtimada hü· 
kumetimizin kararını kendile
rine bildirmiştir. 

Verilen kararda, Almanya 
ile kleringin kesilmesinden te· 

laş edilecek birşey olmadığı 
bildirilmekte; ihracatçılarımızın 

ellerinde bulunan stokların, 

hükumetimizle klering muame· 

lesi mevcud olan mahallere 
ihracı tavsiye edilmektedir. 

lhracatÇılar, şimdiye kadar 
gösterdikleri malların bedelle-

rini alamadıklarından banka· 
lara karşı müşkül vaziyette 

bulunduklarını, Merkez Ban
kası vasıtasile bu mali müş-

külatlarının halledilmesini iste· 
mişler, Vali B. Muhiddin Üs· 
tündağ da ihracatçıların bu ri· 
calarını derhal telgrafla Anka· 

~lakadarlara tebliğ etmiştir. ra'ya bildirmiştir. 

bışbakanımız Bağdad'a 
ne zaman gidecek? 

Ôur gautesi; Türki';e, Irak, lran ve Af. 
ranistan misakı hakkında ne yazıyor? 

k· Paris, 4 ( Radyo ) - Tür· sında bir Asya paktının akte-
ı~e • Irak - lran ·Afganistan dileceğini bildiriyor. Türkiye 

llııaakı bugünlerde imzalana- Dış Bakanı Dr. B. Tevfik 
ctlctır. Rüştü Aras birkaç gün içinde 
d' Fransız gazeteleri, bu ha- Bağdad'a ve Tahran'a giöerek 
L1Seyi endişe ile karşılamak- orada Afganistan Dış Baka-
~dırlar. nına mülaki olacaktır. Paktın 

e ~vr gazetesi bu hususta bu seyahat esnasında parafe 
tı ıleri giden bir gazetedir. ve Ankara' da imza edileceği 
~ Paris, 4 (A.A) _ Övr ga· bildirilmektedir. 

lttesi, pek yakında Türkiye, Anadolu Ajansının notu: 
"'k 1 Ajansın Ankara mahfellerin-

' ran ve Afganistan ara· 
1"1111111111'!1•--...ı•---• de yaptığı tahkikata göre böy· ANADOLU le bir paktın bu sene içinde ___ , __ 

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

lJ liaydar Rüşdü ÖKTEM 
~fl ltl~nıi neşriyat ve yazı ioleri 
l dllril: Ha~Nözhet Ça~ar 
~i: 

C. lnıl' İkinci Beyler sokağı 
't 8allc Partisi binuı içinde 

l:~lgraf: İzmiJ' - ANADOLU 
fon: 2776 - Poata kutwıu 405 

\>111i ABONE ŞERAiTi 
it 1200, altı aylığı 700, dç 

\>•h aylığı 500 kuruştur. 
~~- memleketler için senelik ane ficreli 27 liradır 
~ eı yerde~ kuruıtur 

8eçnıiı llilahalar 25 kuruııur. 

4ft4DoLU MATBAASINDA 
8.ASl.LMIŞTJB 

imzalanacağı tahmin edilmekte 
ise de Dış Bakanı B. Rüştü 
Aras'ın bu telgrafta mevzuu 
bahsolan seyahatinin kat'i ta
rihi hakkında henüz bir malu
mat yoktur. 

Yaş' da 
Yeni hldiseler oldu 
Bükreş, 4 ( Radyo ) - Ta· 

lehe yeniden bir takım hadi
seler: daha çıkarmışlardır. Yaş 
Üniversitesi rektörünü yaralı
yanların evlerine müteaddid 
taarruzlar yapılmıştır. Yeniden 
yaralılar vardır. 

Dün Bükreş'ten 20,000 la· 
lebe eyaletlere dağılmıştır. 

Zabıta, kulüp ve cemiyetle· 
rin seddi işini tamamlamak 
üzeredir. 

Mısır 
Ve kapltUIAsyonlar 

Kahire, 4 (A.A) - Muham
med Mahmud Paşanın liberal 
fırkası kapitülasyonların ilgası 
ile yakında Montröde meşgul 
olacak olan konferans dolayı· 
sile aşağıdaki dört noktayı 
tesbit etmiştir: 

1 - Ecnebilerin iktısadi 
imtiyazlarının derhal ilgası, 

2 - Çok mahdud bir in
tikal devresi kabulü, 

3 - Bu devrenin hitamın
da bir gı1na müzakerede bu
lunul ınaksızın muğlak adli ha
kimiyetin tesisi. 

4 - Umumi vaziyetin ye
niden tedkiki ve konferanstan 
sonraki direktiflerin tesbiti. 

Yunan kralı 
Cumartesi gOnU Girid'e 

gidiyor 
Atina, 4 (Radyo) - Yunan 

kralı ikinci Jorj, Cumartesi 
RÜnÜ Başbakan ger1eral Me· 
taksas ile birlikte Girid'e gi· 
decek ve orada bir hafta ka
lacaktır. 

Balkanlarda 
Salah .. 
- Başı 1 inci sahifede -
olsa olsa iki memleket arasındaki 

münasebetlere biraz daha samimi· 
yet Vt:rmck için atmoıforin temiz· 
lenmesi mevzohahs olabilir ki hu
nun için de Türkiye ile mevcud 
olan bir muahedeyi yeniden taze· 
lemek değil Tilrkiye'nin müttefik· 
)eri olan Romanya ve Yunanistan ilo 
ele birer dostluk muahedesi miiza· 
kere \'C inı?.a eınıck \"O Bul.,ar 

!'.) 

topraklarında yaşıyan Türk e1'alli
) ellerine hir Bulgar vatandaşı mu· 
amelesi tatbik etmek kilf idir ka· 
naalindeyiz. 

Montrö konfr.ransındaki dürüst 
ve cemilekar hareketlt>rile Türkive· , 

nin teveccüh ve dostluğuna esasen hak 
kazanmış olan Bulgar'lar, telgrafla. 
nn haber verdikleri gibi, Elen'lerle 
de bir dostluk muahedesi akdecler· 
lerse ve bunu Romanya'Jılarla ayni 
şekilde bir muabedenin imzaaı ta· 
kib ederse Balkan'lann zaten aı;ıl· 

mıya başlamış olan ufuklarının ta· 
mamile küşayiş bulmasına büyük 
bir ruikyr•a hizmet elmiş olurlar. 

İktidar rue\·kiine geldi~i gün· 
denberi ev,·ela dahildeki vaziyetini 
larsin etmiş ve sonra da memleke· 
tinin komşularile olan miloasehatı· 
nı ıslah etm<'kteki hayati menfaat· 
)erini idrak cttiAini filen göstermiş 
olan şimdiki Bulgar baş\"ekili Bay 
Köse İvanof'dao bu dira~et ve ki· 
yaseti beklemiye hakkımız vardır 
sanınz. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Çekoalovakya'dan 
ithal edilecek 
boyah mensucat 

Kontenjan kararnamesine 
bağlı klering listesinde yazılı 
olduğundan dolayı 3-12·936 
tarihinden sonra sipariş edilen 
ve genel ithalat rejimi karar-
namesinin mer'iyet tarihi olan 
1-1-937 tarihine kadar güm
rüklerden çıkarılamıyan, tari
fenin 379 numarasından 6543 
kilo, 379·3 D. pozisyonundan 
1701 kilo ve 379-2 numara· 
sından 3479 kilo Çekoslovak 
menşeli eşya mukabilinde 
son kararname hükümlerine 
göre, yüzde ellisi yumurta ve 
fiati yüzde 50 sinin de diğer 
Türkiye men~eli malların ih
racı suretile ve hususi takas 
yolile ithali hakkındaki Ve· 
killer Heyeti kararnamesi Türk· 
ofis şubesine tebliğ edilmiştir. 
Yukarıda zikredilen pazisyon
lar mensucat 've boyah men-
sucattır. 

1~- Türkfe mes'elesi: 

~W~ Yahudi vatandaşlanmız 
Tefsir hatası:· Türkçe konuşmalıdırlar! 

Milliyetçiliğimi;° 6 oktan teşki
latı esasiyeye bile girmiştir. 

Va1imiz ve Parti başkam

mız Bay Fazlı Güleç, gazete· 
mize yazdığı bir tezkere ile 
her çarşamba günü, parti mer
kezinde, vatandaşların şikayet 
ve dileklerini baş-başa oturup 
konuşmağa h<Azır bulunduğu· 
nu bildiriyor. 

Bunu yanlış anlıyan\ar ol
muş. Hatta bir refikimiz bile; 

- işte demokratlık... Şu 
ve bu! 

Şeklinde neşriyat yapın k 
hatasına düşıniiş. Hata diyo 
nım ve bunda ısrarım vardır. 

Çünkü Vali ve Parti b3şka· 
nı Bay Fazlı Giileç'in, hükü· 
met konağı i!e parti binas.n
daki dairı=• ve rnakamınm ka· 
pısında, resmiyetin bütün 
etiketi çoktan tarihe kavuş

muştur. Ne "Girilemez,. var
dır, ne de " Lütfen kapıyı 
vurunu7.,, veyahud "Lütfen 
haber veriniz,. ... Hatla, Jstan· 
tanbul'a vali muavini olarak 
gittiği ilk gün yaptığı iş; dai· 
resinin kapısına "Vurmadan 
giriniz,. cümlesini havi levhayı 
asmak olmuştur. Bu cümlenin 
de şüphesiz büyük bir manası 
olsa gerektir. Cümhuriyet ve 
demokrasinin bu ana prensibi
ni tahakkuk ettiren bir vali 
veya bir parti başkanı, böyle 
bir davet tezkeresi gönder
mışse; 

- Hele şükür, haftada bir 
gün, öğleden sonra Vali ve 
parti başkanını görmek millete 
nasib oluyor ' veya olacak. 

Şeklinde bir tefsir yapmak 
ve bunu tezahürata tabi tut
mak, ne rejimin, ne de izmir 
valisinin kabul ve hazmede
ceği şeydir. Maksad şudur: 

Partili olarak konuşmak, 
fikir beyan etmek, diiekte, 
şikayette bulunmak ve bunları 
münakaşa etmek .. 

Yoksa, kanunun ve partinin 
kapısı hergün açıktır ve ta 
karşıda vali Bay Fazlı Güleç 
oturmaktadır. 

Bu kapıya vurmağa hacet 
yoktur, girebilirsiniz .. 

Fikirlerimizi biraz ölçelim. 
Yanlış anlayış ve tefsirler 
bazan maksad ve ruhu bile 
incitebilir ... 

O. R. G. 

Torbalı'da 

Fırtına büyük za
rarlar yaptı. 

Torbalı, (Hususi) - Dün 
sabah saat yedide başllyan 
fırtına, gittikçe şiddetlenmiş 
ve öğleye doğru kasırga ha
lini atmıştır. Fırtına, Torbalı'da 
büyük zararlara sebebiyet ver· 
miştir. 

Bir ev tamamen yıkılmış, 
birkaç evin dıvarları çökmüş, 
Kazımpaşa ilkmektebinin kire· 
mitleri uçmuş, çocuklar yağ
mur altında açıkta kalmışlar
dir. Damızlık hayvan harası· 
nın onbeş metre uzunluğun

daki çinkoları parçalanmıştır. 

Telefon direkleri devrildiği 
ve teller koptuğu için, muha· 
berat bir müddet kesilmiştir. 
Hasarın birkaç bin lira oldu
ğu tahmin edilmektedir. Fır
tınadan sonra, kasabaya iki 
defa dolu düşmüştür. Badem 
ve şeftali ağaçlarının çiçekleri 
dökülmüştür. Nüfuscn zayiat 
yoktur. 

