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Lazkıye halkı, bir nümayiş Tayyare motörü r Vreme gazetesine göre " 
Yapacak bir Fabrika Başbakanımız yakında 

yaparak Türk bayrağı çekti meti~~;;~~;.;;~:~·.:~~:~ Londra'ya gidecek 
------------- ı ___ ........... ___ _ 

motirü senayiinin de kuru ması • • 

Hatay'ın temel yasasını tanzim edecek olan hu- için kat'• karar vermiş bulunmak· G. ismet Jnönü, 
tadır. • -

su si komite pazartesi günü Bay Rif at Menemen- ıusmz oirketi tarafından inşa /ngiliz devlet 
edilecek olan Karabük demir ve 

ciog., lu 'nun başkanlığında toplanacaktır çelik fahrikalan ikmal edilir edil· adamlarile ko-
mez, Kınkkale'de bir de tayyare 

------------- lstanLul, 5 (Hususi) - Dün k 
motörü fabrikası kurulacaktır. nuşaca tır. 11 A ' d b • ak~auı LuraJan gt·çerek Cenevrcye 

lYleS U l1 giden mü~alıidler, gazetecilere be- Bu motör fabrikası faaliyete 

b I 1 geçince memleketimfa:de de noksan· Belgrad, 5 (Radyo) - Bu· 

l. J •• ,. ,. yanalla u unmuş ar ve Ceııevrcye 1 ı:w • Yl aOnUmU. • ı;ağınldıkları! için gilmektelohluk· sız olarak eon ıisttm tayyareler raı a çıkan ,.(Vreme) gazetesı; 
larını Türk- Fran~ız aulaşmasındıın in~a edilebilecektir. Türkiye cumhuriyeti Başvekili 

Türkiye cumhuriyetinin mu· 
kadderntını elinde tutan İemel İnô· 
nü, 12ci yıl .icraat hliinçosunu dün 
ikmal etmiştir. Pek mütevazı geçen 
bu mcs'ud yıldönumü bize neler 
hatırlatmıyor? 

Saltanııt devrinden, pek pcri~an 
kalan koca yun), bunJao 12 sene 
evel kı ınen harabe halinde ve 
baştanbaşa binbir mahrumiyet 
içinde idi. Büyük Şeften aldı~ il· 
ham ,.c ku,·,·etc clayanarak milletin 
mukadderatını omuzlanna alan İs· 
met İnönü, 12 yıl içiude gerçi çok 
üzüldü, fakat bu kadar kısa bir 
zaman içinde, hepimi..in göğsünü 

kabartacak derecede büyük, pek 
büyük hizmetler gördü ve bütün 
milletin minnet ve eükranını ka· 
zandı. 

İsmet İnönü hükumetinin eser· 
Jetinden hangilerini peşin 1ayalım? 

12 yıl evel hiçbir şeyimiz yok· 
lu. :Fakat bugün, her taraf la fab
rik:alanmız nr. Yurduınuzu, de· 
ıniryollarla süsledik. Yeni hatları· 
mıza, kendimize mal ettiğimiz eski 
hatlan da i]li.,·e ettik. 

Kültür hareketleri, iktıAadi ve 
zirai kalkınmalar, hep İsmet İnö
nü'nün eserleridir. Yurdun en uzak 
kvşclerinde bile onun fe)izli icraatı 

göze çarpar. 12 yıl evci umumi 
bir mahrumiyet vardı, bugün ise 
) ük ek 'c bariz bir varlık içinde
yiz. Bununla beraber, gelecekten de 
';ok: büyük üuıidlcrimiz ,·ar. 

1 met fuönii, vetam imar ve 
ihya etmekle kalmamış, harici si· 
Ya etimizde de Tiirk'tin şerefini 

)'uk cltmi,, Diiyük Şefin yüksek 
işaretlerile muazzam fedakarlıklar 
rnukabilinde en müşkül siyasi i~Ieri 

başardığı (;ilıi, ) urdun müdafaa 
teşkiliitım da, en yüksek dereceye 
«;ıkarmıştır. 

Düşunüyoruz ve Türk milleti· 
nio, kulaklarımıza ulaşan vicdan 
6e ini aksettirerek diJoruz ki, İsmet 
lrıönü hükumetinin, 12 pl gilıi 
kısa bir zaman içinde vücude gc· 
lirdi~i yüksek ve sayılmaz eserler, 
hize geniş ufuklar açacak ve mil· 
letiınizi, en yüksek milletler dere· 
ccainc çıkaracak kadar büyüktür. 

Sayın Başvekllimize, gelecek 
)ıllar için de büyük muvaffakıy~t· 
ler diler ve kıılhimizin en derin 
löıesinden kopan minnet ve şük
han hislerini arzetmeği bir vicdan 

orcu biliriz. 

ANADOLU ...___ _____ _ . ---·---~~~ 

lngiltere'de 
tiava mUdafaası için gÖ· 
tıUllu teşkilat. yapıhyor .. 

1
. Londra, 5 (A.A) - Dahi
ıye nezaretinden bildirildiğine 

före, İngiltere' de hava müda
aası için mütehassıs 260 ila 

300 bin kişilik bir gönüllü 
tcıkilatı vücuda ıetirilecektir. 

B. R. Menemencioğlu 

sonra, Hatay için anlaşılması mü~· ------------- Geııeral İsmet İnönü'nün, İngil· 
kül hiçbirşey kalmadığını SÖ)lC· ""r_u"tu"nlerı•mı•z tereyi ziyaret etmek Ve İngiliz 
mislerdir. l i ricalile konuşmak üzere bu ayın) 

İstanbul, 5 ( Husu i:) _ San· 15 inde LonJra'ya hareket ede· 
cakta Türk"lerc karşı laZ)ik devam Gelecek yıl elli mil- .ceğini haber· ,·erınektedir. • • l 
etmektedir. Bazı yerlerde ufııktefek Verilen habere göre, lsmet 1 

Yon lı·ra gel ı·recek ..• • ı ~ · · b k • · ı d hadiseler olmuş, arbedeler vukua nonti ne, azı ae en rıca e i 
belmi~tir. refakat edecektir. Başbakanımız ismet lnönü 
Lazkıyc hHlkı, büyük bir nümayiş 
yaparak, Türk idaresini istellik.le
rini bildirmişlerdir. .Nümayişi mü· 

teakıb evlere Türk bayraklan çe· 
kilmiştir. 1zmir'1i1 er! 

İstanbul, 5 (Hususi) - lfatay 
yasasını tanzim edecek olan husuı.i 
komite, pazartesi günü heyetimiz 
başkam Meııemcncioğlu B. Numan 
Hifat'ın başkanlığında toplanacaktır. 

Pazar günü yapdacak olan ha
va gösterişlerine hazırlanınız! 

Müstakbel lzmir limanı 

lngiliz mutahassısları li
manda tetkikat yaptllar 

---.----
Yeni liman Alsanccik'ta olacak, 
istasyonlar da ~birleştirilecektir 

lzmir limanı 
Ge~enlerdc şehrimize gelrui~ ve 

İzmir limam üzerinde tetkikler 
yapmış olan eayın Başbakanımız 

femet İnönü'oün müstakbel İzmir 
limanının Alsancak•ta kurulmasını 
işaret buyurduklarını yazmıştık. 

lktısad Veklileti limanımızın 
inkieafı için alınacak tedbirlere ve 
yapılacak inşaata feykallidc ehem· 
miyet vermektedir. Vekıiletçe, yeni 
kurulacak liman yeri için tetkikler 
yapmak üzere iki İngiliz liman 
mütahassısı şehrimize gönderilmiştir. 

Bu mütahassıelardan biri me~hur 

liman mütahaseıslanndan Bay Köj· 
dür. l\lütahassıslar. şimdiki limanla 
müstakbel liman yeri üzerinde, Al
Hncak ve Baamanc istasyonlarında 
tetkikler yapwıolardır. 

Müıtakbel limanın .Alaancak•a 
nakli n orada 7enidtn teeiliDin 

muvafık görüldüAü söyleniyor. 
Mütahassıslar, Afyon ve Aydın 

demiryollannın da birleştirilerek 
merkP.zi ve büyük bir istasyon İn· 
şasını muvafık gôrmüşlerdir. İstas· 
yanlardaki depolarla antrepoları 

birer birer tetkik eden mütahassıa· 
lar, diln İstanbul'a hareket etmiş· 
lerdir. Yakında bir fen heyeti şeh· 
rimize gelecek ve yeni liman pro· 
jelerini hazırlıyacaktır. 

Geçen haf ta fstanbul'a gitmiş 
olan lzmir liman i~letme müdürü 
Bay Ilaımet Dülge, oradan Anka· 
raya geçecek ve İktıead Vekaleti 
ile liman iei etrafında görüşecektir. 

Haber aldığımıza göre, Bay 
Ha~met Dülge TC körfez işletme 

amiri Rasih İıtanbul'da liman işleri 
hakkında tetkiklerde bulun .. ak· 
lardır. 

inhisarlar Vekili B. Rana 
İstanbul, 5 (Hususi) - llüku

metin aldığı tedbirler üzerine, bu 
sene iyi bir şekilde yetişen tütün 
mahsulümüz, kimilen satılmış ve 
bu &uretle memlekete mühim mik· 
tarda para getirmiştir. 

Hükumet, önfimfizdeki yıl için 
hitünlerimizin daha nefis hir su· 
rette yetiştirilebilmesini temin mak· 
eadile yeniden bazı tedbirler ala· 
caktır. Gelecek sr.ne tütünden mem· 
leketimize 50 milyon lira girebile· 
ceği tahmin edilmektedir. 

Bir planör açugor 
Şehrimizde bulunan Türkkuşu· Iln·a kurumu, balkımmn bu gii· 

nun pazar gunu için bir h:ırncılık zel ~por eğlenceı;ine i~tirak edebil· 
bayrann tertib ettiğini yazmıotık. mesi için ica beden tedbirleri al· 

---------===============--------- nıı~tır. O gün, her tiirlü nakil va· 

Avam Kamarasında ,.. eıtası bulunacaktır. Bütün fv.mir, 

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

Almanya'nın 1500 topu ve müstahkem 
mevkilerden başka 30 topçu alayı vardır 

Londra, 5 (A.A) - Avam ka· 
marasında milli müdafaa istikrazı 

projesinin üçüncü kıraati milnaee· 
betile Churchill, kanun layihasını 
tasvib etmiş. açık ve devamlı 

bir siyaset takibinin büyük ehem· 
miyetini tebarüz ettirerek de· 
miştir ki: 

-Bugün emniyetimiz k.at'i de· 
ği.ldir. Ve emniyet bakımından 

mühim olan meeele kabul edile· 
cek pat'anın miktannda ve alınacak 
tedbirlerle değil, fakat yetiemiı as
ker ellerine aybeay verebilece~imi.ı: 
silıiblardadır. Eğer önümüzdeki 12 
ay içinde istikraz yolu ile 60 ilil 
70 milyon alınmak zaruretini gö· 
rürsem hayrete düocrim. Fakat 
ayni zamanda da müsterih olurum. 

Şuraaını biliyorUJ1 ki Almanya· 
mn elinde bogiln 1500 top ,.. 

müstahkem mevkiler hariç olmak 
üzere otuz topçu alayı vardır. Bi· 

zim ne zaman iyi yetiımiı topçu· 
lar elinde 1500 topumuz olacak? 

Geçen Neville Çemberlayn hemen 
bir harb tehlikesi olmadığını aöy· 

lüyordu. Evet önümüzdeki ilkLahar 
ve yaz için bu doğrudur. Fakat 

sonra ne olacak? Hükumet tehlikeli 
&i.lihlanma devresini ne kadar kısa 

bir zamanda ba~arabilirae o kadar 
ihtiyatlı hareket etmiı olur. 

Londra, 5 (Radyo) - Avam 
kamarası silahlanma programını 

kabul etmiştir. Maliye Lordo Sir 
Nevil Çembarlayn bu münasebetle 
bir nutuk irad etmio ve: 

- Bütün partiler hükdmetin 
eillhlanma ıiyaHtine taraf tardır. 
Demiıtir. 

Türk çocuklarının havacılık saha· 
~..ndaki çalışmalarım ve alıbacak 
neticeyi yakından \'e znkle takib 
edecektir. H:ın kurumu, halkımızı 
şu mektubu ile bayrama davet ol• 

ıuektedir: 

Sayın lzmir'liler 
Türk kuşu filomuz tarafından 

7 .3.93 7 pazar günü Gaziemir tay· 
yare alanında büyük hava gösterit· 
leri yapılacaktıc. Pogram •§ağıda 

gösteril mittir. 
Havacılığa büyük bir seTgi ile 

ba~lı bulunan İzmir'liler kendi 
evladlarını görmek üzere bn han 
höeteri§lerine davet ediyoruz. 

TUrk Hava Kurumu 
lzmir şubesi 

Gösteriş programı 
l - Gö:rterişler tam 1aat on· 

birde başlıyaeaktır. 

2 - Y edektc planör uçu~u ,.. 
akrobasi. 

3 - .Miinferid ve grub halin· 
Je para§üt atlamaları. 

Halkımızın bn gösterieleri ko· 
laylık.la görebilmesi için trenler Te 
otobfiııler hazırlıınmıotır. 

Trenler aaat eekiı buçuktan 
itibaren Alaasıcak ganndan Hfer• 

- Sonu 4 ncii salıijede -



Tapmak Sevkıtabiisi 
irfan Hazar 

İpek uçlı İngiliz k1sı, { ilizt ipekten yapılmıı portmenini açtı. Sa· 
londa bulunan möıyoler, madamlar heyecanla onun baıına toplandılar. 
İnce parmaklar, çantadan küçiik bir kumaı parçaaı çıkardı; Bu kumaı 
parçan elden ele, dudaktan dudağa, yanaktan yanağa dindarano bir luıva 
içinde gidip geldi. 

Hayrr.ttnn kendimi kurtaramıyordum. Masamdaki ecnebi doata bu· 
DUD ne olduğunu aordum. Doıtum, el'aıı birtoy aıılamadıpma acır gibi 
ylsilme bakb: 

- Naaıl, ciddi mi aöylüyonunuz! Dedi. 
Ve ayağa kalkarak ipek uçh güzelin yamna gitti. Biraz eoora ikisi 

de oturduğum yere geldiler. Deminki kumaı parçaıı, gene o güzel ve 
DArin parm11klann arasındaydı. Parmaklar, onu burnuma doğru yaldq. 
tudı. Koakin bir yağ ve hemin kokusunun telirile hemen kumaı par· 
euuıdan aynldım. 

Fcnebi dostum izahat vermeğe baıladı: 
-Lindbcrg'i elbette tanırsınız.~Tayyaresile!Atlaa doniııini geçtiği gftn, 

ifte bu kilçük parçanın çeketini üzerine giymiıti. Fakat Paris'te çeketten 
eeer kalmadı. Herkeı endan tehalükle birer parça kopardı. Lindberg az 
blaın anadan doğmaya dönecekti. Zor kurtardılar büyük kahramanı! 