M_~~ril müdürü B. Ali Riza aöylüyor: 
~~~~~~.........-~ 

Halkevi 
Dahiliye Vekaletinin lstan

bul vilayetinde vatandaşları 
Türkçe konuşturmak mevzuu 
üzerindeki mütaleasını sorma
sı, milliyet bahsinde çok has
sas davranan ve Türk tabii
yetindeki her vatandaş ve 
kardeşin Türk'çe konuşması 
üzerinde zaman zaman şu ve· 
ya bu şekilde mücadele eden 
İzmir'liler arasında büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Dün vi
layetten sorduk. Vekalet, İz
mir vilayetinden böyle bir 
mütalea istememiştir. Maama
fih istemesi, ihtimal dahilin
dedir. 

İzmir münevverliği ve genç
liği, belki yirmi, yirmi beş se· 
nf! bu mevzu üzerinde durmuş, 
bilhassa Yahudi vatandaşları 

Türk'çe konuşturmak ve kendi 
harsi çerçevemize almak için 
her çareye başvurmuştur. 

Levhalar asmış, konferans· 
lar, İrşad heyetleri tertib et· 
miş, neşriyat yapmış ve gaze
teler de bu davaya müzaheret 
etmiştir. Yahudi vatandaşlar 
da birkaç sene evel kendi 
aralarında komite teşkil ede· 
rek çalışmağa başladıklarını 
söylemişler, fakat hiçbir netice 
alınamamıştır. Davanın kayde
debildiği muvaffakıyet, devede 
kulak kabilindendir. 

Partimiı.in altı oku, milletçe 
hareketimizin istikametlerini 
iyice tayin etmiş bulunmakta
dır. Bu oklardan biri şudur: 

Milleçiyiz. 
Bu altı ok ise, şimdi teşki· 

latı esasiyemize aynen girmiş 

bulunmaktadır. Yani teşkilatı 
esasiye ile Türk tabiiyeti şere
fine ermiş her vatandaş, ayni 
zamanda milliyetçi olacaktır. 
Milliyetçinin ise, ilk iş olarak 
dilini konuşup sevmesi ve be
nimsemesi lazımdır. Çünkü 
hars birliği, dil birliği kana
lında kuvvet bulur. Keza, gene 
teşkilatı esasiyemize göre, Tür· 
kiye'de resmi dil, Türkçe'dir. 
Şu hale göre her Türk'ün 
Türkçe konuşması, yavaş ya· 
vaş yalnız milli değil, kanuni 
bir mahiyet te almış gibidir ve 
bunu taha'kkuk ettirmek için 
de, bir müeyyede lazımdır. 

Bu müeyyedc ne olabilir?. 
Yani ne yapmak gerektir ki, 
vatandaşlar kaınilen Türkçe 
kOi.lUşsunlar? 

Bunu öğranmek üzere bazı 

binası 
münevverlerimize müracaat 
ettim. M~arif müdürü Bay Ali 
Riza fikirlerini şu suretle hu
lasa etti: 

- Bence bu işin "Vatan
daş Türkçe konuş,, cümlele· 
rini havi levhalar, ültimatom 
kılıklı kartlar, Türkçe konuş
mıyanlara şifahen ihtarat yap
mak gibi tezahürlerle halline 
imkan yoktur. Nitekim, lzmir 
de yapılan ~tçcrübe neticetiz 
kalmıştır. Bu işin en gül !ı • ..l 
mercii hiç şüphesiz, umumi 
kültürümüzün kuvvetli bulun· 
rnası olabilir. Fakat o vakte 
kadar dilimizin itibarını artır
mak ve kanualarımıza bile 
geçen milliyetperverliğimizin 

icabım yerine getirmek te la· 
zımd:r. Gerek teşkilatı esasi
yemizin, gerekse partimizin 
bünyesi bunu emrediyor. An· 
cak bunda ecnebileri karıştır
mamağa dikket etmek gerek
tir, Mesela, böyle bir zarureti, 
Türkiye' de bulunan herkese 
teşmil etmek hatalı olur. Çün
kü biz, ·memlel<etimize ecne
bilerin · akınını bekleriz. Tu· 
rizmden beklediğimiz birşey 

vardır. Bunu kırmamak ve ür
kütmemek lazımdır. Rivayete 
göre, Aimanya' da, Almanca-
dan başka dil konuşturmaz
larmış. Ben aksine şahid ol· 
dum. Türkçe konuştuk ve çok 
sempati gördük. Bu, Hitler 
Almanya' sının seyyah celbi 
noktasından gösterdiği bir 
müsaadedir. 

Ancak, bilhassa Yahudi va
tandaşları mülahaza ederekt 
kendi bünyemize göre, her
şeyin itibannı yerine koymak 
mecburiyetindeyiz. Yani biraz 
ileri ve ciddi hareket lüzumu 
kendisini göstermektedir. Alı
nacak tedbiri. Yahudi olduk· 
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Skopçina'nın dünkü celsesinde 

Balkanlar, 
birt san·· 

milletler için 
numunesidir 

Habsburg'ların tekrar tahta dönmeleri, 
yeni karışıklıklara srbebiyet verecektir 

( B. Stogadinoviç Ankara istasyonunda Başbakanımızla Jl 
bir arada 

Belgrad, 4 (Radyo) - Bu· na ziyaretlerimde gördüklerim, 
gün parlamentoda (bir söylev Balkan antantının çok ku~ vetli 
veren Başvekil Bay Milan Sto· ve sarsılmaz beynelmilel bir 
yadinoviç, Yugoslavya'nın da· camia olduğu hakkındaki ka-
hili siyasetini izah eyledikten naatımı takviye etmiştir. 

Yugoslavya'nın, devlerle olan Yugoslavya ile Bulgaristan 
münasebatı hakkında ezcümle.. arasında imzalanan dostluk 
şunları söylemiştir: paktı, tamamen Balkan antantı 

- Müttefikimiz Fransa' ya esasları dahilinde olup, hiç bir 
sıkı bir surette bağlı kalmak devlet aleyhinde değildir. 
olduğunu tekrara lüzum gör· Avusturya ile münasebatımız; 
mıyorum. Dostluğumuz, mil- Bu hükumetin Sen ]ermen mu-
letlerimizin kalplerinde derin ahedesinin askeri maddesini 
bir yer almış bulunmaktadır. bir taraflı olarak feshetmiş ve 

Büyük Beritanya ile müna- küçük itilafa dahil devletlerle 
sebatımız samimi ve dosta· birlikte bu feshi kabul etme
nedir. Yugoslavya, Büyük Bri· miş bulunmamıza rağmen dos
tanya İmparatorluğunu cihan tanedir. 
sulhunun hamisi ve kafili ad
detmektedir. Britanya ricali
nin, sulhun muhafazası için 
sarfettikleri gayrete iştirak et
mekteyiz. 

Almanya ile aramızda bir 
guna ihtilaf ve gerginlik mev· 
cut değildir, İktısadi sahada 
mütekabil menfaatlerimiz var-
dır ve münasebatımız heran 
inkişaf etmektedir. 

Akdenizde mühim bir mev· 
kii bulunan İtalya ile de mü· 
nasebatı.nız, salah yolunu tut
muştur. 

Orta Avrupa ve Balkan an
tantına gelince, küçük itilaf 
Avrupa'nın ilk mevzii anlaş
masıdır ve 16 senedir sulh 
için çalışmaktadır. 

Balkan antantı kurulduğu 
gündenberi, Balkanlarda vazi
yetin salah ve istikrar kesbet· 
mekte olduğu görülmektedir. 
Müttefiklerimiz Türkiye, Ro
manya ve Yunanistan arasında 
aktedilmiş elan paktın; canlı 
bir teşekkül oldu~unu her fır
satta göstermiştir. Balkanlar, 
uluslar arasında tesanüd nü
munesi olmuştur. 

Bükreş, Ankara ve son Ati· 

Bazı anasır, Avusturya'da 
yeni hareketlere başvurarak 
Habsburg hanedanının tahta 
getirilmesini istemektedirler. 
Orta Avrupa'da ağır karışık
lıklara sebebiyet verecek olan 

böyle bir hadisenin, Avusturya 
hükumet ricali tarafından ka-
bul edilmiyeceğini zannedi-
YO"'Um. 

Yugosvlavya, muahedelerin 
bir taraflı olarak değişmesini 
kabul etmediği gibi, Habs
burg'lar mesdesinde de diğer 
müttefikleri ile menfi durum 
alacaktır. 

Macaristan ile münasebatı
mız bu yıl salah bulmuştur. 
Diğer devletlerle de aramızda 
tam bir samimiyet vardır. 

••••• 
"Din muallimi,, 
Adlı eserin sahşı 

menedildi 
Eski Erzurum Saylavı Bay 

Mehmed Salih tarafından 1341 
senesinde bastırılmış olan "Din 
muallimi,, adlı eserin satışının 
men'i Vekiller heyetince ka· 
rarlaştırılmış ve Vilayete bil
dirilmiştir. 

Hırsızlık 
Karşıyaka' da Alaybey Muh· 

lis sokağında oturan Halil 
kızı Arap Leyla, Hasan oğlu 
taşçı Ômerin evinden bir çift 
iskarpin ile bir gömlek çaldı· 
ğmdan yakalanmıştır. 

Sarhoşun marifeti 
Dibek başında Mustafa oğlu 

Hüseyin. sarhoş bir halde 
Şryhoğlu Mehmedi dövmüş 

ve yakalanarak adliyeye veril· 
miştir. 

Dövmek 
Karşıyaka vapur iskelesinde 

Hüseyin oğlu 13 yaşında Re
cebi tokatlıyan Ali oğlu Sey· 
feddin yakalanmıştır. 

Cam hırsızı 
Tepecik'te kardeşler soka

ğında Hüseyin oğlu Fuad'ın 
bahçesinde bulunan 22 parça 
camı çalan Burdur'lu Mehmcd 
zabıtaca aranmaktadır. 

Zehirlenmiş mi? 
Alsancak'ta oturan İbrahim 

kızı Zehra, zabıtaya müracaat 
ederek, seyyar bir balıkçıdan 
aldığı palamutları yedikten 
sonra zehirlendiğini söylemiş 
ve derhal hastahaneye kaldı
rılmasını istemiş yapılan mu· 
ayene neticesinde Zehra'nın 
zehirlenmediği anlaşılmıştır. ----·· ...... ----
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Fransız gazetelerinin yazdıkları 

Roma -- Ber in mihverinin 
takviyesi meselesi 

Roma hükumeti, istikbalde ta.kib edeceği siyaseti, 
garip bir tarzda tehlikeye 

Bay Müssolirıi Bay Bitlerle beraber 

soktu, diyorlar 
t' 
~ 

bir heyecan uyandırmıştır. 

Evening Nevs gazetesi, İtalya· 
nın Avrupadaki vaziyetin şim-
dik i kararsızl ığı karşısında ica
bcdcn ihtiyat tedbirlerini al· 
makta olduğunu yazmaktadır. 

Morning Post, büyük faşist 

rnedisinin kararını İngiltere'nin 
teyakkuz ve intibahı üzerine 
İtalya' da hasıl olmuş bir ak· 
sülamel diye tarif ve tavzih 
etmektedir. 

Bu gazate yeni emirname· 
!erin hükumetin emrine amade 
kıldığı ihtiyat kuvvetlerinin 8 
milyona baliğ olduğunu he· 
sah etmekte ve İtalya da in· 
giltere'nin programına müma· 
sil bir program tatbikı mev· 
zuubahs olmadığını, çünkü İtal· 
ya'nın milli müdafaasına aid 

Paris, 4 (A.A) - Fransız " Fransa hariciye nezareti tertibatı ikmal etmiş bulundu· 
gazeteleri büyük faşist mecli- Berfin istikametine doğru dü- nunu yazmaktadır. 
sinin dünkü kararı dolayısile men kırılmasından müteessir 
hayret izhar etmekte ve bu olmuştur. ftaıyan siyesetinin Kültür seferberliği 
kararın Roma · Berlin mihve· kararsız ve mütenevviç olduğu başlıyor 
rinin ani olarak takviyesi de· doğrudur. Fakat B. Mussolini - Başı 1 inci sahifede -
mek olduğu mütaleasında bu· 1937 senesinde Fransa'yı müş- itibarile de bu hayata veril· 

K •• ••k ' l lunmaktadır. kil bir mevkie sokmuştur. mek istenen yönü kolaylıkla; 
UÇU san at ar Le journal diyor ki: Fransa iki şıktan birini tercih şaşırmadan ve sıkıtı çekmeden 