Banlan dinlerken Sakalıterifler, haceresvedler, türbeler, mukaddes 
kitaplar, eaki hatıralan sırtlannda taııyan kehribar ve akik teabihler, 
&eahibli levhalar birer birer gözümün önünden geçtiler. Acaba birıeye 
tapmak ve bağlanmak ihtiyacı insan oğlunun kanında olan, et ve ke· 
JniAiniıı içinde yaııyan bir zafi mıdır, dersiniz. Potlan yıkacağız! Fcrya· 
dım batanlar, takdiı edecek canlı birşey bulamadıklan zaman tap, tah· 
laJ8. kumqa. Şarlo'nun hatti Dempeey'in keten mendiline kadar zavallı 
ibadetlerini götilrüyorlar. Tekrar dütfinüyorum: Muhafazainefs, tegadddi 
•e aelli ilretmek aevkitabiileri gibi sürü olmak ve birşeyo tapmak ibti· 
7.a da bir eevkitabil değil midir? 

rarenglz bir çlçekl 
Hindistan' dan Kalküta civa· 

nnda takriben sekiz sene 
evel garib ve esrarengiz bir 
çiçek yetiımiştir. Bu çiçeğin 

görünüı ve renkleri fevkalade· 
dir ve büyük, siyah benekli 
bir lileyi andıran bu çiçeğe 

fakınlatmak ebedi bir saadet ve 
haz bahıedermiıl Fakat bu 
,..,b fidanın çiçek açmadığı 
tene içinde bulunduğu yer 
için de felaket muhakkak imişi 

Bu sene bu Hind lileıi çi· 
~k açmamış ve Hind ajanı· 
lanna göre bulunduğu kasa· 
ba' da bir hareketi arzla mah· 
volmuşturl 

Tlbllere kitap okutmak! 
Bizde tabi yok amma, Av· 

rupa' da kuvvetli tabiler çok· 
tur. Bunlann eserlerin kabul 
ve neşri üzerinde tesirleri ve 
hikimiyctleri de çok büyüktür. 
Büyük tibilere eseri beğendir
mek, eser okutmak bir iştir. 
Bunun için muharrirler binbir 
hileye baş vururlar! 

Bir tibi bir gün 20,000 frank 
kıymeti mukaddereli ve üzeri 
müteaddit mühürlü bir paket 
almış; merak ederek paketi 
açmış ve içinden çıkan müs
veddeleri okumuş, eseri be
lenmiş ve kendi hesabına ta· 
bettirmiştir. Fakat her hile 
böyle iyi netice vermemektedi ... 
Genç bir şiir de, eserinin 
müsveddeleri üzerine .. yüz 
franga bahse girişirim ki ese
rimi okumadan iade edecek· 
siniz?.. Cümlesini yazmış, ti· 
bi de bu müsveddelere 100 
franklık bir banknot iğnelemiı 
ve: "bahsi kazandınız!., cüm· 
letile sahibine iade etmiştir. 

Mart ayı .. 
Sade kedilerin azgınlığı ayı 

delildir. Tarihte de yeri çok· 
tur. En son asırda Mart ayı· 
mn vak'a ve hadiselerinden 
birkaçını yazıyoruz: 

Napolyon Bonapart 1815 
lbarbnın birinci günü Albe 
:icluıwıdan hareket etmiştir. 

12 Mart 1841 Romanya 
ık ilin etmif, Sırbistan da 

7 Mart 1882 de ayni r ıekilde 
hareket jetmiş. 

30 Mart 1881 te de Fransa 
Tunus'a yerleşmiş, 1909 Mar
tının 31 inde lstanbul' da bir 
irtica hadisesi çıkmış, 1917 
senesi 27 Martında Çar ikinci 
Nikola taç ve tahtını kardeşi 
Gran Dük Mişel'e terketmiştir. 

Tuhaf bir ahş-verişl 

Fransız gazetelerine göre 
Cezayir' de Jan Rizo isminde 
bir adam ışsız kalmış, 
epice sıkınh çekmiş. Bu arada 
güzel ve genç karısına F ernan 
isminde bir delikanlının aşık 
olduğunu haber almış, kavga 
çıkaracağına tloğı-uca aşıka 
gitmiı ve kansını satmak tek
lifinde bulunmuştur. 

Aşık, bu teklifi kabul etmiş 
ve alış·veriş 10,000 franga 
bağlanmış. Yalnız, F ernan de
nilen aşık çok namussuz bir 
adam imiş; çünkü Rizo'nun 
karısını sabn almış amma, yal
nız 5000 frangı vermiş kanyı 
da aldığı gibi kaçmış ... 

Mekteplerde yazıh 
yoklamalar 

Şehrimiz Liseleri ile Ôğret· 
men okullannda bu ayın 19 
da yazılı yoklamalara ve Orta 
okullarda da kanaat notu yok· 
lamalanna başlanacaktır. 

Bu sene mekteplerde yaz 
tatili Mayıı ortalannda başlı· 
yacaktır. 

r 
Bugün dolacak 

çocuklar .. 
Ayın, zilhreoiıı ve oranoaun 

iıtirakile hoıalo gelecek tesir, 
menfidir. Hissiyatımıza hAkim 
olmak için mfitemadiyen güçlük· 
lere tesadüf edeceğiz, kin ve aok 
hususunda ant ve zararlı luıreket· 
lerde bulunacağız. 

Bcıgftn erkekler için olduğu 

kadu kadınlar için de birçok 
tehlikeli bidiııe •e kanin \'Udır. 

Bugün doğacak çocuklar ıeki 
olacaldarllır, fakat hah müvaze. 
nesWiği yüzünden ba zekllann• 
dan U.tifade mümkiln olamıya· 

eaktır. 

U. V. Meclisi 
••••• 

Bergama .Akropol 
yolu geniıletilecek .• 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat 15 de vali Bay Fazlı Gü· 
leç'in reisliği altında toplan· 
mıştır. Geçen zabıt okunarak 
aynen kabul edildikten sonra 
isim benzerliği yüzünden nak· 
liyatta karışıklık olmamak üzere 
(Derin) adı verilen Bayındır'ın 
Derebaşı istasyonu hakkındaki 
daimi encümen kararının tas· 
diki kabul edilmiştir. Mene· 
aen üyesi Mustafa Abalı ile 
Ödemiş üyesi Hasan Serter'in 
mezun sayılmaları hakkındaki 
dılekleri muvafık görülmüş ve 
Bergama'da Akropol'a çıkan 
yolun genişletilmesi ve bazı 
yerlerinde yağmur suları için 
hendekler açılması ve korku· 
luklar yapılması için 937 se· 
nesi bütçesine 2000 lira tah· 
sisat konulmasına dair Berga· 
ma kaymakamlığının tezkeresi 
okunmuş, Nafıa encümenine 
gönderilmiştir. 

Vali, ihtisas encümenleri 
toplanamadığından varidat büt· 
çesini tesbit edemediğini ve 
bütçenin varidat ve masraf 
kısımlannın mütevazin bir şe· 
kilde hazırlandıktan sonra mec· 
lise gelmesi mecburi olduğunu 
söylemiş ve varidat bütçesinin 
tanzimi muvafık görülmüştür. 

Toplantı Salı günü saat , 15 e 
bırakılmııbr. 

Göcmen evleri • 
Yakında İnfG edil. 
miye baılanacak 
Vilayetimizin muhtelif yer

lerinde iskin edilmiş olan 
Romanya ve Bulgaristan'b göç
menler için inşa edilecek ev· 
lerin yerleri tesbit olunmuetur. 
Yakında inşaata b8flanmak 
üzere münakasa açılacaktır. 
Vilayetimizde üç yerde yeni· 
den göçmen köyleri kurula· 
caktır. Diğer göçmen evleri, 
biribirinden ayrı olarak mevcut 
köylerde ekleme' suretile inşa 
edilecektir. Bu yıl Romanya 
ve Bulgaristan' dan getirilecek 
göçmenlerden Vilayetimizde 
5000 kişi iskan edilecektir. 

Hava istasyonu 
Toprak tesviyesine 
baılanmak üzeredir. 

Cumaova!lı istasyonu civa· 
nnda inşa edilen hava iıtas· 
yonu ve hangarlar için istim· 
lak edilmesi kararlaştınlan 
arazinin istimlak muamelesi 
bugünlerde bitecek ve hava 
istasyonunun teıisi~e başlana· 
caktır. Evveli arazinin tesviye 
ameliyesi yapılacak ve mey· 
dan, tayyarelerin inip kalkma· 
sına müsaid bir şekle getiri· 
lecek, ıonra hangann inşasına 
başlanacaktır. ----
DaOıblan aOaç fidanları 

Mersinli' de Ziraat müdürlüğü 
fidanlığında yetiştirilen muh· 
telif cins ağaç fidanlarından 
şimdiye kadar 300 bin tane 
dağıtılmııtır. Bunlar, bilhassa 
ağaç meraklılarına verilmiştir. 
Rize narenciye fidanlığından 
yakında mühim miktarda por
takal ve mandalina fidanı ge· 
lecel. ve meyva bahçesi olan· 
lara veya yetiştirmek istiyen· 
lere dalı lacakbr. 

---.. -·. 

Enternasyonal ızmir fuarı 

Sovyet Rusya ve Yuna
nistan busene resmen 

iştirak edecekler -
Kapalı yüzme havuzu ile şehir 
stadyomu gelecek yıl inşa edilecek 

Enternasyonal fuarı hazırlık
larına ehemmiyetle devam edil· 
mektedir. Bu sene fuar saha
sında inşa edilecek büyük 
sergi binası için Devletce fuar 
komitesine yapılacak yardım 
derecesinin tesbiti beklenmek· 
tedir. Sergi binası, bu yar· 
dım derecesine göre muaz· 
zam bir eser olacaktır. Aynca 
Türkiye ve Ege mmtakasın
daki asanatikayı zengin bir 
şekilde propaganda etmek 
için bir de (Turizm pavyonu) 
inşa edilecektir. 

Ege mmtakasında yetişen 
muhtelif mahsullerimizi bol 
bir şekilde teşhir için büyük 
ve daimi bir pavyon da yap· 
tınlacaktır. 

Fuar sahasındaki bütün yol· 
lar asfalt olacaktır, pavyon· 
ların trotovarlan yaptınlmak· 
tadır. Ağaçlandırma faaliyeti 
devam ediyor. Bütün paviyon· 
lar, ağaç kümeleri arasında 

kurulacaktır. 
Fuarın tekemmülü, Kültür· 

park'ın tekemmülü demektir. 
Paraşütle atlama kulesi inşa· 
ah Ağustos'ta tamamlanmış 
olacak ve inhisarlar idaresinin 
atış poligonu da fuara kadar 
yetiştirilecektir. Kapah yüzme 
havuzu, tenis kortları ve şehir 
stadyomu inşaatı gelecek sene 
başarılacaktır. 

Belediye ve fuar komitesi 
reisi Dr. Bay Behçet Uz'la 
komite azasından Türkofis yar 
direktörü Bay Rahmi Zallak, 
dün fuar sahasına giderek ha· 
zırlıklarları tetkik etmişlerdir. 

Sovyet Rusya ve Yunanis· 
tan, buseneki fuara resmen İş· 
tirak edeceklerini bildirmişler
dir. Söylendiğine göre ltalya 
ve Almanya hükumetleri, bizim 
de Bari ve l..iyipziğ panayırla· 
nna iştirakimiz şartile lzmir 
Enternasyonal fuannda yer ala· 
caklardır. 

Çocuk esirgeme kuru
mu kongresi 

---~~~-ı---~~--

Gürbii z çocuk müsabakaları yapılacak, 
fakir çocuklar parasız yıkatılacak 

lzmir çocuk esirgeme ku· Fazla çocuklu ailelere ikra· 
rumu kongresi dün toplanmış miye verilmesi, şehirdeki fakir 
ve geçen sene içinde yapılan yavrulan hamamlarda yıkat
işlere dair idare heyeti raporu mak. içi~ tedbirler alın.~a~ı, 
okunarak tasvip edilmiştir. zengın aı~~ler arasında. gurbu.z 

Fakir çocuklara geniş mik· çocuk musab~kası tertıp edı· 
. . . . lerek bu musabakalara ge· 

yasta yardımlar temını ıçın t' .1 k ki 1 b b 
l A 1 db' ırı ece çocu ar a era er 

alınması azım ge en ~e ır· bu ailelerin birer hediye ge-
ler hakk,ında ~onuşulmuş, ~as- tirmeleri ve bu hediyelerin 
mahane de sut damlası hına· fakir çecuklara verilmesi ka
sındaki tesisatın sablması ka· rarlaştırılmıştır. 
rarlaştırılmıştır. lzmir'de muhtelif yerlerde 

Besi çiftliği 
Kumtebe'de teaia 

edilecek. 

kreşlerde bakılan çocuklann 
da, Çocuk esirgeme kurumu 
himayesine verilmesi için Parti 
Başkanlığı nezdinde teşebbüs
te bulunulması kabul edilmit 
ve yeni merkez heyeti seçimi 
yapılmışhr. Heyete doktor B. 
Fikret Tahsin, avukat B. S. 
leyman Faik, doktor B. Os
man Yunus, B. Mazhar lzmir
oğlu, Ziraat Bankası kambiyo 
şefi B. Mitat, iş Bankuı şef· 
lerinden B. Cemal, tüccardan 
Buldanlı B. Mustafa seçilmiı· 
lerdir. Başkanlığa rene doktor 
B. Fikret Tahsin intihap edil· 
miştir. Yeni heyetine muvaf
fakıyetler dileriz. 

fa~l9r. 
Kemeraltında 
dün bir hadise olılu 
Dün Kemeraltında gene bir 

hadise oldu, bir kunduracı 
dükkanının vitrininin yirmi lira 
kıymetindeki camları kırıldı, 
bir vatandaş yaralandı, sokak 
biribirine girdi. 

Kısaca anlatalım: 
Gazete satıcısı Yaşar dol· 

ma iskelesine doğru giderken 
yere tükürüyor. Bu, hiç şüp· 
hesiz hatadır ve cezayı mu· 
ciptir. Belediye memuru ken· 
disini yakalıyor: 

- Yaptığın şey cezayı mu
ciptir, ver bir lira .. 

Diyor. Yaşar'ın iddiasınaı 
göre, bazı ağır sözler de sar
f ediyor. 

Yaşar: 
- Peki, diyor, fakat ya,. 

nımda yok. Beni Kemeralbnda 
herkes tanır, hüviyetimi tesbit 
et, gideyim, işim var. Sonra 
cezamı venrım. 

- Hayır, bırakmam .. Yürü 
karakola! 

Memur, bunu müteakıp Ya
şar'ı kolundan yakalıyarak onu 
karakola sevketmeğe çalışıyor .• 
ikinci beyler sokağı atzında 
Yaşar, tekrar: 

- Canım, diyor, beni ka· 
rakola neden götürüyorsun? 
Ben hatamı da itiraf ettim, 
cezama da razıyım. Hüviye· 
timi tesbit et, bırak beni! 

Memur, kendisini; 
- Yürü, karakola gide· 

ceğizl 
Diyerek itiyor ve o da bu 

itmenin tesiri ile sokak atzın· 
daki kunduracı dükkanının 
vitrininin üstüne düşüyor. Cam· 
lar kırılıyor ve bu arada bazı 
parçalar, Yaşar'ın koltuk al· 
tından böğrüne doğnı olan
kısma batıyor, kanlar akmata 
başlıyor. Halk ta toplanıyor. 
Yaşar bu defa: 

- Beyendin mi yaptığını 
· diyor • beni şimdi eczaneye 
götür bakalım.. Aldığım yara 
nedir, cam kaldı mı içeride 
anlaşılsın .. 

Memur, 
- Hayır ·diyor· eczaneye 

değil, karakola! 
Ve zavallı, o halde kara· 

kola götürülüyor .. 
Anlamadığımız noktalan izah 

edelim: 
1 - Belediye memuru, bir 

vatandaşı bu suretle karakola 
sevkedebilir mi? 

2 - Hüviyetinin tesbitine 
imkan varken niçin bu yapıl· 
madı? 

3 - Neden bu vatandaş 
itildi de yaralandı. Camlan 
kim ödiyecektir? Suçlu vazi· 
yetinde kalan kimdir? 

4 - Vatandaş yaralandık· 
tan sonra neden eczaneye gö-
türülmedi de karakola ıevke
dildi? İzmir'in Kemeralb cad· 
desinde herkesin gördüğü bu 
hadise, ne ile izah olunabilir? 