sergisinde 
Madalya kazanan 

lzmir'li san'atkô.rlar 

"İtalya bir kere daha mut- etmek mecburiyetindedir: tayin etmiştir. Bugün Ankara· 
main devletler sınıfından ay· Boyun eğmek, veya muka· nın 79 köyünde oturan vatan· 
rılarak gayri memnunlar tara- bele etmek. daşlar; ahırla birleşik evden 
fına geçmektedir. Dümen pek Roma, 4 (Radyo) _ Faşist gelecek hastalıkları; sıtmanın 
garip bir ·sertlikle kırılmıştır. meclisinin ikinci içtimamda sebeblerini, dereceyi, ağacın 

Ankara' da açılmış olan bi· Adalelerdeki gerginlik para faşist erkanı hazır bulunmuştur. değerini, iyi tohum kullanma· 
rinci küçük san'atlar ve el ve iptidai maddeler itibarile Bu konsey nüfus• siyaseti yı, pulluğun faydalarını, köy 
işleri segisine iştirak edenler· zengin olan milletlerin bir ta- üzerinde B. Botay'ın vücuda kanununu öğrenmişlerdir. 
den bazıları madalya kazan- arruzuna mukavemek etmek getirdiği kanunu tetkik et- 10 yalda 32,000 öğretmetl 
mışlardı. Bu madalyalar, sahih· zarureti ile muhik gösteril- miştir. İlk öğretmen okullannın 
Jerine verilmek üzere sergi he- mektedir. Hiç şüphesiz doğ· Konseyin mukarreratı şun· bugün yetiştirmekte olduğu 

t. h · · t. t d ög" retmen sayısına göre bütün ye ınce şe rımız ıcare o a- rudan doğruya istihdaf olunan lardır: 
.. d ·ı · · Türk köyleri ancak 96 sene 

sına gon erı mıştır. millet İngiliz'lerdir. Fakat in· 1 - Hükumet işlerinde en 
b yani bir asır sonra tamamen 

Bu hususta gelen ir yazıda, giliz'ler yalnız deg" ildirler." çok çocuklu aile efradının K I okula kavuşmuş olacaktır. Ü· 
birinci küçük san'atlar sergi· Ami Du Peuple'den: tercihi, tür bakanlığının yeni progra· 
sinden çok iyi neticeler alın· "Roma, hükumeti istikbalde 2 - Ücret ve maaşlar için mı ise bu bir asırlık müddeti 
dığı, gelecek seneler zarfındaki takibedeceği siyaseti garip bir ailelere göre bir siyaset ta· 10 seneye indiriyor. 
sergilerde daha fazla muvaf- tarzda tehlikeye ilka etmiştir. kibi, Mesela bu sene nisan ayın· 
fakıyet temin edilebilmesi için Bunun bize taalluk eden bir 3 - Kalabalık ailelere tes· da Kars'ta 50 Erzincan' da 100 
şimdiden hazırlıklara başlan· ciheti olmadığı söylenebilir. hilat gösterilmesi ve vergiler- Eskişehir'de 300, Trakya'da 
ması bildirilmektedir. Fakat bize taalluk eden bir de bazı muafiyetler tesisi, 100 mevcudlu kurslar açıla· 

İzmir' den madalya kazanan- nokta vardır. O da sulh esna· 4 - Genç evlenenlerle ço· caktır. Ayrıca üç yerde daha 
ların isimlerini yazıyoruz: sında bir milleti harp halinde çuk yetiştirenlere prim veril- açılması ihtimali vardır. ônü· 

F k K f b k müzdeki sene de bunlara ili· amaçu a orniş a ri ası imiş gibi bir ya7.iyete getiren mesı, 
sahibi Bay Faruk ve Mazhar askeri gayretlerin genişliğidir.,, 5 - Çok çocuklu ailelere ve olarak Van, Diyarıbekir, 
kardeşler, Kunduracı Bay Ka· Ôvr gazetesinde Mme Ta- ayrıca mükafat verilmesi, Kayseri, Adana, Konya, An· 

~ talya, Akhisar, Balıkesir, Ka· 
zım, Bayan Safiye, Çocuk ara- bouis şöyle diyor: 6 - Ali bir kontrol teş-
b B F 'k ş· k M'k ••••-•••••-• kilatı vücuda getirilmesı· . racabey ve Kocaeli'de kurslar acısı ay aı ımşe , ı - - açılacaktır. 
roskopçu Bay Cemal, Mantar Bay Mustafa Süleyman, Ağız- Bütün bunlar doğumu artır· Netice şudur: Kültür Ba· 
şapkacısı Bay Ali Galib, Ta- lıkçı Bay Habib usta, Kundu- mağa matuftur. kanlığı, bu kurslar vasıtasile 
bak içinde yağlı boya yapan raeı Bay Demir usta, Zenbe- Konseyin üçüncü içtimaı 5 10 senede 32,000 köy öğret· 
Bay Kazım Boyer, lstanbul'un rekçi Bay Avni Otay, Nikel Martta (Yarın) saat 22 de top· meni yetiştirecek ve nüfusu 
umumi manzarasını el ile işle· kantarcısı Ziya Kartal. tanacaktır. 400 den az olan 32,000 Tür~ 
miş olan Bayan Vacide, Saraç Bergama'dan Halıcı Muzaf· Londra, 4 (A.A) - Büyük köyü de okula ve öğretmene 
Bay Mehmed Sadık, Yorgancı fer de bir madalya almıştır. faşist meclisinin tebliği büyük kavuşacaktır. 
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Tarihe mlistenid zabıta romam 

25 
addetti ve Lük' ü şato orman· 
larınm muhafızlarından birisi 
sandı. Fakat Lük'ün yüzüne 
dikkatle bakınca, şatoya men· 
sup insanlar arasında böyle 
bir delikanlı olmadığını çok 
çabuk anladı. 

Böyle bir yerde, şato sa
hibinin birinci yaveri olan 
40 yaşında zeki bir kimsenin 
ilk hareketi, emniyet tertiba· 
tını ani oJarak harekete ge
tirmek olabilirdi. Ve, bir ma
nivela ile şato kuvvetlerini 
ayağa kaldırmak ve yabancıyı 
olduğu yerde muhasara etmek 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

mümkün idi. 
Lük, bu vaziyeti bilmemek· 

le beraber, en tabii bir ted· 
bir olarak bu hareketinin ne 
demek olduğunu anladı ve 
yıldırım gibi bir yumruk in
dirdi. 

Bu yumruğun tesiri de tam 
oldu, çam bölmesini andıran 

yaver yere yuvarlandı. 
Kontun kızı: 

- Eyvah -dedi- adamcağı
zı öldürdünüz .. 

Lük, yere yuvarlanan ada· 
mm yanına gitti ve uzerıne 

eğilirken, genç kıza: 

- Maalesef vaziyet bunu Dedi. Lük, bu sözleri söylerken 
gösteriyor, fakat ne çare ki Lük, biran bile vakit kay· genç kızın yüzünde husule 
bu hareket mecburi idi. Bu betmeden, baygın adamı sırt· gelen tahavvüle dikkat etti. 
adamı zarar vermiyecek hale ladı ve dolaba tıkadı! Gizel: 
sokmaktan başka çare yoktu! Lük ayni zamanda: - Hayır mösyö Oberten 

Cevabını verdi. - Bu hareketlerim Fransa, -dedi· babamın yanına ilk ola· 
Lük, bunları söylemekle Belçika, Almanya' da herhalde rak ben gireceğim. Yalnız ... 

beraber, iri yarı adamın ce· bir iki sene hapis cezasını Kız sustu; benzi sapsarı 
ketinin düğmelerini çözdü, muciptir; fakat burada ölüm oldu ve gözlerini kapattı. 
elini kalbinin üzerine koydu cezasile karşılanacağına da Bayılmak üzere idi. 
ve sonra: hiç şüphem yoktur! Lük, genç kızı omuzların• 

- Merak etmeyiniz mad- Diye düşündü ve Gizel' e: dan tuttu: 
mazel -dedi- kalbi çarpıyor, - Şimdi gidebiliriz! - Gizel... 
ölmemiştir. Yalnız uzun müd- Dedi. Ve hiçbir maniaya Dedi. Genç kız gözlerini 
det kendisine gelemiyecektir. tesadüf etmeden Kontun dai- açtı; Lük'ün kolları arasından 
Şimdi bunu nereye koyalım? resine kadar yaklaştılar. sıyrıldı; bir iki adım ötede 

Gizel, Lük'ün bu seri ve Lük: masanın üzerinde bulunan 
şuurlu karar ve hareketlerini -- Madmazel Trolvoş ·dedi· birşeyi göstererek: 
çok beğendi; bu sebeble faa- babanızla yüz yüze gelmek - Yalnız. .. Bana bu la· 
liyet ve cesareti arttı. Lük'ün cesaretini kendinizde buluyor zımdırl 
sualine karşı, camh ve büyük m~sunuz? Yahud babanızı Dedi. 
bir dolabı gösterdi: evvela benim ziyaret etmekli- Genç kızın gösterdiği vakıa 

- Buraya koyalım! ği mi istiyorsunuz? kitap sahifelerini kesmeğe 

mahsus bir aletti; fakat çelik• 
ten ve icabında mükemınel 
bir silahtı! 

Lük, çok müteessir oldu; 
- Neden Gizel? 
Diye sordu. 
- Beni döndüğüm zama,.° 

istintak edersiniz... Eğer do· 
nersem .. 

- Ne dediniz? 
Lük, bu güzel kızın kararıP1 

değiştirmek teşebbüsüne ha· 
zırlandı; fakat Gizel buou 
anladı ve: 

- Hayır benim iradeıne 
karşı gelemezsiniz. Ben sırrıfllı 
muhafaza edeceğim. 

Dedi. 
Ve Lük'ü ezici bir ifade 

ile: 
- Mösyö Oberten, dedi, 

size söz veriyorum, eğer sak 
- D11vam edecek -
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Yunan mitolojisinde üzUm • Sanskirit dilindeki 
(Raza) ve Fransızcadaki (Rezen) kelimeleri • 

ilk ihracat ve Alyoti tipleri 

Tecerrüd imtiyazını an
cak küçük devletler id

dia edebilirmiş Bu .. akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gazete serlevhalan arasında 
bir gezintiye çıktım. •Aldı 

Kerem, aldı Asli" şeklinde, 

lordlar Kamarasının dünkü içtimaında 
Lord Halifaks uzun beyanatta bulundu 

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

10 Martta Ankara' da topla- Üzüm kongresinin toplana· onlar söyledi, ben söyledim. Londra, 4 (A.A) - Lortlar 
nacak olan üzüm kongresinde cağı sırada üzümün tarihi hak- - Türkçe konuşmak için kamarasında muhtelif hatiplere 
Üzümün standardizasyonu için kında tetkikat yapmayı ve ilk yapılacak iş.. hükumet namına cevap veren 
karar alınacağını ve Türk tip- okurlarımıza malıimat vermeği - Her halde yanlış Türkçe Lord Halifaks, Büyük Britan
lt:":rinin tesbit edileceğini yaz- faydalı bulduk. Bır muharriri- dolu tabela ve liste yapanları ya devletinin tecrid edilemiye
rnı ~t k. Şimdiye kadar tüccar- miz, alakadar üzümcülerle gö- tecziye etmek değil, bunları ceği gibi tecerrüd de edemi
laı rn dış piyasalara gönder- rüşerek bu mesele hakkında başlarına geçirmek lazımdır. yeceğıni ve tecerrüd imtiyazını 
diki ·ri üz1m tiplerine ( Alyoti malumat istemiştir. Sonra, para cezası, kafi ve' ancak küçük devletlerin iddia 
tipi ) namı verilmektedir. Bu Bazı ihracatçılarımız bile vafidir. Öyle bir iş yapar ki... edebileceklerini söylemiştir. 

üzümün tarihi hakkında malu- d tipler, kongrede verilecek bir Fakat bu hakkı, bele iyelere Fransız Sovyet paktından 
kararla kaldırılacak, yerlerine mattar değildirler. Bu hususta vermelidir ha!.. bahsederek, Lord Halifaks de-

Yeni standardlar ikame edile- - Bulgarya'da gene mi Türk miştir ki: 
cektir. Standardlara karaböce- düşmanlı~ı? -Lord Arnold'un şarkta bir 
lerin karıştırılması yüz:inden - A birader, adı üstünde ihtilaf çıkması imkanları hak-
mahsullerimizin dış piyasalarda Bulgar'dır bu marifeti.. Dost- kındaki endişelerine tamamile 
rakib üzümlerden daha temiz 
olmadığını iddia edenler gö- luğuna güven olur mu hiç? iştirak ediyorum. Ve Şarkda 
rülmekte idi. - Habeşistan' da örfi idare? vukubulacak ihtilaflarda garp 

Bütün üziim yetişen mem- - Şimdiye kadar zehirli Avrupası için bilvasıta fakat 
le ketlerde, hatta lran' da bile gazla, top ve bombalarla de- vahim bir tehlike görenlerin 
tiplere karaböce denilen adi vam ediyordıı. Bundan kötüsü, endişelerini de unutmuyorum, 
kaliteler kat'iyyen karıştırıl- can sağlığı değil, mezar yol· Şark ve orta Avrupası hak-
rnamaktadır. lzmir' deki bazı culuğudur şüphesiz. kında hattı hareketimizin ne 
ihracatçıların 7 ve 8 numaralı _ Almanya'yı tatmin etmek olabileceğini şimdiden tayin 
üzümlere hala karaböce ka- dünya'nın menfaatı iktizasıdır. edemiyorsak da Milletler ce-
rıştmlması noktainazarını takip _ Ona bizim dilimizde miyeti paktından bizim için 
ettikleri haber alınmıştır. Yeni "Biri yir, biri bakar, kıyamet doğan vecibeleri yerine getir-
standardlara karaböcelerin, ondan kopar" derler. mek hususundaki kat'i kararı-
kat'iyyen kanştırılmaması esa- mızı birçok vesilelerle ilan 

- Biraz insaf! sının da kabul edileceği kuv- etmiş bulunuyoruz. Herhangi bir 
vetle söyleniyor. Çünkü kara- - Kafir şey, altın pahası- lngiliz hükumeti için ne olursa 
böce denilen içi boş, çatlak nadır, kolay kolay bulunmuyor. olsun memleketin ve bütün 

vl e siyah üzümler, bulunduk- çok salahiyettar bir zattan - Biz insanlar! imparatorluğun müzaheretine 
arı diğer iyi kalite üzümler - Her halde çok berbad 1 dk h h · b' · · d aldığımız malumab yazıyoruz: emin oma ı ça er angı ır 
•çın e Üher vakit göze batmak- Üzüm, evelce tamamen mem- şeyleriz değil mi arkadaş! ilanı harp karan vermesine 
tadır. züm ıstandardizasyonu leket dahilinde istihlak edilen - Tarihi bir camiin çinileri imkan yoktur. 
hakkında vereceğimiz kararla b h ld B d k 1 d Müteakıben Bay Halifaks 
bütün dünya üzüm memleket- ir ma su ü. un an se sen ça ın ı. 
ı sene evetine kadar yalnız iç Camı'den kı'lı'm çalındı bugünkü vaziyette huzuru kalp 
erinin bizden evvel almış ol- - • 
dukları karara biz de uymuş piyasada satılan ve rekoltesi, ğını bilirdik. Çini hırsızlığı, verecek unsurlar bulunmadığı 

şimdiki gibi yüksek olmıyan l k -1·ğ· b' ·f d · iddiasının doğru olamıyacağını olacağız. mes e te asrı ı ın ır ı a esı 
üzümleri, ilk defa lzmir' deki l k · Ad k b Ik söylemiş ve demiştir ki: Üzümlerin yeni standardlar o sa gere hr. amcı , e i 
ecnebi bazı tüccarlar ihraç et- 1 k 1 "k k.k (f) - Sürprizler devrinin artık 

Üzerinden satışlarının üç sene i mi ve ar o oıı tet ı at 
mişler ve dış piyasalara tanıt- kt d d l geçtiğine dair 1 Kanunusani· 

irinde ka'oul edı'lmesı· ve bu t 1 d O k'tl .. .. yapaca ır a on an ça mıştır. B H 1 ' b d "' ırmış ar ır. va ı er, uzum, de ay it er in ize ver iği 

-Milletler cemiyeti idealle
rine olan imanımızı ve bu ide
allerin bir gün muzaffer ola
bileceği itimadını daima mu
hafaza ediyoruz. Hükumetin 
siyaset, askerlik endüstri ve 
diğer bütün sahalardaki gay
retleri ancak ve ancak tek bir 
gayeyi istihdaf etmektedir: 
Sulbü adalet temeJleri üze
rine kurmak. 

Lordlar kamarası harici si
yaset hakkındaki müzakereleri 
bitirmiştir. 

Londra, 4 (A.A) - Lord:ar 
kamarasında harici siyaset 
müz.:tkrreleri sırasında hiikti
met namına cevap veren Lord 
Halifaks demiştir ki: 

- lspanya'da kontrol pla
nına iştirak edecek olan harb 
gemilerinin ticaret gemilerini 
durdurmağa veya muayene 
etmeğe hakları olmıyacaktır. 

Bunların vazifesi lspanya'ya 
giden gemilerin hüviyetlerini 
tesbit etmekten ibaret ola· 
caktır. Ticaret gemileri an-
laşma mucibince birer müşa· 
hid bulundurmağa mecbur ol
duklarından böylece müşahid 
bulundurup bulundurmadık-
larını tevsik etmek imkanı 
elde edilecektir. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Vedia Rıza ve 
arkadaşları, 20,30 Arap'ça 
söylev Ömer Rıza tarafından, 
20,45 Türk musikisi, 21, 15 
stüdyo orkestrası, 22, 10 ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 so· 
lolar. ...................... 

Yıldırım 
Bir kişiyi oldürdü 

Menemen 'in Seyrek köyüle 
Kesik köyü arasında koyun 
otlatan Niyazi Kahya'nın ço· 
hanı Nezir, yağmurdan bir 
ağacın altına sığınmış ve bu 
sırada kendisine bir yıldırım 
isabet ederek öldürmüştür. 

Subaylarımız 
Tahran'a gidecekler 
lstanbul, 4 (Hususi)- Muh

telif san'atlara mensub zabit· 
!erimiz, lran ordusunda çalıı· 
mak üzere yakında Tahran' a 
gideceklerdir. 

Yalandır 
lstanbul, 4 (Hususi) - Al· 

manya'nın boğazlar mukave· 
lesine itiraz ettiği ve ihtirui 
kayıdlarını hükumetimize bil-
dirdiği hakkındaki haber rea· 
men tekzip edilmektedir. 

Harp devam ediyor 

Hangi tarafın galip gele
ceği belli değildir 

Fransa'daki sosyalistlerle komünistler 
Madrid'e para gönderiyorlar 

üç senelik müddetten sonra çuvallar içinde ihraç edilirdi. - Eski lngiliz kralı, kar- teminatı öğrenmekle memnun 
ıtandardlardan başka tiplerin Kutu ambalajlarda ihracata deşile konuştu! olabiliriz. Keza şurasını da Salamanga, 4 ( Radyo ) - tar milliyetperver Bask bükü· 
ihracına müsaade edilmemesi bundan otuz yıl evci başlan- - Bu zarif ve centilmen müşahede etmekle memnu- Asi tayyareler bugün Taragon metile general Franko arasında 
hususunda kongrede karar mıştır. lngiliz Dükü, bir defa teşeh- num ki, eğer herhangi bir dev- muhnik gaz fabrikasını bom- siyasi esirlerin mübadelesi için 
alınması çok muhtemeldir. Üzüm hakkındaki tarihi ma· hüd miktarı krallık yaptığına Jet son altı ayın herhangi bir balarla tahrip etmişlerdir. bir itilaf husule gelmiştir. 

Gene kongrede alınması lumata gelince, meşhur sey· eminim ki pişman olmuştur. ayında harp yapmayı istemiş Cebelüttarık, 4 (Radyo) - Paris, 4 (Radyo) _ Eko 
lazımgelen kararlar arasında yah lbni Befut'a, üzümün men- Zavallıyı, insan oğulları, göz- olsaydı bunu ispanya işleri ]arama ve Madrid'd harb hala Dö Pari gazetesine göre, 101• 

Üzümlerin ihraçlarından evel şeini orta Asya'ya vardırmak- leri, fotoğraf objektifleri, filim- münasebetile pekala elde ede- ve bütün şiddetile devam et- yalist ve komünistlerin lspan· 
behemehal yıkanması ve sonra tadır. Fergana şehrinde bu· leri, şunları ve herşeylerile bilirdi. mektedir. Havanın fevkalade ya namına topladıkları iane 
fire verdirilerek kurutulması lunduğu sırada üzümün tarihi adım adım takip ediyor. Bu lngiliz hükumetinin bir Garp bozuk olmasına rağmen bo- miktan 250,000,000 franga 
meselesi de vardır. Üzümlerin hakkında malumat toplıyan gidişle ölünciye kadar rahat paktı akdi yolundaki gayret· ğuşma durmamıştır. Birçok baliğ olmuştur. Her komünist 
Yıkanmadan ihraç edilmemesi bu Türk seyyah, üzümün orta edeceğinden şüpheliyim doğ· )erinden bahsedeo Bay Hali- mütekabil taarruzlar yapılmış 40, her sosyalist 10 frank 
tsasımn kabulü hakkında kon- Asya' dan ıeldiğini, lran üze- rusu. Çimdik faks demiştir ki: fakat hiç birisi muvaffakıyetle . 1 k 

l M d d ' ıane i e mü ellef kılınmııtır. ateye teklifte bu!unulacağı rinden Garbi Asya'ya yayıl- -----------•ıı_ı.-__________ netice enmemiştir. a ri in 
kuvvetle söylenmekted:r. dığmı yazıyor. rılarak akşam üzeri tekrar sü- Fransızca Rezen kelimesinin tecridi henüz tahakkuk etme- Madrid, 4 (Radyo) - Hü· 

Kükürt, potas, ve göktaşı Üzüm hakkında Yunan mi- rüye iltihak ettiğini gören bu Sanskirit dilindeki ( Raza) ke- miştir. kumet kuvvetleri. Roel mın· 
tenıini meselesinde en yüksek tolojisinde de bazı kayıtlara çoban, bir gün keçiyi takip limesinden alındığı da tesbit Almerya, 4 (Radya) - Ruh- takasında büyük faaliyet gös-
ra11dmanı ihtiva edenlerin it· tesadüf edilmiştir. Bir efsaneye ederek üzüm yidiğini göfmüş, edilmiştir. liyo ve Montril' deki harb hala termektedirler. Asilerin Valanı 
halini temin için bunların sa- göre Atina' da oturan lyonyon kendisi de, yidiği bu mahsulü • • • devam etmektedir. yolundaki endahtları gittikçe 
tışlarının da bir elJen idaresi Yuvan adında bir Yunan'lınm fevkalade nefis bulmuş ve Standarizasyon kararı ve Asilerin hedefi Grenad, Ja- artmaktadır. Hüktimetçiler. To 
lrıeselesi mevzuubahstir. Bütün lstafilos adında bir çobanı sürü sahibine götürmüştür. üzümlerimizin ihraçlarında ya- hen' de milisleri mağlUb et- ledo'yu tehdid eden mühim 
bu meselelerle sergiler mese- vardı. lyonyon, fevkalade beğendiği pılacak kontrol sayesinde bu mek ve Almerya'yı muhasara sevkulceyş merkezleri işgal et· 
lesi de kongrede görüşüle- Her gün dağa götürdüğü bu mahsule, çobanının adına nefis mahsulümüzün dış piya- etmektir. mişlerdir. ihtilal ordusunda 

.;:ktir. keçilerden birinin sürüden ay- izafetle (lstafilya) demiştir. salardaki revacı çok artacaktır. Bilbao, 4 (Radyo) - Muh- hissedilir bir durgunluk vardır. 