SAPAN 

Dikili kazasında tesis edi
lecek Besi çiftliğinin yerini 
tesbit etmek üzere Dikili ka· 
zasında tedkikler yapan Zira· 
at müdürü Bay Nadir Uysal 
ile Baytar müdürü Bay Adil 
Yergök şehrimize dönmüşler
dir. Besi çiftliki için en mü· 
said yerin ( Kumtepe çift1iti ) 
olduğu anlaşılmıfbr. Çiftlik 
istimlak edilecek ve Besi çift
liğinin tesisine bqlanacaktır. 
Besi çiftliğjnde domuz yetiş· 
tirile-cek ve zayıf hayvanlar 
beslendikten sonra ihraç edi
lecektir. 

Karşıyaka' da yapı. 
lacak atadyom --~~~-----~---~----

Bir damda 
Beı hayvan yandı 
Torbalı'nın Şehidler köyün

de ,.Hüseyin oğlu Osman'a 
aid hayvan damı, içinde bu· 
lunan beş hayvanla birlikte 
yanmışbr. 

Yapılan tahkikat neticesin· 
de, Arapçı köyünden Hasan 
Ali, Cavid ve Uşaklı Oıma· 
nm kasden yaktıkları anlaşıl· 
mış ve üçü de yakalanarak 
adliyeye verilmiflerdir. 

Türkspor kurumu tarafından 
lzmir bölgesine ayrılan tahsi· 
sat ile Karşıyaka'da bir stad
yom yapılacağım yazmıştık. 

Spor başkanı Dr. Bay Hü
seyin Hulki Cura ile belediye 
reis muavini Suad dün Kar· 
şıyaka'ya gitmiıler ve münasib 
bir saba aramışlardır. 

Haber aldığımıza göre, 
Karşıyaka' daki stadın Alaybey 
tarlasında yapılmasından sar· 
hnazar edilmiş ve Soğukkuyu 
cihetine alınması muvafık gö
rilhnüttlt. 

Alman sefiri 
lktısad Vekilimizi ziyaret 

etmiştir .. 
Ankara, 5 (A.A) - Alman 

sefiri Von Keller beraberinde 
sefaret müsteşarı bulunduğu 
halde lkbsad Vekili Celil Ba· 
yar'ı ziyaret etmiı ve aralann· 
daki görüşme uzun müddet 
devam etmiştir. 

SaOhk itleri 
Vilayet umumi sıhhat mec· 

liıi 1 O Martta vali Bay Fazlı 
Güleç'in reisliği altında topla
nacak, vilayetin sağlık itleri 
üzerinde göriifeoektir. 
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HükCimet hayat pahahh-
ğı ile mücadele ediyor 

. -- . -· istihlak maddelerinin iptidai maddelerin. 
den bütün rüsum ve vergiler kaldırılıyor 

Ankara, 5 (Hususi) - Hükumet, hayatı ucuzlatmak için 
başlıca istihlak maddelerinin iptidai maddelerinden bilcümle 
rüsum ve vergileri kaldırmağa karar verdi. Bu hususta hazır· 
lanan proje, bütün Vekaletlere tevzi edilmiştir. Bunun için 
çı~cak olan kanunun, mali yılbaşında mer'iyet mevkiine gir
mesi isteniliyor. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Hükumet, sanayiin inkişafı için bazı 
tedbirler almlştır. Bu arada sanayiimiz için lazlm olan iptidai 
maddelerin gelirken gümrüklerde ve içeride tabi oldukları re
simler tamamen kaldırılmıştır. 

B. Antonesko 
••••• 

Bu ayın 15 inde 
Ankara'ya geliyor 

İstanbul, 5 (Hususi) - Ro
men hükümeti; Romanya ha· 
riciye nazırı B. Antonesko'nun 
Mart'ın 15 inde Ankara'ya 
geleceğini hükiimetimize bil· 
dirmiştir. 

Romen nazırı lstanbul'a ge
lir gelmez derhal Ankara'ya 
geçecek ve hükumet merke
zimizde iki gün kalacak, dö
nüşte lstanbul'da da bir gün 
istirahat edecektir. 

Ziraat bankası 
Yeniden buğday 

alacak 
lstanbul, 5 ( Hususi ) -

Ziı aat bankası, yeniden buğ
day mübayaatma başhyacaktır. 

Papazlar 
Kiliselerde halktan iane 

tophyamıyacaklar .• 
İstanbul, 5 (Hususi) - Ev· 

kaf idaresi, papazların kilise
lerde halktan para toplamala
rını menetmiş ve bu husustaki 
kararını alakadarlara bildir
miştir. 

Muzır bir film 
Ankara, 5 (A.A) - Hasta 

bir Avrupa ekzotizminin mah
&ulü olan ve şark memleket
lerini birer panayır yeri gibi 
&östermek ve anlatmak mak
sadını taşıyan piyeslerden biri 
0lduğu için Sidyey Sones'in 
ll'ıaruf Geyna operetinin mem
leketimiüdc oynanmasına hü· 
kunıetimiz müsaade etm~miştir. 

Teberrü 
Ankara, 5 (A.A) - lstan

bul' da kuyumcu Saran, 29 
~irinciteşrinde Ankara' da açı
an elişleri sergisinde kazan
~ış olduğu mükafatın bin 

1 rasını hava kurumuna teber
tii etmiş ve kendisine kurum 
tarafından bir altın madalya 
"eritmiştir. 
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve ba§yazganı 

lJ Baydar Rüşdü OKTEM 
~lllunıi neşriyat ve yazı i~leri 

illi U.durü: Hamdi Nüzhet Çançar 
d -•rehanesi: 
l~ınir İkinci Beyler ıoka~ı 
1~· Halk Partisi binası içinde 

l' elgrar: İzmir - ANADOLU 
clefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

\' 
1 

ABONE ŞERAiTi 
1 lı~ı 1200, altı aylığı 700, üç 

~ h aylığı 500 kuru§lor. 
8 arıcı mcmlekeıler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır 
t; lleı yerde 5 kuru§tur 
~Ü • -geçmı§ aüehalar 25 kuruotur. 

J\NADOLU MATBAASINDA 
...., BASILMIŞTIR 

Bay Ş. Kaya 
••••• 

Adana'da on gün 
kalacak 

İstanbul, 5 (Hususi) - Ce
nub vilayetlerimizde tetkikler 
ya?makta olan Dahiliye Ve
kili ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrii Kaya, Adana'da on gün 
kalacaktır. 

Maliye Vekili 
Tedavi icin Avru. , 

pa'ya gidecek 
fstanbul, 5 (Hususi) - Ma

liye Vekili Bay Fuad Agralı, 
Ankara' dan şehrimize geliyor. 

Vekil, tedavi için buradan 
Avrupa'ya gidecektir. 

Mes'ud bir evlenme 
İstanbul, 5 (Hususi) - İran 

Şehinşahı Riza Han Pehle
vi' nin kerimesinin evlenme 
merasimi çok parlak olmuştur. 

B. Titulesko 
Riyasetinde bir par
ti teşekkül ediyor .. 

İstanbul, 5 (Hususi} - Bük
reşten gelen haberlere göre, 
eski Romanya hariciye nazırı 
B. Titulesko'nun riyasetinde 
Romanya' da bir milli parti 
teşkil edilecektir. 

Hava nakliyatı 
Ankara - İzmir hattı 
da mayısta başlıyor. 

lstanbul, 5 (Hususi) - İs
tanbul ile Ankara arasında 
hava nakliyatına başlanmıştır. 
İzmir . Ankara - İstanbul hat
tının da mayıs ayı içinde açı
lacağı bildirilmektedir. 

Bir İngiliz şirketi de hüku
metimize müracaat ederek, 
Atina ile fstanbul arasında 
hava nakliyatı şartlarını bil
dirmıştir. 

Tekalifi harbiye 
Bu hususta bir proje 

hazırlandı 
İstanbul, 5 (Hususi) - Da

hiliye Vekaleti seferberlik 
umum müdürlüğü, tekalifi har
biye kanunu projesini hazır· 

lamış ve Vekalete vermiştir. 
Seferberlikte almanak şeyler, 
on bir maddeden ibarettir, 
bu maddeler projede tesbit 
edilmiştir. 

Güreşçilerimiz 
lsveç'te mağlOp oldular. 

6tanbul, 5 (Hususi) - Fın-. . 
landiya' dan Isveç' e geçmiş 

olan güreşçilerimiz, dün ilk 
maçlarını yapmışlar ve 5 • 7 
mağlup olmuşlardır. 

Bay Delbos'un 
annesi öldü 

Paris, 5 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırı Bay Delbosun 
annesi ölmüştür. 

!~~!" 
Yahudiler ve Türkçe ~ 

Biz asla hissiz ve şu-'i:w~ 
Gazete delileri 

Delilik türlü türlüdür. Bir 
türlüsünün adı da "Gazete 
deliliği,, dir bence. Ruhi bün· 
yelerinin zemini paranoittir bu 
gazete delilerinin .. Yani Türk
çesi, anadan işkilli doğmuş
tur bu divaneler. Onlar sa
nırlar ki, bütün alem kendileri 
ile meşguldür: Matbuat onlar 
için yazar, kanunlar onların 
şahsi durumunu bozmak için 
çıkar, başvekil mecliste nutuk 
söylerken hep kendilerini kas
dederek imalarda bulunur. 

Bu delilerin can düşmanı 

muharrirler vardır. Sanki de
linin aklından ne geçerse mu
harrir onu duyar, bilir, yakalar 
ve ertesi günü gazete sütunun
da gammazlar. Deli ister bir 
kahvehane köşesinde gün ge· 
çiren kırk yıllık bir mütekaid 
olsun, isterse sabahtan akşa
ma kada şuraya buraya koşan 
bir simsar... Mevkiini, halini 
düşünmez, herkesin kendisi 
ile meşgul olduğuna kanidir: 

Vergiden bir parça birşey 
kaçırdığını nasıl duymuşlar ... 
o rgece sohbet esnasında 
bir dostunun kulağına söyle
diği "Muhalefetkarar.e,, sözleri, 
dün gece esbak meşayihten 
filancanın evindeki dini mü
bahaseyi nereden öğrenmişler .. 
işte bütün bunlar teşkilatı 
esasiyenin tadilıne, filancı mu
harririn yazısına, filancı veki
lin beyanatına sebep olmuştur. 

Delilerin bu kısmı hem deh
şetli işkilli, hem korkak, hem 
de mütecavizdir. Muharrire 
imzasız mektup, sesini dt:ğiş· 

tirerek telefon yollıyanlar bun
la1 dır. Hele daha eski zaman
larda memleketimizde akıl 
hastalığının gazeteciler tara
fından tanınmadığı o mübarek 
"Hürriyeti matbuat!,, devirle
rinde bu divaneler marazi 
heyezanlarını gazete sütu~unda 
terennüm ederlerdi. 

Bir delinin yazı yazıp akıl· 
lılara okuttuğunu bir düşü
nün hele .. 

* * * Davacı Paranoiya, paranoit 
Kuerlantlar nasıl mahkemele
re, hakimlere musallat olur
larsa matbuat Paranoitleri de 
muharrirlere asarlar baltayı. 

Hele fıkra ve küçük hikaye 
köşesi, onların cehennemidir. 
Küçük hikayede kocasını al
datan r ~•ma, hastanın mu
hayyelesinde tıpatıp öz karı
sıdır. Fıkrada geçen mendebur 
tip te "Biaynihi,, kendisi ... 
Divaneyi bir düşünce alır. 
Divane gider, gelir. Divane 
oturur, kalkar; efkarını birtür
lü dağıtamaz. 

- Hele sabah olsun baka
lım ·der- ne yazacak? 

Aksilik bu ya, ertesi gün 
küçük hikayeci başka bir ka· 
dının sevgilisi ile kaçtığını 
yağlandıra ballandıra anlat
maz mı? 

* * * Hulasa gazete, sade, "Ten-
viri efkara aadim,, bir nesne, 
değil, işte böyle hazan diva
nelerin "Teşvişi ezhanını badi,, 
korkunç birşey oluyor. 

Dr. Necati Kemal 

Paris'e dönüyor 
Belgrad, 5 (Radyo) - Yu

goslavya' da seyahat etmekte 
olan Fransa posta ve telgraf 
nazırı B. Royer Jardilye pa· 
zartesi günü Belgrad'a gelecek 
ve Paris'e dönecektir. 

ursuz değiliz! ,, - ~ 
Süngii ucunda 

50-60 ~ene evel Mus~vi'ler.~a- yaşıyan sulh.: 
SJ) bır karar VermışJerdı • Hep biliriz ki, silah, ölüm 

"Yahudiler, cemaat hayatını bırakmalı, 
mekteblerini kapamalıdırlar. ,, 

... 

Muallim Bay Milat 
Yahudi vatandaşların Türk

çe konuşturmanın neye müte· 
vekkıf olduğu, kültürel pro· 
paganda ve İrşad hareket
lerile mi, yoksa kanunun ve 
nizamın kuvvetile mi bu işin 

başarılacağı hakkında dün de 
temaslar yaptık. Erkek lisesi 
tarih muallimi Bay Mitat'ı 
gördük. Bay Mitat, Türkocağı 
ve Halkevlerinde bu uğurda 
çalışmış münevverlerimizden
dir. Fikirlerini şu suretle an
lattı: 

- Kart dağıtmak, levhalar 
asmak, İrşad kolları tertib et
mek gibi tedbirler, hakikatte 
gelib geçici tedbirlerdir. Yani 
bunlar kat'i, esaslı ve mües
sir mahiyette rol oynıyamıyor
lar. Eskiden: 

- Osmanlının yasağı üç 
gun surer. 

Derlermiş. Sık·sık başlıyan 

fakat biraz sonra kesiliveren, 
yani takibcdilmiyerek yüzüstü 
kalan tedbirler, korkarım ki, 
yeni bir harekette de bizi 
ayni mevkide bırakacaktır. 
Herşeyden evel işaret etmek 
gerektir ki; Türk milleti asla 
hissiz ve şuursuz değildir. 

Hatta ben, Türk'ün, bu 
meselede çok hassas bulun
duğuna kaniim. Bizim bu da
vayı kendimizin kararlaştırıp 
tatbikatına başlamamızdan zi
yade alakadar olaniarın bizzat 
faaliyete geçmeleri ve başar
maları icabederdi. Beklenen 
de ancak bu olabilird'. Türk
çe bilip konuşmak mümkün 
iken bunun tam aksine olarak 
dilimizi konuşmamakta devam 
etmek, bu memleketin evladı 
olmaktan kaçınmak demektir. 
Türk milleti bu kanaatını, on
ların menfi hareketlerdeki ıs
rarlarında bulmuştur. Yani bu 
yolda ısrar gösterenler, bu 
memlekette bizim gibi ebedi
yen mes'ud olarak yaşamak 

kararında ve kaygısında olmı
yanlardır. Düşünmek gerek
tir ki, Türkçe konuşmak, on
lar için yalnız bir Türk'lük ve 
vazife meselesi değil, bir. hür
met, bir nezaket meselesidir 
de .. insanın, Ömrünü geçirdigi 
ve refah gördüğü bir memle
ketin diline hürmet etmesi, 
borç değil <le nedir? 

Yahudi'lerin Türk'çe konuş-
ması meselesi , yeni de-

ğil, Abdülhamid devrine, yani 
50·60 sene evveline kadar dn-
yanan eski bir tarih hadisesi· 
dir. Geçirdiğimiz tecrübelere 
bakarak diyebiliriz ki, bütün 
teşebbüsler sadece göz boya· 
mak, hükumet ve Türk kitle
sini atlatmak şeklinde tecelli 
etmiştir. Şimdi yanımda ol
saydı, size de gösterirdim: 

50 ·60 sene evel lzmir' <le 
çıkmış olan bir gazetede oku· 
duğuma göre, o tarihte de 
Hahambaşının riyasetinde bir 
Musevi heyeti toplanmış ve 
Musevi'leri Türkçe konuşma
ğa sevketmek karan vermiş. 