~~ ........................................................................................................................................ .. 
/"'!r .. c .......... c ...... _ ......... _ı ... : ..... w ........ .__. .... : ... e.e .......... s .. e .. ;:;aa:c: 

Fırtına Ali 
hiç ummuyordu. Ya denize Yoksa teessüründen ve uğ- Hem söylersin, hem de bir vurdu. Fakat iyiden iyiye yu· 
atılmak ve ölmek, yahut ta ağa- radığı izmihlalden hakikaten şey söylemedim, dersin.. muşamıştı: 
nın kızının gönlünü almak ağlamak ihtiyacını duymuş ta - Vallahi Sultanım, ben - Sen hakikaten abdalmış· 
lazımdı: öyle rr.i ağlıyordu?. şunu demek istedim: sın be? 

e:s'rr· - Ne ağlıyorsun?. Ne var - Siz o kadar iyisiniz ki, Diye ilave etti. 
ağlıyacak? sizin yolunuzda ölmeği ken - - Estağfurullah Sultanım!. 

BUyUk Korsan Romam u-._,_, - Sultanım, Ali'nin başı 

Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin içini. -88. 
- Evet • dedi • Zeliha!... 

~danın en güzel, ilahi kızı .. 
ırtına Ali' nin nişanlısı, ağa

~ın. ~ızı, kendisine "Sultanım 
edığım dilber kız. n 

b· Zeliha, hiç bir zaman böyle 
ır hadise karşısında, böyle 

tçık bir itiraf değil, bir ima 
arşısında bile kalmamıştı. 

\o - Aceba bir maksadı mı 
ar, tecavüz mü edecek? 

Ça Diye düşündü ve elini, çar
b ~k hançerine uzattı.. Hal
) u • Petro şimdi gözlerini 
,~e dıkmiş, hakkındaki en 

r hükme seve seve boyun 

eğecek bir insan vaziyeti ta
kınmıştı. 

- Tüh rezil -dedi- nankör 
sefili. Sen meğer bır alçak· 
mışsın. Ağanın nişanlı olan 
kızına göz dikiyorsun .. 

- Fakat Sultanım. 
- Sus, köpek herifi 
Zeliha, hayatında bu kadar 

hiddetlendiğini hiç hatırlamı· 
yordu. Eli ayağı titriyordu. 
Kasabanın eski mezarlığının 
yakininde idiler. Pefro, vazi· 
yeti tamir etmek lazım geldi
ğini iyice nnlamıştı. Bu kadar 
sert bir mukabele göreceğini 

Zeliha'nın gözleri ateş saçı
yordu. Dişlerini gıcırdatarak 
Petro'ya bağırdı: 

- Ali'nin başı için mi?. 
Ali'nin adını ağzına alma, yok
sa ondan eve) kalbine hançeri 
ben yerleştiririm. Nankör mah
luk!. Biz sana ocağımızda yer 
açmıştık. Sana itimad etmiştik. 
Kuşların girmediği bir hareme 
bile sokuldun da hoş gördük. 

Petro, birdenbire ağlamıya 
başladı. Hem de basbayağı, 
çocuklar gibi ağlıyordu. Bu, 
harikulade bir muvaffakıyetli. 

Kendisi bile, bayretteydi: 

Zeliha'nın sesi yumuşamıştı. dime şeref bilirim, ~ minnet - Ne estağfurullahı!. Mari-
Petro da fırsatı bulmuştu: bilirim.. Yoksa ben ahlaksızın fetlerin meydanda! Şunu dot-

B 1 d k . biri de"'ilim. Ekmegv inizi yidim, ru dürüst söylesen el. 
- en öy e eme ıste- 5 - Siz benim velinimetim-

memiştim Sultanım.. istersen iyiliğinizi, güler yüzünüzü gör-
1 düm. Haddimi de bilirim. siniz, iyi kalblisiniz, ondan sizi 

şuracıktan denize atı ayım, sen çok seviyorum. 
bana, söyle demiştin.. - Şu halde? Desen el. Kalktın da aşktan, 

- Demişsem, böyle heze- - Nihayet benim Mustafa şundan bundan bahsettin ... 
yanlar savuracağını nereden olduğumu, hazan lakırdılarımı Kim olsa çileden çıkar .. 
bilirdim! toparhyamadığımı düşünmedi- - Ben aklı sapık bir heri· 

- Ben birşey demedim ki niz. Kalktınız, bana bu kadar fim. Ben Hanya demişim. Sen 
Sultanım. acı şeyler söylediniz.. Dönü- Yanya anlayıver. Sultanım .. Bu 

- Daha ne söyliyeceksinl şümde bunları babana anlatı· gece yatsı namazında dua 
Ağanın kızına, başkasının ni- nm. O da bana yol verır, et te şu benim aklımın noksan 
şanlısına göz dikmiye utanma· kalkar, giderim. tahtası düzelsin .. Benim suçum 
dm mı?. Bu duyulunca başına - Babama mı? ne!.. 
gelecek felaketi hesap ettin mi? Zeliha, acı bir kahkaha sa- - Sunıı fJG1' -
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Türkce meselesi 
ANADOLU .. ._ .. _. ................. .__. ............. ... 

, 

1 
Vilayetimizde pekçok 

lll.~--a._rı_·h __ t_e_n_Y_a_p_r_a_k_l_a_r _ altın madeni vardır • Yahudi vatan aşlarımıı 
Kanuni, Lahavle veıa Fini~eli'l~r bu '!1adenler1 Türkçe konuşmahdırlar 
kuvvete' d•ıye bagv ırdı. de ışlettıler mı acaba? - Başı 3 üncii.s~hi/ede- lantıları yapmak gibi hareket· 

larına kanaat getırılen vatan· lerine de şahid oluyorum. Fa· 
daşlar üzerinde teksif etmeli· kat buna rağmen gene milli· 

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

Sadrazam, açlık grevi ilan 
etti ve ölüp gitti. 

Açlık grevi, asrımızım müc· 
timleri, aşıkları vesairesi ara· 
tanda bir nevi silah, bir nevi 
tehdid vasıta ve kuvveti olmuş· 
tur. Zamanı ge\ince, işe bile 
yarıyor.. Dün Amerika' da bir 
haydudun, kendisini affettir· 
mek maksadile açlık grevine 
başladıgını ve on gündenberi 
ağzına hiçbir şey alamadığını 
okurken gayri ihtiyari gülüm
sedim. Maamaf.h fen, vücudun 
yaşamak için muhtaç olduğu 

gıdayı, şimdi başka şekillerle 
verebiliyor. Mesela, iğne ya
pıyor ve gıdayı, iğne ile doğ
rudan doğruya damara aşı· 
layor. 

Geçenlerde gene bir Ame
rika' lı bir aşık, darılan sevgi
gilisinin merhametini celbet
mek için; "100 Günlük salta
nat gibi", "10 Günlük bir 
açlık grevi,, ilan eylemiş .. 

Bu hadiseler bana, Kanuni 
Sül~yman devrinin büyük ve
zirlerinden Süleyman paşayı 

hatırlattı. 
Bir gün sarayda divan top· 

lanıyor .. Sultan, kafes arkasın· 
da bulunuyor ve müzakereleri 
takibe başlıyor.. O tarihe ka
dar sultanlar bizzat divana ri
yaset ederken, Kanuni Süley· 
man bu usulü değiştirmişti. 

Divan, veziriazamın riyasetinde 
toplaınr, kendisi de bir kapile 
divana açılan hususi odasının 
kafesi ve ince tülleri arkasın
dan dinlerdi. Bu arada hazan 
öksürüverir, lahavle çeker, tak
dir makamında birşey söyler 
ve bütün bunlar, müzakereye 
bir şekil ve istikamet verirdi. 

O gün de donanmanın aça· 
cağı bir sefer mevzuubahs 
olacaktı. Kanuni Süleyman, 
kendi yerine biraz geç gel
mişti. Divan, veziriazam Süley
man (Paşa) nın riyasetinde top· 
lanmıştı ve her nasılsa, veziri 
azamla vezir Husrev paşa ara
sında bir ihtilaf çıkmıştı .. 

Kafes arkasından, padişahın 
kavuklu gölgesi gözükmüyor
du. Bu itibarla her iki vezir, 
alabildiğine münakaşa ediyor 
ve ferman okuyorlardı. 

Tam bu sırada da Kanuni 
Süleyman yerine gelmiş ve iki 
vezirin yüksek perdeden atış

tıklarını işitmişti. Hatta ne 
kadıaskerin, ne şehislamın sesi 
çıkıyordu. 

Padişah, sert sert öksürdü. 
Fakat heriki vezir de, bir izzeti 
nefis meselesi yaparak ve kü· 
çük düşmekten çekinerek hiç 
olmazsa homurtu şekrnde mü· 
nakaşayı devam ettirmeğe baş· 
ladılar. 

Kanuni, hiddetinden kıp· 
kırmızı kesilmişti: 

- LahavJe velakuvvete ..... . 
Lahavle velakuvvete!.. 

Diye bağırdı. Sonra ellerini 
çırptı: 

- Tez şu Süleyman paşa 
denilen biidrakten mührü sa
dareti alıp bana getiresiz, onu 
da, Husrev paşayı da, vezir 
kullarımın arasmda bir daha 
nazarı şahanemle karşı karşıya 

görmek istemiyorum. 
Padişahın, bu kılıç gibi te

peden inen fermanı ile bera· 
ber, ortalık derin bir sükUta 

gömüldü, fakat iş işden geç
mişti. Kanuni'nin iradesi çık· 
mış ve bunun geri alınması 
imkanı yoktu. 

Süleyman paşa mührü ver
di ve iki vezir, biribirine kü
für ede ede, yanyana saray
d~n çıkıp konaklarının yolunu 
tuttular. 

Süleyman paşa, çok ihti· 
yardı. Bir nevi hırsı piriye tu
tulmuştu. İkbalden, v~ziriazam
lık gibi en yüksek bir mevki
den tepetakla yuvarlanması, 
ihtiyarın bütün asabını boz
muştu. 

- Hay dilim tutulaydı da 
Husrev paşa denilen ol nada
na söz söylemiyeydim .. 

Diyerek başmıiyumrukluyor
du. Konağının bir odasına çe
kilmiş, sanki dünyaya küsmüş· 
tü. Hiç, hiç birşey onu eğlen· 
dirmiyor. avutamıyordu. Sada· 
ret günlerinin haşmeti. saadeti 
hatırına gelince, kendini avu
tacak, sersemleştirip sarhoş 

edecek şeyler alıyor, yastığa 
baş verip sızıyordu .. 

Artık sokağa çıkmıyordu. 
Kimseyi de kabul etmiyordu. 
Konakta hiç ses ve hareket 
duyulmuyordu. Sanki burası 
bir dilsiz yuvası idi.. Bir gün 
düşündü: Kendi kendine mı
rıldandı: 

- Behey Süleyman ·dedi· 
bu dünya sana kalmadı, Sul
tan Süleyman'a da kalmıya· 
cak .. Ne gam eylersin .. Niçin 
kendini cevrü eza ile helak 
eylersin.. Var biraz ata bin, 
şöyle bir gez de tatyibi hatır 
eyle .. 

Eski sadrazam hemen em· 
retti. Atı hazırlandı. İlk defa 
farkına vardı ki, kendisinde 
bir hafiflik, bir eksiklik bulu
nuyordu. Evet sadaret kavuğu. 
sadaret kaftanı yoktu artık. 

Fazla düşünmek istemedi, 
sokağa fırladı. Biraz ilerle
yince arkasına baktı: 

- Hey gidi günler heyi 
-Diye mırıldandı - hani o sır· 

malı uşaklar. hani benim at 
oğlanlarım .. 

Etrafım gözden geçirdi. 
Kimse ayağa kalkmıyordu. 
Hatta, herkes "Padişahın gö· 
zünden düşmüş bir adam,, 
diye göz-göze gelmek istemi
yor, ona sırtını çeviriyordu. 

Ne sukuttu bu, ne elim 
su kuttu? 

Arkasındaki tek uşağına: 
- Dönelim · Dedi - döne

lim. Çünkü dünyayı zından 
görüyorum .. 

Saraydan henüz beş on 
adım ilerlemiş bulunduğu hal· 
de geriye döndü. Hertarafı 
titriyordu. 

Sanki bir sıtma nöbeti için
deydi. Karısı telaşla koştu: 

- Efendimize birşey mi 
oldu? 

İhtiyar sadrazam başım sal
ladı: 

- Evet, efendinize dünya 
haram oldu yahu!.. Böyle ata 
binmektense yatakta yatmak 
daha iyidir. Serin şilteleri, 