Bende, menfi olarak gördü
ğünüz kanaatlerin saikleri ara· 
sında bu da vardır. Aradan 
geçen yarım asra rağmen bir 
adım bile ileriye gidildiğini 
görmüyoruz. 

Bence, Türk milleti ile kay-9 
naşmak için, yalnız: Türkçe 
konuşmak bile kafi değildir. 
Mesela, hala ve hala yaşa
makta oldukları cemaat haya
tım terketmeli, aramıza girme· 
lidirler.. Musevi mekteblerine 
ne lüzum vardır? Niçin bir 
ekalliyet manzarası arzediyor· 
lar? Bu mekteb ve cemaat 
meselesi, davanın samimi ve 
hakiki şekilde halli bakımından 
çok mühimdir. 

Yahudiler de bizim gibi 
Iayik olmalı, yeni prensipleri
mizi, adetlerimizi ve yeni te
şekkül eden yenilik an'aneleri
mizi, bizim kadar temiz bir 
açık kalblilikle alıp benimse
meleri lazımdır. 

Onlara ayni zamanda ha-
tırlatmalıdır ki, Türk milleti, 
kendi toprağında mütemadi
yen çoğalan, artan, kuvvetle
nen, zenginleşen bir millettir ve 
eğer bir dil davası yürütüyor 
veya yürütmek istiyorsa, bun
da, ekalliyetlerden beş-on ki
şiyi kazanmak isteği bir mak· 
sad, bir endişe yoktur. Hayır, 
biz böyle bir ihtiyacı kat'iyyen 
hissetmedik .. YaniJonların T~rk
çe konuşmasile biz onları ka
zanmış olmıyacağız. Bilakis 
onlar Türk'lüğü kazanabilir
lerse ve bizi, Türk olduklarına 
ikna edebilirlerse, kendilerini 
bahtiyar saymalıdırlar. Yani 
şeref te, saadet te onların 
olacaktır. 

Türkçe konuşturmayı resmi 
ve kanuni bir mecburiyete 
sokmak meselesine gelince; 
zannediyorum ki isıean kanu· 
nunun bir maddesi ile, bu 
hakkı esasen devlet kendi 
eline almış bulunmaktadır. 

- Sonu 5 inci sahifede -
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içindir, öldürmek, yıkmak, ha, 
rab etmek içindir. Gene hepi
mizin de ittifok ettiği nokt~ 

şudur ki; Sulh, yaşamaktır, ya· 
şamak içindir ve, silahın tam 

zıddına olarak, yıkılanı kııldır .. 
mak, harab olanı imar etmek 

içindir. Yani silah ve sulh, 
yekdiğcrine tamamen zıd iki 

mefhumdur. f nsan oğullarının 
dile doladıkları ve tarih bo· 

yunca değişmez bir ııas haline 
getirdikleri "iki kutup", "Ke• 
di ı e köpek.,, "Ateşle su.,, 
"Yerle gök,, tezadı ve birleşme 

imkansızlığı, sulhla silah mef· 
humlarında da ayni sertlik ve 
s;ırahatı taşımaktadır. Mana 
ve ideoloji noktasından da 

bu böyledir. En küçük bir 
inhina yapmalarına imkan ta
savvur edilemez. Daha doğ· 
rusu, edilemezdi. 

• Bu ciheti böylece işaret et· 
tikten sonra, bir de hayatın, 

yaşıyan ve yürüyen hakikatın, 

daha doğrusu hayat ve haki· 
katı maskeleyip ortaya atılan 

iddianın kendisine bakar ve 

onu dinlersek birdenbire şa· 
şırırız. Çünkü gördüğümüz şey 
şu olacaktır: 

Sulhun perisi, göklerin ilahi 
nurundan yuğrulmuş bir gelin 

halinde, arabaya binmiş de 
geliyor. Başına çelenklerini 
takmıştır. Dudaklarında acayip 
bir tebessüm toplanmıştır. Ya· 
nında da serapa çelikten ma
mul, yüzü gaz maske-li, beli 
bombalı, eli silahlı bir ,.ıev 

yürüyor.. Bu araba, bir top 
arabasıdır. Yukarıdan uçan tay· 
yareler de bu çiftin gidişini 

takip ediyorlar.. Fakat gidiş 
nereye? Bu kız, zifaf odasına 
mı, mezara mı gidiyor? 

Evet, manzara budur. Kol 
kola gidiyorlar ve ayaklarının 
altından, yıllar hiç durmadan 
kayıp geçiyor. 

Bunlara bakMken kulağımıza 
çarpan sözler de aşağı·yukarı 

şunlar olacaktır: 
- Evet, silahlanıyoruz. Sa

dece müdafaa ve sulh için .. 
Biz kuvvetli bulunmadıkça, sul
hün beka ve istikrarı mevzuu
bahs olamaz. Bu yıl, şu kadar 
milyonluk bir planla iki dret
not, otuz tahrelbahir, onbeş 

muhrip vesaire .. 
- Keza, biz de devletin 

emniyeti ve sulhun müdafaası 
namına şu kadar milyonluk ve 
3 senelik bir programla kuv· 
vetlerimizi şundan şuna çıka· 
racağız. Medeniyeti ve insan· 
lığı korumak, sulhu yaşatmak 
için başka çare yoktur .. 

Evet, dişinden tırnağına de
ğil de, toprağının ve suyunun 
dibinden semasının yedinci ka· 
tına kadar silahlanan her mil
let, sadece bunu söylüyor: 

Sulh namına silahlanmak! 
Yirminci Asırda bu en koyu 

tezadın ve yekdiğerinden bil
mem ne kadar uzak iki kut
bun elele, kucak kucağa ve
rişine bakınca, yann öbürgün: 

- Ateşle su bir odada dört 
sene beraber yaşamış, kediler 
köpek doğurmağa başlamış! 

haberini beklesek çok mudur? 
Orlıan Rahmi Gökçe 



Çocuğu sokaktan kur
tarmak lazımdır. 

\ 
Yunanistan'da teşekkül 

Hırsızhk 

Osman oğlu Ali Riza, ikinci 
Beyler sokağında Avukat ka· 
tibi Fuad'ın parasını çalarken 
yakalanmıştır. 

Avusturya, Almanya' ya:~il~· 
hak mı edilecek? 

-----------eden bir komite, fakir ço
cukları sokaktan kurtar
mak için Atina'nın muh
telif yerlerinde 23 çocuk j 
istasyonu tesis etmeğe ka· I 
rar verdi. 

Münih'te Habsburg'lar hakkında neşrolunan\ 
almanaklar, bugünlerde eldenele geziyor Kadını dövmüş 

Kiremidçi sokağında oturan 
Mehmed karısı Melek'i döven 
Hasan oğlu Hüseyin, adliyeye 
verilmiştir. 

Be1grad, 5 ( Rad· teşkilatı tarafından dağıtıl· 
yo ) - Graç'ta bir maktadır. ~~~~--~--~~~.,) 

Son posta ile gelen Atina 
gazetelerinde .şöyle bir haber 
okudum: 

karıda işaret ettiğimiz veçhi le 
Ati na' da tesis edilecek olan 
23 çocuk istasyonu, münhası· 
ren halkın parasile olacaktır. 

söylev veren Avus· Cenubi Almanya siyasi me• 
ha fili bu hadi senin zahiren 

turya başvekili Bay 

"iki yaşından 6 yaşına ka· 
dar olan fakir çocukların so· 
kaklardan kurtarılması için, 
hususi bir komite tarafından 
Atina'nm muht~lif yerlerinde 
23 çocuk istasyonu vücuda 
getirilecektir. Çocuklar, gün· 
düzleri bu istasyonlarda yiyip 
içecekler, vakit geçirecekler ve 
akşam olunca ebeveyinlerine 
teslim edileceklerdir.,, 

Müteşebbis komite, istasyon· 
lara alınacak fakir çocukların 

Zorla güzellik olur mu? 
Ali oğlu Kemal ve Mehmed 

oğlu Mehmed, İkiçeşmclik'te 
Yüzbaşı Hasanağa sokağında 
Halil karısı Nermin 'in evine 
taarruz ettiklerinden yakalan· 
mışlardır. 

Almanya'nın cenubuna göz 
Şuşnig ; Habsburg· dikmiş olan Habsburg'ların 
!ar hakkında çıkarı- bir katolik Almanya vücuda 

beheri için senede biner drah· 
mi iane toplamaktadır. Bu, 

lan şayiaların asılsız getirmeleri lehinde bir propa-
olduğunu söylemiş ganda mahiyetinde olduğunu 
ve Avusturya'nın Al· beyan etmektedir. 

Evet; sokak, küçük çocukla· 
rın ruhi haleti üzerinde çok 
fena tesirler bırakan, küçük 
bir yavruyu arsız yapan ve 
nihayet, içtimai hayatta maliil 
bir uzuv haline sokan tehlikeli 
bir sahadır. 

Çocuğunu sokağa sahveren 

bizim para ile, aşağıyukarı 
10-11 lira demektir. Umarım 
ki, bizde de bukadarcık az bir 
yardımı yapmak surctile İz· 
mir' de biıkaç çocuk istasyo· 
nunun tesisini temin edecek 
çok kimseler bulunabilir. Zira 
fakir çocukları sokaklardan 
kurtarmak ihtiyacı, günden gü· 
ne çoğalmakta ve zaruri bir 
şekil almaktadır. O halde, bu 
ihtiyaca cevap verecek şekil
deki hareketlere geç kalma· 
malıyız. Kumi Oral 

İzmir'liler 

Bıçak taşıyormuş 
Keçeciler cadd~sirıdc Ali 

Saffet'in üzerinde bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Hakaret etmiş 
Kemer istasyonunda katar 

şefi Hasan Fehmi'ye hakaret 
eden Halil oğlu Mehmed ad· 
!iyeye verilmiştir. 

Dereye düşen sarhoş 
Zakir oğlu 61 yaşlarında 

Nafiz, sarhoş bir halde evine 
giderken dereye düşmüş ve 
başından yaralandığı için has· 
taneye kaldırılmıştı. bir ana, içtimai bünyemiz için Pazar günü yapıla. 

bir mikrop hazırladığını ve bu 
itibarla büyük günah işledi- cak hava gösterişine Pazar giinü 
ğini bilmelidir. Gerçi bunu hazırlanınız 

manya'ya ilhakı hak· 
kında Alman ricali 
ile Viyana'da görüş· 
meler cereyan ettiği 
şeklinde İngiliz gazetelerinde 
çıkan haberleri tekzip etmiştir. 

Münih, 5 (A.A) - Avus· 
turya'dan getirildiğine şüphe 
edilmiyen "Habsburg Alına· 
nakları" birkaç zamandanberi 

Arşidük Otto 
Habsburg'ların avdeti lehinde 
propaganda yapmak maksa· 
dile cenubi Almanya'nm bazı 
şehirlerinde elden ele dolaş· 
maktadır. Bu Almanaklar kra· 
liyet taraftan bir Avusturya 

MAHKEMELERDE 

Suiistimal maznunları 
ve şahidler. 
----------

Şahid kadınlar, nasıl eğlenti ya
pıldığını anlattılar anlıyan analar, bizde eksik _Başı 7 inci sahifede_ Güzel karşılaşmalar 

değildir. Fakat, bir lokma ek- lere başlıyncak ve Kemer, Kızılçul· göreceğiz Memuriyet vazifelerini sui· ver, dedi, verdim. Ertesi gün 
mek için sabahtan akşama lu i tasyonlnrından da yolcu ala· istimal etmekle maznun Bas· şubeye gittim. Hakkı bana 
k d d ki kt Yarın Alsancak sahasında a ar yuvasın an uza aşmak en ır. mane Maliye tahsil şubesi tcb· yedibuçuk lira verdi. Hazırlık 

b · t• ·1 k l Otobü Jn de Ilükiiwl'lönü, mevsimin güzel ve heyecımlı mec urıye ı ı e arşı aşan ve liğ memurlarından B. Şükrü yaptım, Bucada'ki evime gel· 
b k k 

B:ısnıaııe, Eşrcfpaşa mıntakal:ırın· spor hareketlerinden bazıları· 
yavrusunu ıra aca sokaktan k b .. ile tahsil başmemuru B. Ali diler,· rakı masası kurulmuştu, 
b k b tlan sekiz Luçu tan iti nren scıer· na daha şahid olacagv ız. Mü-
aş a yer ulamtyan bir anne !erine b:ı,lıyacaklardır. Riza ve tahakkuk memur ve· üç te kadın geldi; eğlenti yap· 

bu h ı d sabakalar Milli güreş takımı- k·ı· B H kk ' h k ma zuru an asa a ne ya- Trenler ı;itmc ve gelme 1 inci ı ı . a ı nın mu a .eme· tık. Sonra bir defo daha gel-
pab·ı· ? k. 30 2 · · 20 ., .. ·· 1" mızın kaptanı Nuri'nin çalış· J · d. h A ı ır mc'' ı , ıncı · , J uncu a crıne tin şe rimiz ğırceza diler, eğlentinin üçüncüsünde 

i b h 
kuruştur. tırdıgv ı amatör güreşçilerimiz mahk · d d d·ı · şte u ci eti düşünmek ve eınesın e evam e 1 mış- ağabeyim olan Maliye tahak-

b. Otobüs fiatleri hclcdi)e tari· arasında Greko· Romen seçme tir. Dünkü celsede dinlenen ır çare aramak doğrudan fesine tabidir. kuk memuru lbrahim'e: 
d v • müsabakaları ile başlıyacaktır. şahitler arasında umumhaneci 

ogruya camiaya aid bir me· - Bunlar kadın getiriyorlar 
ı d . Kadıko"~ Güreş müsabakalarını milli Hafize maznunlardan Şükrü· 

se e ır. kabul edcmiyecegv im, dedim. 
kümeye ayrılmış olan Altay, nün dostu olduğunu söyliye-

Dünyanın her tarafında ço· Hadisesinin ma. Göztepe takımları arasındaki rek demiştir ki: O da: 
cuklara verilen ehemmiyet bü- h . • l ld Anadolu Dostluk kupası maçı - Şükrü, bir gün beni, ya· - Kabul etme. 
yüktür. Şükranla kaydetmek ıyetı an aşı t.. takibedecektir. Yapılan tek nımda iki kadın daha olduğu Dedi. Kendilerine söyledim, 
lazımdır ki, biz de bu hususta lstanbul, 5 (Hususi) - Ka· d k halde Buca'ya Receb'in evı·ne bir daha gelmediler. evreli maçlarında diğer ar· 
geri kalmış değiliz. Cumhuri· dıköy' deki esrarengiz hadise, kadaşlarından üstün çıkan bu götürdü. Orada ahenk yaptık, Şahid tahakkuk memuru Jb-
yet devrinde çocuğun gördü- adliyece yapılan tahkikat neti· iki takımımızın karşılaşması biz gittiğimizde rakı masası rahim dinlendi: 
ğü himaye ve alaka, fevkalade cesinde aydınlanmış ve yangın hazırlanmıştı, bu eğlenti mas· 
b Ô 