açın yorganları! 

Süleyman paşa, derin bir yeis 
içinde kendini yatağa attı. Nöbet 

geçiriyordu. Bu böyle devam 

Bay F. Cenksoy /zmir civarında bulduğu 
madenin çok zengin olduğunu söylüyor 

YAZAN : Şehap Göksel 
Altın, altın!... 
Altın yüzünden şimdiye ka

dar dünyada ne kadar kan 
döküldü. Kaliforniya dağ ve 
ovalarında altın arayıcılanmn, 

altm hırsile birbirine nasıl hü
cum ettiklerini, zengin olmak 
hırsile nasıl kan döktüklerini 
hepimiz okuduk, biiiyoruz. 

Türkiye toprakları, diğer 
madenler itibarile olduğu ka· 
dar altın madeni cihetinden de 
çok zengindir. Şark Vilayetle
rimizdeki altın madenlerinin 
işlenmesine yakında başlana
caktır. 

Tarihi malUmata göre, tica
ret işleri için gemilerle başka 
milletlerin gidemedikleri çok 
uzak diyarlara kadar giden, 
hatta Atlas Okayanos'una açıl
mak cesaretini gösteren ve 
denizci bir millet diye tanınan 
Fenike'liler, gittikleri yerlerde· 
ki birçok altın madenlerini iş
letmişler ve hatta Afrika' da 
vahşilerin hücumlarından kur· 
tulmak için yer altında maden 
işletme tesisatı bite vücude 
getirmişlerdi. 

Finike'liler. ticaret için git
tikleri zengın memleketlere 
diğer milletlerin de akınlarına 
mani olmak için o memleket· 
lerde devler. ejderhalar gör
düklerinden, hayatlarını güç· 
lükle kurtardıklarından bahis 
masallar uydururlardı. Finike
lilerin, Türkiye' de bulunan al
tın madenlerini işletmek için 
çalışıp çalışmadıkları halCkında 

......................... 
edemezdi. Padişahın 
metini celbetmek 
Onun affı, kafi idi .. 

merha-
lazımdı. 

Eski ve ihtiyar Sadrazamı 
saran hastalık gittikçe şiddetle
niyordu. Bazı doktorlar celbe
dilmişti. 

Hastayı tehlikeli görüyorlardı 
ve hasta, hiçbir~ şey yimemek 
suretile Kanuni Süleyman'a 
bunu işittirmek istiyordu. Bir 
gün yerinde doğruldu: 

- Kapıları kapayın, hekim 
makulesi kimseler içeriye gir· 
mesın .. 

Dedi. Konaktakiler hayretle 
baktılar: 

- Canım, nasıl olur?. Hal· 
buki ilaç verilmişti efendimize? 

- ilaç mı, ilaç mı? .. Allah 
göstermesin. Demek ilaç veri
yorlar ha!. Şu halde beni ze
hirlemek istiyorlar demek .. 
Sultanımızm beni affetmesi ih
timalinden korkuyorlar.. İlaç 
gelirse dökün, kırın ... 

- Efendimiz, Paşamız. 
- Susun, çene istemem. 
Süleyman Paşa, artık ne 

yiyor, ne de içiyordu. Ağzına 
süt bile akıtamıyorlardı. Çünkü 
hasta Sadrazam, evham ve 
şüphe dolu nazarlarla süte 
bakıyor: 

- Zehir var, zehir! 
Diye bağırıyordu. Kanuni 

Süleyman bunu duydu mu, 
duymadı mı belli değil, ancak 
Süleyman Paşa açlıktan harap 
olup gittiği halde hala bir ai, 
bir iltifat emmaresi gözükme· 
mişti. Sekizinci gün şehirde 

şu haber yayıldı: 
Sadrazam Süleyman Paşa 

vefat etti. M. Ayhan 

lzmir civarında zengin bir 
altın madeni bulduğunu 

sögligen B. F. Cenksog 
tarihi malumat mevcut olma
dığı söyleniyor. 

İzmir vilayeti, altın madeni 
itibarile çok zengin bir yerdir. 
Çeşme kazasından başka İz
mir' e çok yakın olan Yaman· 
lar dağında Arapkuyu'su mev
kiindc de altın madeni vardır. 
Hatta Yamanlar'daki altın ma
deni Umumi harpten evel iş· 

letilmiş, fakat istihsal edilen 
altın, masrafı korumadığından 
bu madenin işletilmesinden 

vazgeçilmişti. 

Marmara sularının, altın ma
deni itibarile diğer deniz su· 
larmdan çok zengin olduğunu 
bu madenin mütehassısları 
söylüyorlar. 

Son zamanda İzmir civarın· 
da bulduğunu söylediği bir 
altın madeni için Ankara' da 
maden araştırma enstitüsüne 
müracaat eden dalyan mülte
zimi Bay Faik Cenksoy ile 
görüşüp, maden hakkında 

okurlarıma malUmat vermenin 
faydalı olacağını düşündüm. 

Göztepe tramvay caddesindeki 
P-vine gittim. Salonda karşı 

karşıya oturduktan sonra: 
- Şu altın madeni mese-

lesi için geldim. 
Dedim. güldü ve: 
- Hisse mi istiyeceksiniz? 
Diye sordu. Kahvelerimizi 

içerken: 
- Altın'ı ne vakit buldu

nuz? 
Diye sordum. Bu sualimden 

sonra Bay F aik'la aramızda 
şu muhavere geçti: 

- Sene tayin etmiyeyim, 
fakat bu madeni buluşum çok 
eskidir. 

Umumi harp sıralarındadır. 
Maden, çok geniş bir sahada 
yayılmış haldedir. 

- Ne kadar geniş? 
- Bunu tayin etmek işime 

gelmez. Yalnız Madenin çok 
zengin olduğunu söyliyebilirim. 
İngiltere ve Fransa' da 300 
Kadar nümune göndermek 
suretile yaptırdığım tahlillere 
aid raporlara göre madendeki 
altın miktarı binde 20-29 ara· 
sındadır. Sovyct Rusya' da 
Oral dağlarındaki altın made
nindeki altın nispeti ise yüz<le 
10-15 tir. Bu maden, dünya· 
nın en zengin madeni sayılı
yor. Benim altın madenim, 
tükenmez bir hazinedir. Ame-

dir. Onlar ne İspanyol' durlar, yetimizin icabı dahilinde Türk· 
ne de Fransız ... Yahudi iseler çemizi hakim bir unsur, bir 
lbraince, Türk iseler Türk' çe dil haline koyarak kendilerini 
konuşmalıdırlar... Biz onları İspanyolca ve Fransızca ko· 
Türk biliyoruz. Onlar da ayni nuşmak gibi kötü itiyadlardan 
şeyi söylüyorlar. Şu halde on· kurtarmağa mecburuz. Bunu 
lardan Türk'çe konuşmağı da da belediyelere verilecek bir 
istiyebiliriz. Bizim ~amiml di· hakla başarabiliriz. Ben, va· 
leğimiz, Yahudi vatandaşların tandaşa tedip hakkı verilme· 
bize karşı antipati gösterme- sine taraftar değilim. Kaza 
meleridir. Halbuki, itiraf et- hakkı, daima kaza hakkı olan· 
mek gerektir ki, öugün bu şe- lara verilmelidir. İlan, reklam, 
kilde umumi bir intiba vardır elle vesika, kart dağıtmak 
ve tedbirin bilhassa' onlar üze- gibi suiistimallere ve taşkın· 
rinde tekasüfü de, bu intiba- lıklara müsaid yollardan gi· 
dan doğmaktadır. Onlar da rilmemelidir. Mesela üçten 
bilirler ki, şeref ve emniyet- aşağı olmıyan vatandaşların 
leri hesabına bizim mukadde- imzaları ile ve icabında tevsik 
ratımıza inanmağa ve bize edilmek şartile herhangi bir 
bağlı olarak, bizimle kaynaşa- şikayet, belediyelerce tetkik 
rak yaşamağa mecburdurlar. olunmalı ve Türkçe konuşmı· 

Ben arasıra, Yahudi vatan· yan tecziye olunmalıdır. 
daşların Türkçe gazete oku· Her yerde Türkçe yükse\.· 
mak, bedii eğlence ve zevk- melidir. Devamlı surette, her 

lerimize, müsamere, tiyatro ve yerde Türkçe'nin söylenmesi, 
balolarımıza iştirak ederek Türkçe'nin duyulması, bugün-

ayni hava içinde yaşamak, kü hayatımızdan çok başka 
Türk komşuları ile gece top- şeyler temin edebilir. Çarşıda, 

~a ve Sovyet Rusya'nın çok umumi yerlerde -Ecnebilerden 
zengin oluşlarının sebeplerin- başkaları için- yasak koymak. 
den biri memleketlerindeki şarttır. Bilmem siz de dikkat 
altın madenlerinin zengin ol· ettiniz mi? Bir Musevi vatan· 
ması değil midir? daş müessesesinden alış-veriş 

- İmtiyazını aldınız mı? ederken, mi· C"..,li;ese sahip ve 
- Bu maden herşeyden kalfaları arasında hazan bir 

evvel hükumete aiddir. Musevice konuşma başlıyor, 
Maden araştırma ensrtitüsile sizin istediğiniz rakam veya 

beş aydanberi muhabere ha- malumat onlar arasında bir 
linde bulunuyorum. Bana ma
denin yerini ve hukuki vazi
yetimi sordular. Hatta vesika 
satmak niyetinde olup olma
dığımı araştırdılar. 

Beyazıd'da veya Hisar ca· 
mii civarında sahaflık eden 
bir adam değilim ki ... 

- Ne yapsınlar istiyorsu
nuz?. 

- Salahiyettar bir zat gön
dersinler, goruşeyim. Sayın 
lktısad vekilimiz Celal Bayar' ın 
bu mühim mesele ile alakadar 
olmasını istirham ederim. Ens· 
titü direktörlüğü çok garip 
hareket ediyor. Çok geniş bir 
saha kaplıyan bir altın made
ninin yerini göstereceğim ve 
bundan hükumet istifade ede
cektir. Bu yeri göstermek için 
tabii benim bazı şartlarım var
dır. Madeni buluşuma muka
bil bir şeref hissesi istemek 
hakkım değil midir? Maden 
o kadar zengindir ki mütema
diyen işlense bitmesine imkan 
yoktur. Vaktile Cumhuriyet 
Merkez Bankasına Amerika
dan fıçılarla altın getirtilmişti. 
Halbuki altım hariçten getirt· 
meğe ne lüzum var. İşte altın! 
Hem o kadar zengin bir ma
den ki ... 

- Ne şekilde şeref hissesi 
istiyorsunuz? 

- Bir ikramiye, hiçolmazsa 
yaptığım mühim masrafı çıka· 
racak birşey. 

- Ne kadar masrafınız var? 
- Şimdiye kadar yaptığım 

masraf, kırk elli bin liraya 
yakındır. Bana söz verilsin, 
o vakit bu mühim madenin 
yenini derhal göstereceğim ve 
göreceksiniz ne ı andman alı
nacak. 

Bulduğu altın madeninin ye
rini bir tiirlü söylemiycn Bay 
Faik Cenksoy'u altından ha
yalleri içinde bıraktım ve mu
saade istiyerek ayrıldım. 

müzakereden geçiyor ve sonra 
size Türkçe cevap veriliyor. 
Bu hal, emniyete münafi ve 
tamamen gayri samimidir. Bu 
da yasak arasında kaybolup 
gidecektir. Nizam, yalnız eve 
giremiyecektir. Fakat bir kadın 
günde dört saatini, bir bab~ 
oniki saatini, bir çocuk yedı, 
sekiz saatini dışarıda geçirdi· 

ğine göre bu saatler zarfında 
baştan aşağı Türkçe konuşa· 

cak demektir ki, bunun da 
fayda ve neticesini takdir eder 

sınız. 

Takdir edilecek cezada hu· 
sumet yoktur. Çünkü cezada 

ızrar kasdı değll, bilakis öğ· 
retme, ıslah etme maksadı 
vardır. Dilimizi öğrenmeği ise 
onlar da esasen kabul etnıiŞ 
bulunmaktadırlar. Yalnız şinı· 
diki halde bir itiyadın tesiri 
altındadırlar. Mukabil bir te· 
sirle bu itiyadın fevkine çık· 
mağı ve onu çürütmeği iste· 

mek de lazımdır. ** 
~~~~~---~ 