şüphesiz, spor sevenlere zevki~ - Bu arkadaşların kadınla 
üyüktür. yle olduğu için- vak'asının, siyasi mahiyeti ol· raflarından birincisini ben yap· 

d 
ve heyecanlı bir gün daha birlikte geleceklerini bilmiyor· 

ir ki, bizde de her yerde madıgıv anlaşılmıştır. tım. Diğerlerini onlar kendi-
k 

geçirtecektir. dum. Bir eğlenti esnasında 
reşler tesis edilmiş ve yok· Verilen malumata göre, ha· ------------ leri yaptılar. Böyle üç eğlenti 
l Z 

bir de silah atıldı ama silahın 
su çocuklar buralara alınarak dise, bir komşu kavgasından ayı• yapıldı . Bir defa da Pınarba-
k d ·ı · f k b · 1 kimin tarafından atıldıgv mı bil· 

en ı erıne müş i ir kucak ve zıddiyetinden vukua gel- şına gittik, eğ endik. 
açılmıştır. Hele dün, Buca miştir. Evde yalnız oturan iki Esnaf ve Ahali bankası Ti· Kemer'de umumhaneler ara· mıyoruın. 
belediyesinin tesis etmiş ol· kadın, komşuları tarafından re şubesinden aldığım 100 sında meyhanesi bulunan Bay Maznun Hakkı'ya, ne diye-
duğu kreşte yoksul çocukların aleyhlerine dava açılıp polis liralık 2378 No.lu hisse sene· Recep te şahid sıfatile din· ceği sorıtldu, Hakkı: 
mazhar olduğu alakayı gör· tarafından da celpname tebliğ di ile ayni bankanın Ödemiş lenmiş ve: - Ben Receb'e para ver· 
düm de, göğsüm kabardı. An· edilince korkudan şaşırmış· şubesinden aldığım beheri - Bir gün maznunlardan mcdim. 
cak, kreşlerle beraber yoksul lar ve bunlardan biri ani onar liralık 5687, 5688, 5689 Bay Hakkı'yı gördüm: Dedi, Recep: 
çocuklarla alakadar olacak olarak çıldırmş ve polisin ve 5690 No.lu 4 adet hisse - Yeriniz var mı, eğlenti - Hatta 25 lira da borcu 
müesseseler biraz daha çoğal- üzerine atılmış ve memuru ya- senedini zayi ettim. Yenilerini yapalım? vardır. 
malı ve bunun için, çocuk raladıktan sonra ölmüştür. alacağımdan eskilerinin hük· Dedi. Cevabını verdi. Bazı şahit-
hakımı kurumuna şiimullü bir Diğeri de esasen fazla ihti· mü olmadığını ilan ederim. Peki, dedim; yarın şubeye ler daha dinlendi ve muhake-
şekilde yardım edilmelidir. yar olduğundan şuurunu kay· Tire'de Rafael oğlu sarraf gel, sana para vereyim. Yalnız me, gelmiyen şahitlerin celbi 

Kapalı zarf usulile ek
siltme ilanı 

Tavas beledi
ye reisliğinden 

1 - Eksiltmeye konan iş: 
80 hektar raddesinde Tavas-
kazasının ve 50 hektar rad· 
desinde Kale nahiyesinin Na• 
fıa vekaletinin fenni şartna· 
mesine göre hali hazır hari· 
talarınm yapılmasıdır. 

Bu işe aid keşif bedeli 
3250 liradır. 

2 - Şartname ve evrakı 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeleri 
C - Şehi .. ve kasabaların 

hali hazır ha' l l!lrının alınma
sına aid şartna·.ıe. 

D - Hususi ~artname 
isteyenler bu şartnameleri 

ve evrakı Denizli Nafıa mü· 
dürlüğünden · görüp inceleye· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 8/3/1937 pa· 
zartesi günü saat 15 de Ta· 
vas belediyesinde teşekkül 
edecek encümen huzurunda 
kapalı zarf usulü ile yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 244 lira mu· 
vakkat teminat akçesi vermesi 
ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz alması lazımdır: 

En az 300 üçyüz hektar 
büyüklüğünde kasabaların hali 
hazır haritalarını tanzim ve 
harita umum müdürlüğüne be· 
ğendirmiş olduklarını bildiren 
vesika ile 937 senesi için ha: 
rita işlerine aid Nafıa işler• 
müteahhitlik vesikasını almış 
bulunmak. 

5 - Teklif mektupları yu
karıda üçüncü maddede yazdı 
saatten bir saat evveline ka· 
dar Tavas belediyesine geti· 
rilerck eksiltme komisyonll 
reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfının mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması lazımdır· 
Postada vukua geien geçikıne· 

Şurası kayda şayandır ki yu- betmiş ve evi ateşlemiştir. Avram Kohen şimdi bana bir şişe şarap için başka güne bırakıldı. ,,, 
........ mu .... ~ ............................................................ ımıı._._ ..................... 1111!1 ........ lllİI ................. ~ 

ler kabul olunmaz. 

ı
~~--........,...,_,.._........_... ___ _.._....._ __ 
Atiıı·a'nın Definesi 

Tarihe mUstenid zabıta r<1man1 

25 
olarak yanınıza dönersem si· 
zin zevceniz olacağım. Sizin 
emniyetinizi kat'i olarak temin 
etmeden de ölmiyeceğim. Bu· 
radan firara gelince, ben ba
bamla görüşmeden evvel böyle 
birşey istemiyeceksjniz. 

- Buradan bir hırsız gibi 
gitmeği ben de istemiyorum. 

Bu cevap genç kızın çok 
hoşuna gitti; yüzünde mes'ud 
bir tebessüm dalgalandı ve 
çok tatlı bir sesle, tam bir 
kadın ılıklığı ile: 

- Lük, beni bekleyiniz, 
beni bekleyiniz! 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

Dedi ve birdenbire sapsarı 

oldu: 
- Eğer dönmezsem .. Eğer 

babam .. Ah Lük.. Benim in· 
tikamımı babamın şahsından 

almıyacağınızı bana yemin ile 
temin ediniz. 

Dedi. 
Lük, elini genç kıza 

ve titrek bir sesle: 
- Yemin ediyorum! 
Dedi. 

uzattı 

Gizci; kendisine uzatılan bu 
eli tuttu, öptii, sonra kağıd 
bıçağını kavradı ·ıe koştu; 
biraz sonra babasının odası 

tarafında gözden kayboldu. 
-9-
lmdad! .. 

Lük Obeıten, umumi harp 
zamanından beri Piyer Malen· 
siz kalmaktan korkan bir 
adam olmuştu. Her işte, her 
zaman Piyer'i yanında ğörmek 
onun için bir sinir mes'elesi 
olmuştu. Bunun için, bu pek 
buhranlı ve nazik dakikada 
bile kendi kendisine: 

ğu yeri gözden geçirdi. Kü- - Aradığım bu olsa gerek! yerde yüksek ve taarruzdan 
tüphanedeki kitaplara bakmak Diyerek Lük şu satırları oku· masun yerlerde kuvvetli birer 

üzere ilerledi ve daha ilk bakışta: mağa başladı: şoto, şatolalar•n altında geniş 
- Vay!.. "Atilla en ziyade itimadını ve muhafazalı mahzenler yap· 
Dedi. İlk baktığı kitabın haiz bulunan dört kumanda· mağa memur etti. 

arkasında altın yaldızlarla: nını yanına çağırdı ve onlara "Bu dört müstahkem ve 
- Atilla'nın tarihi! şu vazifeyi tevdi etti: zaptı müşkül şato, elde edile· 
Yazılı idi. Dört cild güzelce "Büyük şatolarda, zengin cek altın ve mücevheratın ınu· 

sıralanmış bulunuyordu. Lük, manastır ve kiliselerde elde hafazasına tahsis edilecekti. 
ikinci cildi aldı: edilecek bütün kıymetli ma· ·ht. "Hün'lerin hükümdarı, ı ı· 

- Bunlar, kulübede bulu- denler, bilhassa altınlar, kıy· yaç zamanında bu dört müs· 
nanlardan daha iyi muhafaza metli taşları çıkarıldıktan son· · 

tahkem şatoyu hazinelerin•~ 
- Acaba, Piyer nerededir? edilmişler, benim gördüklerim ra eritilecek çubuk veya külçe 1 • muhafızlarına bir iltica yer 

Ne haldedir? birinci ve dördüncü cildler idi; haline getirilecektir.,, 
olmak üzere yaptırmıştı. 

Diye düşünüyordu. 
Bununla beraber, Piyer için 

şu anda yapılacak birşey yok
tu; her iş, Gizel'in babası 
nezdindeki vaziyeti ile alaka· 
dardı. 

Lük, soğukkanlılığını elden 
kaçırmamak ıçın muvakkat 
bir meşguliyet aradı. Bu\undu· 

burada tamamını bulmuş olu- Bundan sonra, taşların kıy· 
yorum. ikinci ve üçüncü cild· met ve evsafı hakkınc.la bir "Bu dört müstahkem şato· 
lere bir göz atmakta zarar takım malumat geliyordu. Lük, nun birincisi Tuna üzerinde 
yok, faide varl bunları çabuk geçti ve şunları Elçingen'de ve şeflerden Hak-

Dedi. gene d ikkatle okumağa devam saç'c, ikincisi Ren üzerind~ 
etti: Vormes'te Bercikz'e, üçüncüsU Liik, bir koltuğa oturdu; 

ikinci cildin fihristine bakma· 
ğa başladı. Sonlarda "Dört 
şefin vazifesi,, faslı vardı. 

"Atili; bundan sonra, bu Mozel nehri üzerinde Voroş-
dört şefi, sarih surette tayin maroç' e ve dördüncüsü de 

ve tcsbit ettiği dört muhtelif - Sonu var -



Fransa' da mali vaziyet Yahudi'ler 
Frangın yenidden düşü- ve Tilrkçe 

/spanya'da olanlar ~ 

Ecnebi gönüllülerin çı-~ 
karılmaSI kabul ediliyor Bu akşamki program rüleceği söyleniyor. - 8,_aş~.3 ~~;Ü sahi/ede-

Mesela Turkçe konuşmamakta, 

Kabine, dün reisicumhurun riyasetinde yabancı kalmakta inad eden

toplanmış Ve bir resmi tebliğ neşretmiştı•r leri, hükumet, Türk kitleleri 
içine katmağa ve onları karış· 

S l d . ..; · " -;::;.- d l _, lstanbul radyosu 
öy en ıgıne gore, .n.anarya a a arına aa 12,30 Türk musikisi, 12,50 

Paris, 5 (Radyo)- Kabin§ leri karara sadık kal;ıcakları, tırmağa esasen salahiyettardır. 
kontrol vaz'ı düşünülüyor havadisler, 13,05 hafif)11usiki~ 

13,25 muhtelif parçalar. 
bugün Elize' de Cumur reisi Fransız finans bakanı Bay Bu maddeyi kullanmak ve 
Bay Lebrun'un riyasetinde top- (Nensal Oriyol) şarafından tatbik etmek kafidir, yenisine 
lanmış ve mali vaziyet ile işti- irad edilecek mühim bir nu- hacet yoktur. Bence bu gibi 
gal etmiştir. tukla ilan edecektir. anasır, Türkçe konuşmamak 

Ôğle ü~eri Bay Blum, Dahi- Pazar günü de Fıansa Re- suretile şahsen Türk'leri ve 
liye Bakanlığına gitmiş ~e bir isicumhuru Bay Lebrun tara- gençliği incitmiş olmakla kal-
tcbliğ nc.§retmi§lir. fından finanse! işler hakkında mıyor, ayni zamanda Türk 

Bu tebliğde? mühim bir söylev verilecektir. kanunlarına kuvvet ve ifade-
Kabine, mali vaziyeti dikkat Bu söylevde, Fransa'ın çı- sine hürmf!tsizlik gösteı miş 

Ye ehemmiyetle tedkik etmiştir. karacağı milli müdafaa tahvil- oluyorlar. Onların asıl kaygı-
Büdçe ve hazine vaziyeti kar- !erinden bahsolunacaktır. Ayni lan da bu olmak icabeder. 
şısında hükumet, Fransa, lngil- zamanda, Fransa altınının ser- Maamafih, buna ilaveten, dost-
tere ve Birleşik Amerika dev- bestçe ithaline müsaade edi- ça nasihatlar, dürüst yolu gös-
1etJeri uzlaşması esasına sadık lecektir. termek teşebbüsleri de, yar-
kalmıya karar vermiştir. Paris, 5 (A.A) - Nazırlar dımı olarak, faydadan hali 

Bank Dö Frans ile altın meclisinin tebliğinde ezcümle kalamaz. Eski tecrübeler pek 
memleket dahilinde serbest şöyle denilmektedir: etraflı ve ısrarlı olarak tatbik /spanga'ga giden Alman harp gemileri 
tedavül edecek ve memlekete "6 milyar mikdarındaki ten- edilmemekle beraber, muvak- Paris, 5 {A. A) - Havas tutarak tevkif etmişlerdir. 
giren altın üzerin~ hiç bir kayt zilat hükumetin bu sene içinde kat zamanlar için, zahiri bazı ajansının verdiği malamata gö· Cebelüttarık, 5 (Radyo) 
konmayacaktır. demiryolları işletmesinin açığı faydalar vermişlerdi. Devamlı re bugün Franko'cuların elinde Hükumete mensup donanma, 

Büdçe için Kanunu sanideki üzerinden yapmıya karar ver- takiple belki daha şümullü ve bulunan arazi lspanya'nın yüzde Kartajen limanından çekilerek 
tahsilat esas ittihaz edilmiştir miş olduğu tenzilat ve 1 İkinci uzun zamanlar süren salahlar da 60 şıdır. Bu toprakların nüfusu Barselon limanına geçmiştir. 
ve bu ayın tahsilatı ümidbahş- kanunda tediye edilmiş olan elde edilebilir.. ** 13 milyondur. Hükumetçilerin Salamanga, 5 (Radyo) -
lı , varidatın masarifatı karşı- 8 milyar hysaba katılacak Ağaç düşmana elinde bulunan toprakların Neşrolunan resmi tebliğ, hü-
lıyacağı anlaşılmaktadır. Fev- olursa hazine ihtiyacının hazi- Kazım Özalp parkında be- ·nüfusu ise 9 milyondur. kumct kuvvetlerinin (Talade-
kalade masraf ihtiyar edilmi- nenin piyasaya para çıkarmak lediyeye aid ağaçlan kesen Valans, 5 (Radyo)- İspan- ra) yı işgal ederek (Tolcdo) ya 
Yecektl·r B h t b .. ·· · ·k kd k k b·ı l k dogv ru ilerlediklerı· hakkında · u usus a utun veya ıstı raz a etme a ı i- Hüseyin karısı Emine zabıtaca yo ·abinesinin son içtimaın-
d · ·1" ı I çıkan şayiaları resmen tekzip cvaır ve vı ayet ere emir ve- yetini aşmaması lazım gelen yakalanmıştır. dan sonra, spanya hükumeti 

·ı · · ••---------• etmektedir. rı mıştır. bir mikdara irca edilmiş oldu· - resmi bir tebliğ neşretmiş ve 
Küçük tacirlere imkan de- ğu görülür. Bu ihtiyaçların kambiyoların her ne suretle bu tebligv de: Paris, 5 (Radyo) - İngiliz 

· d k d 1 1 k t ı·· k f. · gemileri, gerek Franko ve ge-recesın e re i açılması karar- takriben yarısı hükumetin bir 0 ursa 0 sun on ro u ey ıyetı ispanya cumuriyeti davası 
1 b f d ·1 rekse İspanya hükumeti tara-
aştırılmış ve spekülasyoniar milli müdafaa istikrazile ka- ertara e ı miştir. Hükumet için cephelerde çalışmak üzere fından serbest bırakılan siyasi 
hakkında şiddetli tedbirler patmıya karar vermiş olduğu Bank De F rans'tan memleket gelen ecnebilerin, asiler nez· esirleri alarak Bilbao' dan ha· 
İttihaz edilmiştir. fevkalade teslihat kredilerine altınının serbestçe idhaline ve dindeki ecnebilerle birlikte reket etmişlerse de, şiddetli 

İşsizlik azalmıştır, bu se- tekabül etmektedir. Bu istikraz serbestçe alınıp satılmasına lspanya'yı terketmelerini ingil· fırtına yüzünden tekrar limana 
heb1e büdçe encümeni bir garantili ve kambiyo almak ruhsat vermesini istemektedir. tere ve Fransa hükumetlerinin dönmüşlerdir. 
masraftan kurtarılmıştır. hakkıhiyarı ile aktedilecek ve Bu ayın 8 inden itibaren Bank talebi üzerine kabul etmiye .. ----

lşsizlik dolayısile büdçeyi hiçbir Fransız'm medeni mü- De Frans altını günün fiati hazırız. Uzüm kongresi 
6 milyar frank bir yükten kur- kellefiyetinden kaçınmasına im- üzerinden satın alınacaknr. " Bu kararı, beynelmilel ka- Murahhaslar Anka. 
tarmak mümkün olacaktır. kan bırakmıyacak bir takım B. Labeyric, B. Rist, B. nunlara ve sulha hürmetimizi , 
Ş. d"f ı B d t. B R f''d ·· ra ya hareket edı·yor. ımen ı er er varidatı ka- şerait altında yapılacakır. Ha- su 0 ın ve · ue ı en mu· göstermek üzere vermiş bulu-

nunusanide 8 milyar frank ol- zine ihtiyaçlarının fazlası kısa rekkep bir komisyon fraııgın nuyoruz.,, 1 O martta Ankara' da top· 
t b k .. d f t · t k D l k d la nacak olan üzüm kongresine muş ur; u ço ümid verici vadeli piyasanın normal mua- mu a aasını emın e me ve eni me te ir. l 

b. d 1 h · zmir' den iştirak edecek ihra· ır miktardır. Binaenaleyh ya- melelerile kolayca kapatıla- ev et es amı pıyasasını mu- Londra, 5 ( Radyo ) - ls-
k b 1 d b 1 d catçılardan bir kısmı, bugün 

Pacağımız milli bir istikraz caktır. Bu tedbirler eczası ara- ra a e a tın 8 u un urmak panya işlerine ademi müda-
k Ankara'ya hareket edecekler-

ile büdçe ve mali vaziyet ta- sında vahdet ve irtibat bulu· ma sadile kambiyoların müsa- hale komitesi bugün toplana- dir. Ticaret odası genel sek-
mamen düzelecektir. MilJetin nanan bir heyeti mecmua teş- vileştirilmesi sermayesini ida- cak ve kontrolün tatbiki için reteri Bay Mehmed Ali Eten, 
bu istikrazı hüsnü kabul ede- kil etmektedir. Bu tedbirler reye memur edilecektir. yeni bir tarih tesbit edecektir. borsa komiseri Bay Şevki ve 
ceğine eminiz. millete mali emniyeti temin Büdçe} t: munzam hiçbir Portokiz- İspanyol hudud- borsa reisi Bay Mazhar lzmi-

18,30 Dans musiki, 19 Şe.
hir operetinden nakil, 20 Ba· 
yan Müzeyyen ve arkadaşları, 
20,30 Arapça söylev Bay Ömer 
Rıza tarafından, 20,45 Bay 
Münir Nurittin ve arkadaşlan, 
21, 15 Sti.idyo orkestrnsı, 22, 1 O 
Ajans ve Borsa haberleri Vtl 

22,30 sololar. 

Yeni radyo 
İ stas yanlarımızın 
inşasına başlanıyor. 

Ankara, 5 (Hu~u~i) - Burada 
kıırulııcak olnn hiri 120 ve di~eri 
20 kilovnılık uzun ve kısn dulgnlı 
radyo ista ) onlarının in,aeı l\lnrkoni 

~irkctinc ve.rilmiştir. Du lın&u&taki 

muka,·elcname Nafıa flııkıınlığındn 

imzalanmıştır. 

Bu radyo i ıns} on lan faaliyete 
geçtil.:ıcn sonra se.aimizi dünyanın 
her tarafına İ§İlliıebileceği;ı;. 

Halkevi köşesi: 

Bugün saat 17 de, Konya 
saylavı B. Ali Rıza Türel ta
rafından Teşkilatı Esasiyemiz 
hakkında gayet kıymetli bir 
konferans verilecektir. 

Yurddaşlarımızın, Halkev\ni 
teşrif etmeleri rica olunur. 

§ Bugün, saat 15 de Tt:ı -
sil komitesinin toplantısı, saat 
17 de de Güzel san' ati er ko· 
mitesinin ve şubesinin umumi 
toplantısı vardır. 

§ Ayın yedinci Pazar günü 
saat 15 de Temsil şubesinin 
umumi toplantısı, 8 inci Pa
zart si günü saat 17 de Spor 
komitesinin toplantısı ve 10 cu 
Çarşamba günü saat 18 de de 
Spor şubesinin umumi toplan· 

Ltısı vardır. 
..... mCl! .... mllDIMI ___ _ 

OORSA 
Hükumet vazifesini yapmış- eyliyecek mahiyettedir.,, kredi konu)mıyacaktır. Yalnız ları kontrol planı hazırlanmıştır. roğlu da bugün yola çıkacak-

t · d il d f ı ı Üzüm sallşları ır, şım i vazife milletindir.,, Tebliğ, hükumetin vazifesini mi i mü a aaya azım olan Fakat 6 Martta konrolün tat- ardır. Pazartesi günü diğer 
denilmiştir. yapmış olduğuna kani ve her para temin edilmek üzere bir bik edilemiceği cehet)e geri murahhaslar ve ihracatçılar Ç. Alıcı K. S. 

Bay BJum'un tebliğ resmide Fransız'ın kendisine düşen va- istikraz aktolunacaktır. kalmıştır. Kanarya adalarına hareket edeceklerdir. Kongre- 179 Hüseyin Av. 10 75 
K. S. 
10 75 
10 50 
12 75 
16 50 

mevzuubahs ettiği Fransız is- zifeyi yapacağına emin bulun- B. Blum yarın akşam saat kontrol vaz'ı düşünülecektir. ye bilhassa Manisa'dan mü- 32 inhisar 10 25 
tikrazı pazartesi günü halka duğunu beyan etmek suretile 19,30 da bugün Nazırlar mec- Madrid, 5 (Radyo) - Al- him miktarda bağcı murah- 28 A. R. üzüm. 11 50 

d.1 k has gidecektir. 7 S E · 16 50 arze ı ece tir. hitama ermektedir. lisi tarafından verilmiş olan man gemilerinin bir kısmı, · rgın 
Cumhur reisi Bay Lebrun Paris, 5 {A.A) - Nazırlar kamrlar hakkında bir nutuk ispanya sularına varmışlardır. Kaçakçılık 246 Yekun 

Pazar sabahı radyo ile Fran- meclisinin bu sabahki toplan· söyliyecek ve bu nutuk radyo İhtilalciler, (Zarama) havali- Ankara, 5 {A.A) - Geçen 4l7578 Eski satış 
sız'ları bu istikraza istirake tısının sonunda neşredilen bir ile neşredilecektir. sinde açtıklnrı top ateşine bu- bir hafta içinde gümrük mu- 417824 U. satış 
davet edecektir. tebliğte geçen Eylül ayının 25 Milli müdafaa istikrazı tah- gün de devam etmişlerdir. Di- hafaza örgütü tarafından ikisi Zahire satlşları 

G ölü, ikisi yaralı 105 kaçakçı, 
örünüşe göre frangın kıy- de aktedilmiş olan İngiliz-Fran- villeri piyasaya pazartesi günü ğer cephelerde bugün sükunet Çu. Ginsi K. S. 2891 kilo gümrük kaçağı. 93 K. S. 

4 50 
17 

:tneti yeniden düşürülecektir. sız Amerikan para itilafının çıkarılacaktır. Bu iş yapılma- kaydedilmiştir. kilo inhisar kaçağı, 8705 def- 20 Arpa 4 50 
fstanbul, 5 (Hususi) - Fransa'nın mali siyasetinin dan evel Pazar günü saat 19 da Bayon, 5 (Radyo) - Fran- ter sigara kağıdı, 10 silah 50 Susam 17 

Anıerika, Fransa ve İngiltere, esasını teşkil etmekte herde- Reisicumur Bay Lebrun radya sız lıudud muhafızları, lspan- 62 mermi, 422 Türk lirası 135 Ton p. çckir. 3 55 2 60 
46 25 

460 
Para kıymetlerinin düşürül- vam olduğu beyan olunmak- ile bütün Fransa'ya hitaben ya'ya geçmek istiyen Finlan- 114 kesim hayvanı ile 53 343 B. pamuk 44 

.;,esi hakkında evelce verdik· tadır. Bu sebepten dolayı bir nutuk söyliyecektir. diya gönüllülerinden yedi kişi kaçakçı hayvanı geçirilmiştir. 345 Ken. pala. 270 
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Fırtına Ali ı 
es··,.., ..... Büyük Korsan Romam ... ... ---.1 
-88. Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

Allah böyle yaratmış .. Am
nıa, bu noksan aklın işe ya
radığı ve yarayacağı zaman da 
Vardır. 

Zeliha1 Vaziyetin bu şekil 
almasından memnun olmuştu. 
F~kat bir daha , Mustafa'ya 
~uz vermemeği kararlaştırmıştı. 
k etro da muhakkak bir fela-

eti atlatmıştı. 
- Bak Mustafa, sana şu

nu da söyliyeyim: 

n· Bu meseleyi hiç bir ki .ııse-
1~ yanında açmıyacaksın. 

.. Ç~k~ bunun duyulması, sen 
ne söylemn söyle~başma-m7" 

hakkak bir felaket getirir. Ayni 
zamanda sana yüz verdiğim, 

şımarttığım zannını da uyandırır. 
- Peki Sultanım. Öyle ol

sun.. Ben garib bir adamım, 
bana merhamet edin .. 

Artık kasabaya girmişlerdi. 
Hiç konuşmıyorlardı. Petro 
önden koşarak cümle kapısını 
açtı ve Zeliha atla beraber 
içeriye girdi. Avluda inince 
üzengileri fırlattı ve hiç bir 
şey söylemeden, etrafına da 
bakmadan harem dairesine 
doğru, acele acele, yürüdü. 

Petro, atları dama çektikten 

sonra uşak odalarına çekildi. 
Rengi çok uçuktu. Sersemle
mişti. Böyle bir neticeyi hiç 
ummamıştı. Maamafih, paçayı 
ucuz kurtarmıştı. Şimdi. Kal· 
binde, derin bir kin ve hiddet 
duyuyordu. 

- Sana göstereceğim -diye 
mırıldandı· hem de öyle gös
tereceğim ki.. Elimi yakandan 
ayıracağımı sanıyorsan alda
nıyorsun Türk güzeli!. Biz kor
sanız. İyilikle olmazsa, zorluk
la da işimizi beceririz. Vazi-
femi sonuna kadar götürece
ğim ve sonra, avuçlarıma dü
şeceksin .. Gayretimin mükafatı 
olarak, seni istiyeceğim. Benim 
olacaksın, benim! 

Petro bunu müteakıp soka
ğa çıktı, limana gitti. Akşam 
karanlığı basmıştı. Kale yaki
ninde küçük bir kahvehane 

vardı ki, orada gizlice içki de 
içilirdi ve buraya, tanınmış, 

genç bazı gemiciler ve korsan
lardan başka kimse girmezdi. 
Fakat Petro da burada kendisi 
için bir :nevki teminine muvaf
fak olmuştu. Şaklabanlık ya· 
par, akla zor sığan efsaneler, 
kahramanlıklar anlatır, hatta 
bedavadan içer, eğlenirdi. Sa
zan saz çalar, şarkı da söy· 
lerdi .. Onun bu vaziyeti, her
kesin hoşuna gidiyordu. Petro 
kahvehanenin kapısından ba
şını içeriye uzatınca, sadece 
iki kişi {ile kahveciyi gördü. 
Her üçü birden: 

- Oeooo ·dediler- Mustafa, 
iyi ettin de geldin. Her üçü
müz de şurada kara kara dü
şünüyorduk, edecek laf bula
mıyorduk .. 

Mustafa daldı ve birden, 

beşuş, neş' eli bir tavır takındı: 
- Dut yimiş bülbül gibi 

kala kalmışsınız hal içmiyor 
musunuz? 

- İçiyoruz amma, eğlene
miyoruz senin anlıyacağın! 

Kahveci, bir dolap açtı ve 
oradan teneke maşraba içinde 
şarap çıkardı: 

- Haydi bakalım. sen de 
başla çekmiye .. 

Aradan yarım saat geçmişti
ki, Petro da hafifçe sarhoş 
olmıya başlamıştı.. Tam bu 
sırada içeriye pala bıyıklı, 
uzun boylu iki gemici daha 
girdi. 

- Tamam -dediler· Musta
fa da burada .. 

Eski müşteriler, onları; 

- Hoş geldiniz, hoş gel
diniz! · diye karşıladılar - ne 
var, ne yok? Sefer nasıl gitti? 

- Eh, fena de~il.. Her 
yerde işler biraz durgun gidi· 
yor .. 

- Siz gideli birkaç ay oldu 
galiba! 

- Tam üç buçuk ay .. Ne 
ise, kış neval~sini bol bol çı· 
kardık .. Midilli'ye yaklaşırken 
uzaktan bir gemi gördük, fa. 
kat kimindi anlıyamadık. 01-
dufy•ı yerde duruyordu. Ne 
yapı} ordu, ne bekliyordu belli 
değil.. 

Petro, heyecanını gösterme· 
mek için, başını kahvehanenin 
karanlık köşesine doğru çe
virdi. Tahmininde aldanmı
yordu .. 

Bu, Mariya'nın gemisi ola
caktı .. 

- Mustafa; haydi şu sazı 
al da biraz çal Allahaşkınal 

- Sunu var -
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Teşkilata esasiyedeki Devlet demiryollan Afyon 
Tarihimizde şaheserler 

veren mimarlar 
d v • ·kı·k 1 ld ? 7 inci işletme müdürlüğünden: · egışı J nası o u • t - Aşağıdaki cetvelde gösterilen 2 itlrup balutın evvelce 

Kamutayın bu celsesinde dikkate 
Ve yeni çıkan bir kitab üzerinde şayan müzakereler geçmiştir 

" 1 • l b • k " - 11 - kabiliyetini ve imkanlannı sez· 
SOyıenmesı azım lT aç SOZ. inkılabın muvaffak olması mesi ve arkadaşlarına anl&ta· 

Yazan: Mimar Necmeddin onun doğruluğunu ve hakika· bilmesi, milletini İrşad ederek 
ten milletin öz ihtiyaçlarından, hakiki kurtuluş yolunu göster· 

Kitabın ismini görünce şark· 
tan garbe yeryüzünü ziynetlen· 
diren Türk mimarlarından ma
lumat edinilebileceği zehabına 
düştüm. Sahifeleri karıştırdım: 
Kitabın fihristi hemen şudur: 
Mimar Sinan, mimar Davud, 
mimar Kasım, mimar Mustata; 
lstanbul'da yapı işleri, başmi· 
marlar, Sinan'a aid vesikalar, 
Davud' a aid vesikalar. 

Fihrist te gösteriyor ki Bay 
Ahmed Refik'in (Türk mimar
ları) gibi çok geniş bir mev· 
zu ifade eden kitabında As· 
ya'da, Afrika'da, Avrupa'da 
eski Türk mimarları şöyle 
dursun, Fatih'ten evvelki Üs· 
manlı · Türk mimarlarının ma· 
lüm olanları bile kitaba gir· 
memiştir. 