~-
Dostluk maçı 

Bes Bin metre nııı-
~ 

kavememet koşıısıJ 
yapılacak 

Pazar günü, Milli kümeye 
girecek olan Göztepe ve Alta' 
takımları arasında bir dostl\ 
maçı tertip ettiğimizi yazmıştı ' .. ... 
Bu maçtan evel genç gure, 

çilerimiz de müsabakalar Y~~ 
Pacaklan gibi, 5 bin metreh 

hı
mukavemet koşusu da 0 

. 

caktır. Atletlerimiz, koşu içı; 
hazırlıklara başlamışlardır. ~d• 
letler o gün saat 14 de sta 

d. ıer· 
1 bulunmak mecburiyetinde ır 
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Teşkilat. esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

Bozdoğan ıcra 

ğundan: 
memurlu· lzmir belediyesinden lzmir Komutanlığı ilanları 

~~~~--~--.;.....------~~~~-=;.._...;.; ____________ ~ 
Dosya N. : 9S7 /363. 
Alacaklı : Bozdoğan' da Ta· 

vas'lı Yahya oğlu Ali Nazmi 

1 - Beher metro murah· f · M t M K s t 1 d zmır s . v. . a . a . o. rs. en: 
baı üç yüz kuruştan bin yedi 1 Seherine biçilen ederi 330 kuruş 10000 tane kilim 
yüz yetmiş üç lira bedeli mu- kapalı zarfla alınacaktır. e• • 

Kamutayın bu celsesinde dikkate 
hammenele 61 sayılı adanın ı Şartnamesini 165 kuruşa almak ve örneğini görme~ Davas. 

Hay· beş yüz doksan bir metro mu· istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. aJ: 

şayan müzakereler geçmiştir 
Borçlu : Bozdoğan'ın 

dere köyünde Mestan 
Mil oğlu Ahmed. 

oğlu rabbaındaki t 7 sayılı arsasınJn ko. nuna gelmeleri. 
satışı başkatiplikteki şartna· 3 - Tahmin bedeli 33000 lira olup muvakkat teminnt 
qıe veçhile 23/3/937 Salı gü· parası 2475 liradır. - 10 -

Bu değişme teıebbüsünün 
ehemmiyetini anlamak için 
söylemeyi lüzumlu gördüğüm 
bir noktayı daha tebarüz et· 
tirınek isterim. Arkadaşlar; 
Müstakil devlet ve Müstakil 
millet olmak gibi bir ulvi da
va vardır. Müstakil devlet ve 
millet olmak yalnız şu kadar 
bin lcilometro murabbaı top· 
rağın üstünde şu kadar milyon 
halkın kayıtsız ve şartsız ya· 
§ayıp ekonomik sosyal ve si· 
Yasal sahada çalışması mana
sına gelmez. Bilhassa bir mil· 
letin ve bir Devletin tam müs
takil bir Devlet ve millet ol
mak için kendi hayahndan 
doğmuş ve kendi hayahna 
uygun kendi öz malı bir re
İiıne sahip olması lazımdır. 
Böyle olmazsa vaziyet yurdun 
bir parçası ecnebi istilası al· 
tında bulunduğu zamana ben· 
Zer. O halde yurdun hayati 
esasını teşkil eden rejim ec· 
nebi fikirlerin istilası altında 
denıektir. 

Dünya bugün çeşitli rejim· 
lerin ideololileri arasındaki 
mücadeleye sahne olmuştur. 
liayabmıza uymıyan dış rejim· 
ler bize tesir yaparsa bu, iç 
~~ayatımız için tehlikeli olur. 
I ız kendi rejimimizi bu tesir· 
~erden korumalıyız. Konuştu· 
rrnuz teşkilatı Esasiye müza-
erelerinden istifade ederek 

~ış tesirler üzerinde biraz da
a durmak yerinde olur. 
Arkadaşlar; feodal dev~in 

~Shraplanndan sonra dünya 
ıçin her ileri insanlık hayatı· 
ll~n bir mÜbeşşiri, bir ışığı 
~1bi liberal Devlet devri doğ
llıuştur. ilk doğuşta bir kıymet 
~nılan ve her tarafta kapışa 
'd Pışa taklid edilen bu tip 
~&re, siyasi haklar tarafından 
a ekonomi alanında da öyle 

sı.ı.. • 
ııstımallere uğradı ki dün· 

~~nın hemen hemen her köşe· 
~~de, bu tip Devlet çürüyor. 
ıberalizm: 

~ Bugün liberalizm her yerde 
va çökmüş, tarihe intikal etmiş 
i :Yahut da sarsıntı nöbetleri 
yçınde can çekişmektedir. Ha
~ta yeni doğmuş olan Tür· 
ıl' Devletinin hayatı için 
~· eralizm çok fena ve çok 
li~arlı bir unsurdur. Bugün 
Ilı craJizm demek hukuk bakı· 
ında b" . k . h n ır anarşı; e onomı 

~kırnından da bir kısım yurd
tıı şiarı diğer yurddaşlara istis· 
dar ettirmeğe açık bir kapı 
~~llıektir. Bu, sade yeni ve 
lc~mlı bir Devlet kurup iş· 
içi llıek yolunda olan bizler 
İçt ~eğil, asırlık Devletler t bıle .bir afettir. 
ltıiş ğ~r bız sadece kopya edil· 
bit lıb~~al fikirlerle meşbu 
İ~tif cumhuriyetçi olmakla 
~aftı a etseydik, güç ve çetin 
İçe .anlarımızda yurd dışından 
lcktıye dökülen zehirlerle mem-
L eti alt .. t k . . l ~t us etme ıstıyen ere 
~01~1 

durabilir miydik? (Allah 
~rnesin sesleri.) 

~a) SIH KAPLAN ( Antal· 

güçlüklerle uğraşma zamanın
da, §arktan, garptan, cenl!bdan, 
şimalden esen tahrip propa· 
gandalarına karşı kendisini 
her zaman korumaya hazır 
bulunması elzemdir. Onun için 
Devletin Ana kanununda yal• 
nız Cümhuriyetçi olduğumuzun 
yazılı olması bugün artık kafi 
değildir. Ana Yasamıza bu
gün müzakere edilen layiha
daki diğer unsurları da ekle· 
meğe mecburuz (Doğru sesleri.) 

Satış : 1 - 23/3/937 salı 
günü saat 15 te Bozdoğan ic· 
rasında. 2 - 6/4/937 salı gü
nü saat 15 te Bozdoğan icra· 
sın da.! 

Mahcuz : incir bahçesidir. 
Tapu kaydı : Teşrinisani /1323 
tarih ve 49-50 N. da kayıtlı 
5. Dö. (5000. M. 2.) da 

Hududu : Şarkı : Ha. Mus· 
tafa incir bahçesi, garbı: Hf. 
oğlu bahçesi. Şimali: Zalim 
oğlu Mehmed bahçesi, cenu-
bu: Arık. 

nü saat on altıda açık artır· 4 - ihalesi 15 /3/ 937 pazartesi günü saat 15 te ryi. Mr 
ma ile ihale edilecektir. İşti· V. sat. al. ko, da yapılanaktır. 
rak için yüz otuz üç liralık 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kay1th olma~ 
muvakkat teminat makbuzu ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
veya banka teminat mektubu 3 üncü maddelerinde ve ~drtnamelerinde yazılı vesi~ 
ile söylenen gün ve saatta en· sikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin~ 
cümene gelinir. den en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma ko~ 

2 - Beher metro murab· misyonuna vermeleri. 27 5 10 13 542 
baı iki yüz elli kuruştan iki fzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
bin yüz altmış lira bedeli mu· 1 -... Tayyare alayinin Reşadiye Garnizonunda 1992 Lira 8 
hammenle 61 sayılı adanın Kuruş bedel keşif su tesisatı açık eksiltmeye ile yap• 
sekiz yüz altmış dört metro tırılacaktır. 
murabbaındaki 19 ve 20 sayılı 2 - ihalesi 22 Mart /937 Pazartesi günü saat 11 de Mst, 

Arkadaşlar; toprak işi üze
rinde arkadaşın söylediği şey· 
lere karşı bir fikir arzetmek 
isterim. Halil Menteşe aıkada~ 
şımız esasa pek itiraz etme
diler. Bu mesele Devlet için 
büyük ve hayati bir meseledir. 
Daha ziyade değer meselesin· 
de durdular. Esasen teklif edi
len maddede topraklanma için 
ayrıca kanun yapılacağını söy
lemiş olduğumuza göre bugün 
müzakerede bu paranın tedi
yesi üzerinde söz söylemek 
fazla olacaktır. Bunu hususi 
kanunun görüşülmesine bıraka· 
biliriz. 

Tahmin olunan 
(1400). liradır. 

arsalannın satışı başkatiplik· Mv. satın alına Komisyonunda yapılacaktır. 
kıymeti: teki şartname veçhile 23/3/937 1 

3 - lk teminat parası 149 Lira 41 Kuruştur. 
Salı günü saat on altıda 4 - Keşif ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma Komisyonun· 

Mülkiyet hakkında istikra
rın bozulması layihada hiç 
mevzuubahs. değildir. Toprak· 
lama işinde tediye usul ve şe· 
killerini Teşkilatı Esasiyenin 
alelıtlak istimlaklere aid umu
mi kaidesinden ayırıyoroz. 
Aksi halde bu işe normal yol· 
dan para vermek yalnız Tür
kiye'nin değil Devlet mahiye· 
tinde hiçbir bünyenin taham· 
mül edemiyeceği bir külfet 
teşkil eder ki bu vaziyet yük· 
sek maksadı felce uğratır. 
Bunu açık surette söyliyerek 
bir kanun layihası yolu ile 
Büyük Millet Meclisi huzuruna 
gelmesi hem pratik, hem de 
esaslara bağlılık bakımından 
en doğru bir hareket olur. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

AZIZ AKYOREK ( Erzu· 
rum) - Arkadaşlar; bugün 
Büyük Millet Meclisine sunu· 
lan takriri imza edenlerden 
biri de benim. Halil Menteşe 
arkadaşımızın bazı tereddüd
lerine dair olan sözlerine bu 
kürsüden cevap vermek isti
yorum. 

Teşkilatı Esasiye kanunu ne 
demektir? Bütün milletlerin 
kanunlarını gözden geçirirsek 
onlarda iki esas görürüz. Birisi; 
başarılan ve kuvvete istinad 
eden, muvaffak olan inkılab· 
ların ve prensiplerin ifadesidir. 
ikincisi; daha başarılması is
tenilen ve onun için çalışılan 

prensiplerin, inkılabların esas· 
landır. 

lnkılab nedir? İnkılab bir 
milletin yükselmesi, ilerlemesi 
için aranılan bulunan bir for· 
mülün tatbikat sahasına geçi· 
rilmesi demektir. 

- Devam edecek -
• • • ~ ·' • ~· · .. ..... tl',.f!\. 

. . ' 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

• 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

Valiyeti hazıra : Hudud ta· 
puya uygundur. 182. tane in-
cir ağacı ile bir portakal aga
cı ve bir badem, 15. tane nar 
9 selvi ve bir dut. ve kire· 
mitli .yer evi ve 10 tane üzüm 
asma ağacı vardır. ve keşifte 
14 dö. yani (14000) M. 2 dir. 

İşbu hudud ve evsafı ve va· 
ziyeti hazırası ve kıymeti gös· 
terilen rehinli bahçenin para· 
ya çevrilmesine karar veril
miştir. Fazla bilgi edinmek 
istiyenlerin Bozdoğan icrasının 
37/363 N. lu dosyasına mü
racaat etmeleri. Artırmaya iş
tirak için yukarıda yazılı kıy· 

metin yüzde 7 ,5 gı nisbetinde 
pey yeya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile· 
cektir. 124. M. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların V'! irtifak 
hakkı sahiplerinin ve hususile 
faiz ve masrafa dair iddiala
rını işbu ilan tarihinden iti-
baren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile memuriyetimize 
müracaat etmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç 
kalacakları. 

Tayin edilan zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra ençok artırana ihale 
edilir. Ancak verilen kıyme· 
tin yüze! "' 7 5 şi bulmaz veya 
satış istı)'enin alacağına ruç· 
hanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bunların alacağın
dan fazlaya çıkmazsa onbeş 
gün sonraya talik edilir. Bu 
da elde edilmezse satış talebi 
düşer. Gayri menkul kendisine 
ihale edilen şahıs derhal 
veya verilen mühlet içinde 
ihale bedelini vermezse icra 
ve iflas K. 133 üncü madde
sine göre iş yapılır. Resim ve 
dellaliye alana aittir. Yalnız 
birikmiş vergisi borçlu hesa
bınadır. 

İşbu gayri menkulün gös· 
terilen şart dairesinde satıla· 
cağı ilan olunur. 63? 
a 

Satılık 
Mobilya •• 

Varipati mobilyaları satı· 
lıktır. Arzu edenler 

Burnova istasyon 
caddesinde 55 

Zayi 
Esnaf ve Ahali bankası Ti· 

re şubesinden aldığım 100 
liralık 2378 No.lu hisse sene
di ile ayni bankanın Ödemiş 
şubesinden aldığım beheri 
onar liralık 5687, 5688, 5689 
ve 5690 No.lu 4 adet hisse 
senedini zayi ettim. Y cnilerini 
alacağımdan eskilerinin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

açık artırma ile ihale edile- da ve umumi planı Tayyare alay inşaat şubesinde 
cektir. İştirak için yüı altmış görülebilir. • 
iki liralık muvakkat teminat 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında Kayıtlı olma· 
makbuzu veya banka teminat ları şart olmak la beraber 2490 sayılı kanunua 2 ve 