Fihrist sırası ile sahifeleri 
açalım : 

Mimar Sinan'a tahsis olu
nan satırlarda lstanbul'un fet· 
hinden sonra şehri süsliyan 
güzel eserlerin sahipleri Sina· 
nı atik, Mimar Ayas [1], mi· 
mar Hayrettin, mimar Kema
leddin, mimar Acem Ali'den 
bahsettiği halde Türk-Osmanh 
mimarisinin birinci, ikinci de· 
virleri dediğimiz Bursa ve 
Edirne' deki eserlerde çalışan 
ve ismi malum olan Türk mi-
marlanndan bahsetmiyorlar. 

Bursa'da Yıldırım merkadi
nin kapısındaki (Kad vekaalfe
ng min hzelimaretün limüba
reketün ala yedil'abdüzzaif Ali 
ibni Hasan) kitabesi Hasan 
oğlu Ali isminde bir mimarı 
bildirir. 

Gene Edirne'da Ulucamide 
çalışan Konya'h mimar Hacı 
Alieddin ve Ômer'i tanıyoruz. 
lıtanbul' da Deniz abdal mes· 
cidi karşısındaki hanenin bah· 
çesinde medfun bulunan ve 
Fatih'le beraber lstanbul'a 
gelen mimar Şücaı biliyoruz. 

hremininde kendi yaptığı deniz 
abdal mescidinin mezarlığında 
medfun bulunan (Mimar llyas 
bin Abdullah'ın ) ismine de 
tesadüf edemiyoruz. Şehremini 
camiini de bu mimar inşa 

etmiştir. Tarihi vefatı (Tamam 
958) dir. 

Mimar Sinan'a tahsis olu
nan satırlar Bay Ahmed Re
fik'in şimdiye kadar neşrettiği 
makalelerile (Alimler ve san' at· 
kirlar) ve (Mimar Sinan) un
vanlı kitaplarındaki yazılann· 
dan ihtisar suretile meydana 
sretirilmişlerdir. 

Halbuki Sinan'ın hususi ha
yatı ile onun halk arasında 
söylenen bir takım menakibini 
ıbtiva eden eserlerden alınan 
malumat ile son senelerde 
neşredilen mimar Sinan vak
fiyesinin de mevzuubahs edil
mesi Sinan hakkındaki bazı 
anlaş malumatın düzeltilmesi 
oktasından da muvafık olurdu. 

Mimar Davud'a tah is olu· 
nan satırlar (Alimler ve san' at· 

"rlar)daki malumata birşey 
ılive etmiyor. 
Mimar koca Sinan için yapılan 
smın gayet noksan ve Kasım 
'bi Türk mimarisine gÜ'zel 

ler hediye eden bir san'at
.. m hayatını ifadeden çok 

k olduğunu yazmak mec· 
riyetindeyim. 

Mimar Sinan 
Bay Ahmed Refik'in (Mi

marlıktaki meziyetinden ziya· 
de siyasetteki nüfuzu ile ma· 
hiyetini gösteren ... ) Diye tav· 
sif ettiği Kasım ağanın saray· 
daki mevkii ve Köprülüleri 
sadarete getirmek için sarfat· 
tiği nüfuz uzun uzadıya yazıl· 
dığı halde ancak Sultan ibra· 
him ve döraüncü Mehmed 
zamanlarında (Sultan lbrahim 
ahırlanndan başka) tarihte in· 
şaat nRmına büyük bir eserine 
tesadüf edilmediği ve sepet· 
çiler köşkünün zamanında ta· 
mir edildiği ve Amavud Bel· 
radında da bir çeşmesi oldu· 
ğu zikrolunuyor. Mahalli vela
deti, hayatı, vefatı ve mezarı 
hakkında hiçbir malumat ve
rilmiyor. 

Halbuki mimar Kasım siya· 
set hayatındaki nüfuzu ile 
memlekete yaptığı hizmetler 
kadar Türk mimarisinde de 
mevki kazanmış ve eser vücu· 
de getirmiş kudretli bir mi· 
marımızd . 

Mimar Kasım ağa Yanya' da 
dünyaya gelmiş olup Amas· 
ya'lı Sadi çelebinin kölesi idi. 
O zamanın usullerine göre 
merahili katederek ser miman 
hassa olan Kasım ağanın vü
cuda getirdiği eserler B. Ah· 
med Refik'in yazdıklarından 
çok daha fazla ve ehemmi
yetlidir. 

Kasım ağanın 1048 senesi 
:zilhiccesinde Amasya'nın Gil
giras nahiyesinde Kalburcu 
karyesini ha temliki sultani 
vakfedip hasılatını Amasya' da 
Sultan Beyazıt camiinde der
siye olarak vakfeylediği zaman 
ser mimarı hı.ssa (2) olduğu· 
na göre bu tarihten, azledilip 
Gelibolu'ya nefyi tarihi olan 
(1053) senesine kadar ve mi· 
marbaşılığa -ikinci defa- tayi
ninden (1054) Köprülü Meh· 
med paşanın sadaretine (1066) 

ya kadar vücuda getirilen belli 
başlı eserleri o zamanın usul· 
lerine göre başmimara mal 
etmemiz icabeder. 

1050 Senesinde Topkapı 
sarayında inşa olunan Jftariye 
kameryası ile Bağdad köşkü 
evleviyetle mimar Kasım'a ait· 
tir. Gene 1050 de ikmal olu
nan Üsküdar' da Mahıpeyker 
Kösem valde sultana aid Çi · 

duygularından, kabiliyetlerin· mesi, bu mucizenin esas te· 
den doğmuş olduğunu isbat melleridir. 
etmesi demektir. Başarılan İn· Atatürk, milletinin hangi 
kıliblardır ki milletlerin malı işde nasıl yükseleceğini bildiği 
olurlar. Dünü ve bugünü göz için ona aid olan bütün pren· 
önünden gCQİrelim. Benden sipleri daha evvel düşünmüş 
evvel arkadaşımın söyledik· ve onu ona göre progra.mlaş· 
lerini tekrar etmek istemem, tırarak harekete geçirmiştir. 
onlar büyük bir belagatla hu· Başka memleketlerde inkılab· 
zurunuzda hakikati anlattılar. lar kanla, silahla, ihtilallerle 
Ben yalnız kendi görüşümle yapılırdı. Bizde inkılabın bü· 
anlatmak istiyorum ki dünle! yüklüğü, arkadaşlarımızdan bi-
bugün arasında inkılib bakı· rinin de söylediği gibi hareke-
mından büyük bir fark görü· tinin en büyük insanlık mu· 
yorum. Dünkü Türkiye hakiki, vaffakıyeti nümunesi olduğunu 
milli benliğini kaybetmiş ve bütün dünyaya göstererek ve 
asırlardanberi yaşıyan Türk bütün millete anlatarak ve duy· 
varlığının icablannı bir tarafa durarak, onun ruhundaki bü-
bırakmış, sun'i, tamamen ya- tün kuvvetlerden istifade ede· 
hancı bir şekle girmiştir. rek inkılabı esaslı surette ba· 

Onda Türk'ün bütün an'a· şarmıştır. Şimdi tatbikatta, 
neleri silinmiş bulunuyordu. bütiin kanunlarımızda yer bu-
0 yaşayış, sun'i bir yaşayıştı; lan inkılab prensipleri, Teşki· 
gelib geçici bir yaşayıştı. Bu, latı Esasiyemize giriyor. Bu; 
ya ölümle nihayet bulmak, onun son ahenkli olan yeridir. 
yahud bir inkılibla tamamen Çünkü başarılan inkılabların 
yerinden atılarak değişmesi yeri, o memleketin Teşkilatı 
lazımgelen bir yaşayıştı. Vata· Esasiye kanunlarıdır. 
nımızın geçirdiği büyük ölüm Halil Menteşe arkadaşımız 
tehlikelerini gözönüne getir- toprak ve çiftçi işlerine temas 
diğimiz zaman o kurtarıcının ettiler. Toprak işi bir Teşki· 
büyük iradesini, fedakarlığının latı Esasiye için midir, değil· 
genişliğini daha iyi anlarız. midir? Bizim gibi dörtte üçü 
Türk yurdunun büyük kurta· çiftçi olan bir memlekette top· 
rıcısı Atatürk'ün onun öz mil· rak, Teşkilatı Esasiyenin Ana 
letinin hayatından alarak ha- temellerinden birisini teşkil 
zırladığı fırka teşkilatı, bugün~ eder. Ayni zamanda toprak, 
kü inkılabın temellerini kur- yaşamanın da en mühim te· 
muş ve bunun üzerinde başa· melidir. 
rıcı bir çalışma yapmıştır. O Ortakçı çiftçiler; ben bunları 
bunda nasıl muvaffak oldu? hakiki çiftçi addetmiyorum. 
Nasıl muvaffak olduk? Bunu Bugün yüz binlerce, milyon· 
uzun uzadıya izaha lüzum larca yurddaşlarımız ameledir 
yoktur. Bu dehanın milletinin ve bir nevi iktısadi esirdir. 

nili cami (3) de mimar Kası· 
m'ındır. 

Bağdad köşkünün bedii kıy· 
meti ve Çinili camiin çinileri, 
bilhassa bir hususiyet ifade 
eden mermer minberi, bugün 
Barok nakışlar altında örtül
müş olan kabartma nakışlan, 
Kasım'ın san'atındalci kudret 
ve kabiliyetine en büyük de
lildir. 

Mimar Kasım hayatında 
iken Üsküdar' da Karacaah
met' de Bağdad caddesi üze
rinde kabrini inşa ettirmiş 
olup burada görülen mermer 
sandukanın inşa tarzı ile Çi· 
nili cami hatiresindeki )ahit
lerdeki stil ve işçiliğin de 
ayni olması bu camiin Kası· 
m'a aid olduğunda şüphe bı· 
rakmamaktadır. 

- Devam edecek -
(1) Fatih'io mimarlaraudan olan 

Ayas Saraçanebaşı'oda kenıli namını 
inşa euigi camiio bavlı11nda med
fundur. Camiio niyaz ~ncereeinde 
mimar Ayae'a aid şu kitabe vardır: 

Cennetmekan f irdeni aşiyan ve 
cealelcennetüu miavaı ebülfcth 

Suhan l\lchmed hazretleriuin mi· 
man sahibülbayrat 

Üatad mimar Ayaa merhumun 
rubiçün ve ç-emi, 

Ehli iman rubiçün rızaen lillibi 
ıealıi fatiha 
872 

(2) Amasya tarihi cilt 4 sahife 82 
(3) Kıble kapm üzcrincltki la· 

rihi röyleılir: 
Tamam olunca tledi himmcıile 

tarihin hatif 
Bu camide olan ıaiı o1a mak· 

bulü sübhan 
1050 

Onları hakiki hürriyetlerine, 
iktısadi varlıklarına çıkarmak 

için Partinin ve Büyük Millet 
Meclisinin kararları tamamile 
yerinde olacaktır 

Bir noktaya daha temas et· 
mek istiyorum: Bugün Teşki· 
latı Esasiye kanununa girecek 
olan esaslardan birisi olan İn· 
kılabcılık, orada yeri olan bir 
vasıftır, fakat yapılacak daha 
cok inkılib işleri vardır. in· 
kılib durmaz, daima yürüye
cektir. Yarın için de inkılab 
bizim için fedakarlık hazır· 
lıyor. Biz şimdiye kadar hazır· 
landığımız yolda, yurdumuzu 
işletmek için çalışmalarımızda, 
karşımıza çıkacak engelleri yı· 
kacağız, bizi bu yükselme ve 
ilerleme önünde tutacak bü· 
tün hurafeleri ezeceğiz. lnkı· 
labcılık bu demektir. 

Bütün Türk'ler gözlerini 
Atatürk'e dikmişlerdir. Onunla 
beraber bugüne geldik. Yann 
da onunla beraber ilerliye· 
ceğiz, yurdumuzu yükselteceğiz. 

Arkadaşlar; inkılab yapmak 
büyük bir iştir. Onu sağlam· 
laştırmak, onun kadar büyük 
bir iştir. Onun istikbalini ha· 
zırlamak ve korumak ta on
dan daha büyük bir iştir. 

Biz Türk .;ocuklarının istik· 
halini mes'ud yapmak için 
bugün yapılması lazımgelen 
her fedakarlığı yapacağız. (Al· 
kışlar.) 

MUHiDDiN BAHA PARS 
(Ordu) - Arkadaşlar; ben de 
teferruattan bahsedecek de
ğilim. Yalnız bir ıevincimi 

2 

ayn ayn kapalı zarfla ekşiltmeye çıkanlmıpada 1 
no. la guraba zuhur eden talibin verdiği fiyat haddi 
liyikinde 'görülmediğinden ve 2 no. lı iUrubada talip 
zuhur etmediğindan işbu ıuruplar 2490 sayıla kanu· 
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapah zarf 
usulile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Balast alınacak ocaklann yerleri ve toplama bal.-t 
alınacak yerler ve buralardan alınacak miktarlarile 
muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktar· 
ları ve teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde göıte· 
rilmiştir. 

3 - Alınacak balast cetvelde gösterildiği veçbile iki pru· 
ha ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacatından 
bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme devlet demiryolları mukavelenamesi kapalı 

5 

zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık 
işleri gelen şartnamesi mucibince yapılacaktır. istek· · 
liler bunları Afyon 7 inci işletme müdürlüğünde görüp 
öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler ve izahat iste· 
ye bilirler. 
Eksiltme 19-3-937 tarihine tesadüf eden cuma gunu 
afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme binasındaki 
komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler 2490 
sayılı kanun ve 4 üncü mad~deki şeraite tevfikan 
hazırladıkları muvakkat teminat · ve ' teklif mektuplannı 
havi zarflarını m~zkiir tarihte saat 1 jı e kadar komias 
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Muham· Mu-
Ocak ve Balast men vakkat Tes· 

Gurup Bulundu· toplanma mik- Bedel teminat lim Balastın' 
ğu hat yerleri tarı Lira Lira müddeti cinsi 

KLM. m. 3 ay 
1 Afyon 

Şehir 
2 İzmir 

227-900 3000 3900 292,5 6 ocak kırma 
balast. 

223~282 8000 8000 600 8 Toplama ve 
kırma balast 

16 638 
Afyon 

6 

söyliyeceğim: 

9 12 

Acele sa-.. 
değirmen 

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

lzmir'de Keıtaoe paza
zannda 22 numarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us· 
ta a müracaat. 