mektubu ile söylenen gün ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
saatte encümene gelinir. larla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve saa-

3 - Beher metro murab· tından en geç bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
baı iki yüz elli kuruştan iki 5 10 14 19 633 

bin doksan bir lira otuz yedi İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
kuruş bedeli muhammenle 62 1 Mst. Mv. ,-\da, Foça, Söğütcük ihtiyacı için 113300 
sayılı adanın sekiz yüz otuz kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
altı metro murabbaı ve elli beş 2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 16,30 da 
desimetre murabbamdaki 18 Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
ve 19 sayılı arsalarının satışı 3 - Tahmin edilen bedeli 15522 lira 10 ve muvakkat 
23/3/937 Salı günü saat on teminatı 1164 lira 16 kuruştur. 
altıda açık artırma ile ihale 4 Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
edilecektir. iştirak için yüz elli 5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol-
yedi liralık muvakkat teminat makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
makbuzu veya banka teminat delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlıkte 

mektubu ile söylenen gün ve teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
saatte encümene gelinir. bir saat evvel komisyona vermeleri. 

4 - Beher metre murabbaı 28 5 10 14 563 
iki yüz elli kuruştan bin yüz İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 504 
yirmi lira bedeli muhammenle 1 - Tayyare alay ihtiyacı için p·4 tipinde lsveç markalı 
62 sayılı adanın dört yüz kırk bir adet pente motörü açık eksiltme ile satın alına· 
sekiz metre murabbaındaki caktır. 
32 sayılı arsanın satışı baş 2 - İhalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst. 
katiplikteki şartname veçhile My. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
23/3/937 Salı günü saat on 3 - Tahmin bedeli 3300 lira olup muvakkat teminat pa· 
altıda açık artırma ile ihale rası 247 lira 50 kuruştur. 
edilecektir. İştirak için seksen 4 - Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 
dört liralık muvakkat teminat 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
makbuzu veya banka teminat olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
mektubu ile söylenen gün ve ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
saatta encümene gelinir. sikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 

5 - Beher metre murab- bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 
baı iki yüz yirmi beş kuruşan fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1231,88 lira bedeli muham· 1 Mst. Mv. Seferihisar, Abdullah ağa ihtiyacı için 76500 
menle 61 sayılı adanın 574,50 kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
metre murabbaındaki 11 sayılı 2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 17 de Mst. 
arsası baş katipligteki şartna- Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
me veçhile 16/3/937 Salı günü 3 Tahmin edilen mecmu tutarı 10480 lira 50 kuruş, 
saat on altıda açık artırma He mu\'akkat teminatı 786 lira 04 kuruştur. 
ihale edilecektir. İştirak için 4 Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
doksan üç liralık muvakkat 5 İsteklilerin Ticaret oda"ında kayıtlı olmaları şart ol-
teminat makbuzu veva banka makla beraber 2490 sayı!ı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
teminat mektubu ile söylenen delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
gün ve saatta encümene ge· teminat ve teklif mektuplarını ihale eaatinden en az 
linir. bir saat evvel kom;syona vermeleri. 

6 - Beher metre murab- 28 5 10 14 562 

baı iki yüz yirmi beş kuruştan İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
963 lira bedeli muhammenle : Mst. Mv. ihtiyacı için 200500 kilo Un kapalı zarfla 
62 sayılı adanın 428,00 metre alınacaktır. 
murabbaındaki 20 sayılı arsası 2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 11 de Mst. 
baş katiplikteki şartname veç· Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
hile 16/3/937 Salı günü saat 3 Tahmin edilen bedeli 26967 lira 25 kuruş ve muvak-
on altıda açık artırma ile ihale kat teminatı 2022 lira 55 kuruştur. 
edilecektir. İştirak için yetmiş 4 Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
üç liralık muvakkat teminat 5 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makbuzu veya banka teminat makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
mektubu ile söylenen gün ve delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte 
saatta encümene gelinir. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 

7 - Beher metre murab- bir saat evvel komisyona vermeleri. 
baı ikiyüz yirmi beş kuruştan 28 5 10 14 557 
1634,63 lira bedeli muham· İzmir Müstahkem M~vki satın alma komisyonundan: 505 
menle 61 adanın 726,50 metre 1 - 3. Tayyare alayına ait Rcş diye - Gaziemir telefon 
murabbaındaki 5 ve 6 sayılı hattının nısfı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
arsaları başkatiplikteki şartna- 2 Tahmin bedeli 2687 lira 75 kuruştur. Muvakkat temi· 
me veçhile 16 /3/ 1937 sahi nat parası 201 lira 59 kuruştur. 
günü saat on altıda açık ar· 3 İhalesi 9/Mart/937 sal günü saat 14,30 da Mst. Mv. 
tırma ile ihale edilecektir. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İştirak için yüz yirmi üç liralık 4 Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 
muvakkat teminat makbuzu 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
veya banka teminat mektttbu olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
söylenen gün ve saatte encü- ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıh 
mene gelinir. vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatın· 

SEc Babil kulesi mi burası? 
~i~e EP PEKER (devamla)
l~ttı ~0~ulurken kıyafet değiş
boyn ırtıca denilen heyulanın 
~'J>i U~ları, kuyruğu yoktur. 
'qJb ~ız tecrübeyi en derin 
D,,,.~~rında yaşamaktasınız. 

ın bcr hangi iç veya dış • Tire' de Rafael oğlu .sarraf 
Avram Kohen 19 l6 2 5 506 dan bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 
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Fratel i S ere 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 4/martta 
gelip BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

••GANYMEDES,, vapuru 
10/marttan 14/rnarta kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENTE 
LiNIEN 

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

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

ROUMAIN 
11SUÇEAVA,, vapuru 21 

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

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

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/422112663 

........ Clilm ... imaUDmlöli&!.l. 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
• 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER4 

POOL ve GLASKOV 1çın 
yük alacaktır. 

11LESBIAN,, vapuru 15 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
11TURKIA,, vapuru 28 şu

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar

tin onbeşinden sonra NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ 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: 

Metali um 
"D" 

Lam balarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik -radyo 
Telefonn Evi 

N«~ r r 

ojıua: 
1 &lraıOll 

1 , ••, • w•;,., . , , ~ .. -; , . ,. ,..·r • .. . , .., . ·.,, • -mi-W F ff VAN-/ nisanda KôSTENCE, SULI-
• • • NA, GALATZ ve GALATZ 

Der ZEE & CO. aktarması DUNA limanları 
için yük alacaktır. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN
TE LİNİE. GmbH 

HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru li

manımızdadır. HAMBURG 
ve ANVERS 'ten yük tahliye 
etmektedir. 

AMERICAN EXPORT LI
NES 

CIE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU

DAPEST 
"SZEGED,, vapuru S mart

BEOGRAD, NİVİSAD, BU
DAPEŞTE, BRATİSLA VA, 
ViY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE OSLO 

JOHNSTON WARREN 
LINES 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULiNA, GA
LA TZ, ve IBRAILE yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi-
lemez. Telefon No. '.2007 2008 

•111111111111111111111111111111,. Doktor .. 111111111111111111111111111111 _ 

A. Kemal Tonay 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

NEW-YORK 
"EXMOUTH,, vapuru 19 -

marta doğru bekleniyor. NEW- = 
YORK için yük alacaktır. 

--PIRE AKTARMASI SEY -Ri SEFERLER -
"EXCAMBION,, vapuru 12 -

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Türk A. Şirketinin 
aınar u af 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığl kumaşlnr 
s 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~ yer er• 0 Birinci kordonda 186 numarada 
~ ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRi KANDEMiROGLU 

T.N. K 
BÜYÜK 

- SIH A BAL AG 
Norveçya Lnhkyağlnnıım en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 Jefa sü:ıülnıü~U~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ecza esı 
Büyük 

martta PiRE' den BOSTON = Baırnahane istasyonu kar~ısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı -
ve NEW-YORK için hareket - e,· ve muayenehancsfo<lc salıah saat 8 den akşam saat 6 ya = 
edecektir. lllllllllllllllllllllllllllllll~Iİ~İ"ll~İIİ

1

lİ:İılittİl~jl~ll: ;~~:fon: 4115 11111111= .ı 
"EXOCHORDA,, vapuru 

~~~~::kı€.6~~~~·a Nh::: rPamuki ZmMei Rnsucatı ~;.i~. 
"EXCALIBUR,, vapuril 9 -------------..... ---=----

nisanda BOSTON ve NEW-
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 

PiRE - MDW-YORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 

Urjen Şa 

Türk Anonim Şirketi lzmir iskan müdürı··ğ·· 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 936 Yılında gelmiş olan göçmenler için bin adet arabarıı~ 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge- pazarlıkla satın alınacağı ve 11-3-937 Perşembe günü s~ıı· 
yik ve Leylek markalarını havi hemevi kapot bezi imal 15 de Sıhhat ve içtimaı muavenet vekaletinde ihalesi yapı :j 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına cağı vekaleti müşarunileyhadan bildirilmiş ve bu hususta 
faiktir. şartname de gönderilmiştir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 . . Talip olacakların şeraiti öğrenmek üzere iskan müdürlüğüne 
Telgraf adresı Bayrak lzmır müracaat etmeleri lüzumu ilfın olunur. 3 4 S 606 

en: 

• b-~ 

ap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadarwzararsızdır ki gebelere, kalp, 0 

rekleri rahatsız olanlaTa bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