Atatürk bize iyi bir vatan 
verdi. Bizim imanlanmızı nef· 
sinde ve muhitte tecelli ettirdi. 
istikbalimizi temin için lazım 
olan umdeleri Fırka progra· 
mına koydu. Fakat öyle zan· 
nediyorum ki, şimdi öyle ha· 
tınma geldi ki, bunları kafi 
görmedi. O da bizim gibi, 
biliyor ki insanlar dünyanın 
en büyüğü dahi olsa, on sekiz 
milyon millettaşım ve bütün 
dünya onun hayatı üzerinde 
toplansa da insanlar fanidir. 
Atatürk de olsa bir gün öle· 
bilir. Çok temenni ederiz ki 

Allah bize o günleri göster· l .. •ıi------...... -lli 
mesin. Fakat istikbale bakar· /zmir belediyelirıden 
ken ve bugün bütün düPyanın 1 - Yamanlar suyu meaı· 
şuris içinde bulunduğunu dü· balarından Çankdere, Kı.ıılçu· 
şüncrek, yarın benim milletim kur mevkilerinde yapılacak 
de birbirini boğacak bir hale 403,76 lira bedeli kqifli top· 
gelir, yanibir ispanya olursa lama havuz işi 9.3.937 Salı 
ben kabrimde rahat edemem günü saat on altıda açık ek
demiş ve bunları bir kitabı siltme ile ihale edilecektir. 
mukaddes halinde T eşkilitı Keşif ve şartnamesini görmek 
Esasiye kanununa koymağa ka- üzere baş mühendisliğe iftirak 
rar vermiştir. Diyebilirsiniz ki için de otuz bir liralık muvak· 
madem ki Fırka programmda kat teminat makbuzu ile aöy· 
vardır, buna ne lüzum var? lenen gün ve ve saatte encü· 
Fırka programına koymakla mene gelinir. 
bütün milleti o fırkaya gir· 2 - lsnıetpaşa bulvarında, 
meğe davet etmiş değildir. Mezarlıkbaşı'dan Fevzipata bul-
0 bugüne kadar başka fırka· varına kadar 7050 lira bedeli 
ların teşekkülüne de müsaade keşifli 230 metre ve Cumhu· 
etti. Fakat dünyaya baktı ki riyet aıeydarundan, Tevfik 
artık bu fırkalar bu Türk mil· Rüşdü Aras caddesinden de-
letini dahi batırabilir. Teşki· nize kadar 5450 lira bedeli 
litı Esasiye kanununa bunu keşitli 142 metre fenni kana· 
koymakla bu umdeleri, bu lizasyon ile Mezarhkbaıı'nda 
memleketin müebbed hayatı 800 lira bedeli keşifli 48 
için esas ittihaz ettiğimizi ev· metre lağımın heyeti umumi· 
lidlarımıza da ilim etmiş ol· yesinin 13300 lira hedeli keşifle 
duk. Yarın bir Hükumet te· kapalı zarflı eksiltme ile iha· 
şekkül eder de on sene, yirmi halesi 12·3·937 Cuma günü 
sene sonra bir meclis gelir de saat on altıda icra edilecektir. 
T eşkilitı Esasiye kanununun Keşif ve şartnamelerini gör-
bu maddelerine dokunmak İs· mele üzere bat mühendislite 
terse içlerinden bazıları sen iştirak için de 991,S liralık 
ne yapıyorsun.. Atatürk'ün muvakkat teminat makbuzu 
koyduğu esasları sen nasıl bo· veya banka teminat mektubu 
zabilirsin diyebilir ve Millet ile birlikte 2490 ~la kanu· 
ne yapıyorlar, Atatürk'ün koy- nun tarifi dairesinde hazırlan· 
duğu eaasları nasıl bozuyorlar? mış teklifler ihJale günü $88t 
Diyebilir. on beşe kadar encümen rei1-

- Dnam edecek - liğine verilir. 21 26 3 6 S34 



41 6131931 ---------------------Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Gayri Menkul Sabş 

Senet No. 
390 
., 

405 
423 

37 
,, 

45 
91 

94 
134 
133 
149 

157 
171 
,, 

182 
379 
383 

" ,, 
348 

363 
384 
386 
387 
184 

" 198 
215 
218 
221 
222 
238 
239 
247 
261 

283 
292 
297 
311 
320 
329 

., 

" 334 
337 

•• 
342 

Borçlunun ismi 
Kırlı ahmet o. ibrahim hakkı 

" ti ., 

Kavalalı M. nuri O. M. celil 
Ömer O . osman 
Dramalı kasım o. fazıl 

" " ,, 
Süleyman o. ahmet 
Hasan o. abdullah, ay.şe, makbule 

,, 

" " 
Cafer o. ahmet 
Hasan kızı sıdıka 
Sait o. M. nazım 
Mehmet o. basan 

" " 

" ,, 

Mehmet çavuş o. ibrahim 
Süleyman kızı hanife 

" " 
Filibeli M. o. ismail 

,, 

" 

Mehmet kızları mukaddeı ve servet 
Emir H. o. hüseyin 

" " 
,, 

" " " 
Mustafa kızı hatice 

Abdülkerim kızı sabire 
Sadık o. sülcyman 
İbrahim o. ibrahim 
Şeyh hacı bekir sıtkıyyılkadiri 
Mehmet kızı gülsüm 

" ,, " 
Kaba kulak o. M. o. ibrahim 
İbrahim o. ahmet 
Mustafa, vasfiye, selim ve abbas 
Hüseyin o. ahm~t 
Hüseyin o. mehmet 
Hekim o. H. rüştü 
Ali o. mustaf a 
Mustafa o. mehmet 
Mehmet ali o. H. ve kerimeleri fatma 
ve zeynep. 
lbrahim şerif ali o. 
lsmail zevcesi ayşe ve oğlu mustafa 
Buğdaycı o. salih kızı ayşe 
Mehmet o. :hasan 
Hüsamettin kızı ülker 
Hacı ali kerimesi abide 

,, 
" " 

,, ,, " 
Durmuş ali kerimesi sultan 
Kara mehmet o. hasan kızları şerife 
ve gülsüm. 

" " " " 
Ali kızı ayşe 

Köy 
Işıklar 

" 
Bayraklı 
Çiğli 
Buca 

" 
Boıyaka 
Buca 

" 
" 

Burna va 
Bozyaka 
Buca 
Işıklar 

" 
" 

Demirci 

" 
lzmir 
Burnava 
Teke 

" 
Dağ tekeli 
Dağkızılca 

Işıklar 
Çakallar 

" 
Işıklar 

Şemikler 

Reşadiye 

Çiğli 

" 
Işıklar 

" ,, 

" 
" 

Kızılca köy 

Işıklar 

" 

" Balçova 
Narlıdere 
Işıklar 

,, 

" 
Narlıdere 
Işıklar 

" 
" 

Mevkii 
Dede önü 
Alan kın 
Salhane 
Gediz 
Birahane 
Melenkeçli kuyu 
lkiçeşmelik caddesi 
Sıtma pınar altı 
Çıpro 
Yılcık kemer 

Çardak 
Zincirli kuyu 
lzmir kıroça yolu 
Tekke kuyuıu 
Çalı deresi 
Alan 
Kepence 

" 
Hisar arkası 
Mansur otlu 
Sat ine 
Pınar 
Ahmetli 
Göl yeri 

Teke kuyu 
Fetrik çayı 
Kavaklı pınar 
Sabi deresi 
Şemikler 
Ahır kapu 
Üç kuyular yahya deresi 
Dikili taş 

,, " 
Koca ıu 
Manastır 

" 
Alankırı 
Taşlı tarla 
Yukarı alan 

Sayi der~si 
Kavaklı kuyu 
Uzun alan 
Mürsilderesi 
Halil ibrahim çeşmesi 
Bağ burunu 
Oluk başı 
Azmak• karı bent 
Köy civarı 
Taşlı dere 

Miktarı (Dekar) Nev'i 
2,527 Bağ 
2,297 Tarla 

27,110 Bat ve bahçe 
9,19 Tarla 
3,676 Tarla 
4,135 Bağ 

18,380 Zeytinlik 
2,757 Bağ 
6,892 Tarla 

26 Adet zeytin Zeytinlik 
ağacı. 

7 ,581 Bağ yeri 
10,092 Tarla 
34,003 Bağ 

2,067 Tarla 
6,433 ,, 

25,502 " 
22,975 " 
14,704 Bat 
3,676 Tarla 

42,044 ,. 

1,838 " 
6,433 " 
2,757 Bağ 

110,280 250 zeytin ağacını 
havi tarlanın nısıf hissesi 
7 ,352 Müfrez bağ 

203,099 Palamutlu tarla 
19,758 Tarla 
30,327 Müfrez tarla 

7,352 Tarla 
5,743 ,, 

137,850 " 
55,140 " 
41,355 " 

5,514 Bat 
9,845 Tarla 

11,028 " 
23,894 " 
4,135 " 

11,028 Bai ve zeytinlik 

6,433 Bağ 
9,19 Tarla 

13,969 " 
7 ,352 Zeytinlik 
9,19 Bağ 
7,352 Tarla 
1,838 Nar bahçesi 

11,028 112 Tarla nısıf hisae 
4,197 Bağ 
9,19 Tarla 

" cc 5,514 Bağ 

Tarla Azmak 4,595 
Karabent 8 271 ,, " ,, " " , ,, 

Yukarda isimleri yazılı borçlular borçlannı vadesinde ve tebliğ edilen ihbarname müddetinde ödenmediklerinden hizalannda 
Yazılı ve bankamıza birinci derecede ipotekli arazileri 1697 numaralı kanuna göre ve kırkbeş gün müddetle açık arttırma ile 
~~hlığa ç1karılmıştır. Birinci ihaleleri 21-4-937 çarşamba günü saat 15 de bankamızda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi banka 

1 ııası kapısı methalinde asılıdar. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu 
borcunu faiz ve masrafile birlikte öderse satış muamelesi fesh ve iptal olunur ve müşteri pey akçesini istirdattan başka hak 
llıiitalebesinde bulunmaz. Başka ıpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan 
~ sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 640 

tınJak ve Eytam bankasından 
~as No. Yeri No. su 

7
0112 B. Karataş 9 eyhil sokak 124 
01/1 A 118 

975 Kasa~ hızır m:h. kuyu
1

:ııcular s. 41 
ı'r!!. Göztcpe mısırlı caddesi 428/258 
"'V\J Oruç reis mah. çukur sokak 11/21 
341 Yol bedesteni servili han 55/4 
~81 Karataş duygu sokak 47/43 

7 
29/2 Osmaniye caddesi 43 

'] Ot/2 C. Karataş 9 eylUl sokak 126 

7
0112 A. ,, ,, ,, 100 

., 02 Hatuniye mah. dellal başı s. 2 
102/1 4 
70212 " ,, " " 6 
29 '' ., ,, " 

9 Buca mecidiye mah. 48 
8~0 Güneş mah. berber zade so. 47/51 

2 · No. 
02 Saman iskelesi 15,17 ;o Hamidiye mah. tire kapusu so. 40/42 
O 3 cü karataş mah. halil ri· 235 

S tat paşa c. 

3 
G/11 Birinci kordon saman iskelesi -

18 
9 Reşadiye urla caddesi 1025 

9~ Karşıyaka alaybey selamet so. -
1
92 

Reşadiye urla caddesi 985 
202 Gazi bulvarı tuhafiyeciler 102 

Saman iskelesi 21 

Depozitosu 

Nev'i 
Ev 

" 
Dükkan 
Ev 
Ev 
Mağaza 
Ev 
Mağaza 

Ev 
,, 
,, 

" 
" 

Dükkan 

" 

Mağıza 

Ev 
Ev 

Mağaza 
Ev 

" 
" 
Mağaza 

,, 

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

120 
20 
40 

55 
56 
15 
50 
15 

160 

C.No 
44 

MANiSA 
Manisa çaprazı sağır mah. 25 

22 45 
110 
43 
141/1 
33 
129 
144 

" 

" 

71 " 
44/1 " 
29 " 

AYDIN 
120 " 

197 " 

197/A. " 

Attarhoca mah. 
Çaprazı sağır mah. 
Yeni cami caddesi 

23 

Saray mah. uzunyol cad. 72 
Alaybey mah. çömlek so. 
Gazipaşa m. Muammer 
bey sokak l/2,198,99 

Saray mahallesi 
Çaprazi sağir mahallesi 
Saray mah. üzüm pazarı 

Aydı ramazan paşa mah. 
mimarsinan s. 
Aydın ramazan paşa 
hükumet bulvarı 
Aydın ramazan paşa 
hükumet bulvan 

190 " Güzelhihisar mah. Turna c. -
KASABA 

38 " Kasaba yeni mab. 

Ev 

" 

dükkan 
mağaza 

Ev 

" 

" 
u 

20 
25 
25 
40 
20 
50 
20 

80 
35 
10 
20 

30 

15 

15 
16 

kilise sokak Ev 15 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 17 /3/937 
çarşamba günü saat 10 da ihaleleri yapılmak üzere ertırmaya 
konulmuştur. 

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

6 10 19 648 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma Komisyonundan: 
l - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 3500 kilo askeri ev· 

safta irmik pazarlık suretilc satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 8/3/937 Pazartesi günü saat 10 da yapıla· 

caktır. 
3 Umum tahmin tutarı (613) lira olup muvakkat temi· 

natı 46 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burna va' daki Aıkeri ıa· 

tın alma komisyonuna ,gelmeleri. 635 
Burnava Tümen satın alma Komi·syor.undan: 
1 - Söke' deki alayin ihtiyacı olup 1/3/937 Pazartesi günü 

pazarlığı yapılacak olan 139500 kilo yulaf veya arpa· 
nın münakasasına talip çıkmadığından yeniden pazar· 
lık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 8/31937 Pazartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 8091 lira olup muvakkat temi· 
natı 607 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burna va' daki Askeri 

satın a lma komisyonuna gelmeleri. 636 

Deniz Levazım satın alına komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 92300 lira olan 10,000 ton Rekenpoze kömürü 22 
Mart 937 tarihine rastlıyan Pazartesi güni.i saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 5865 lira olup şartnamesi 461 · 5 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gün verilir. isteklilerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek· 
lif mektuplarını en geç 22 Mart 937 Pazartesi günü saat on 
üçe kadar Kasım paşa' da bulunan komisyon başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif 
mektuplarının kabul edilmiyeceği. 6 11 16 21 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı için (230) adet nö· 

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

parası (363) liradır. 

3 ihalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ma· 
nisa' da Tümen satın alma komisyonunda yapılacakbr. 

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

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

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

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

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

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

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

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evel M. M. V. Sat. Al. 
Ko. nuna vermeleri. 5 10 16 20 645 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 1000 Ton muadili olan 1388888 litre 73 oktanlık ben· 

zin ile 200 ton muadili 274348 litre 87 oktanlık ben· 
zinler ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmnştur. 

2 - 1000 Tonun fiati 329905 lira 30 kuruş olup ilk temi· 
nat parası 16946 lira 21 kuruştur. 

3 - 200 Tonun fiati 85459 lira 30 kuruş olup ilk teminat 
parası 5522 lira 97 kuruştur. 

4 - ihalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 19 26 2 6 485 

Mütercim ahna
caktır. 

Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii
ğiinden: 

Almancadan Türkçeye, T ürkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum müdürlüğe müracaatları. 

27 1 3 5 7 9 11 13 531 
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Fratelli Sperc 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 4/martta 
ıelip BURGAS, VARNA ve 
KOSTENCE limanları için 

, yük alacaktır. 
"GANYMEDES,, 

10/marttan 14/marta kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENTE 
LINIEN 

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

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

SERViCE MARiTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 
martta gelip PiRE, MALTA, 
MARSIL YA limanları ıçın 
yük ve yolcu alacaktır. 

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

evfi 

0/040 
f ktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az• 

M~talluml 
"D" ! 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. · 

nt Elektirik-radyo 
Telefonn Evi 

e 
:ıın r n n· 
a : 
Güzelyalı mahallesinde müstecabi sokağında 2 ve 4 taj sa· 

yılı alan iki dükkanın şimali tramvay caddesinden 987, .989 
ve kısmen 991 tajlı dükkanlar garp ve cenubu müstecabi so· 
kağından 6 taj sayılı alan arsa şarkı müstccabi sokağı ile 
çevrilidir. Bu dükkanların tapu kayıtları ve malikleri bulun· 
madığı halde mübadeleye tabi rumlardan cicikodan kalma 
olarak hazineye kaldığı anlaşıldığından kadastrosu o yolda 
yapılmıştır. Bu dükkanların mülkiyetile veya burada herhangi 
bir ayni hakkı ile alakası olanlarin ilan tarihinden iki ay içinde 
tasarruf vesikalarile birlikte izmirde saçmacı hamam sokağın· 
da 20 sayılı binada İzmir kadastro komisyonuna veya müdü· 
rüyetine müracaatları ilan olunur. 634 _, 

T.N. K 
BÜVÜ 
,,,..,.~, 

Telefon: 4142/4221/2663 
......... 1Jı11';2f;DJE;J;~;m:;w:z:~ıı 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
• Birinci kordon Rees binası 

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

~ıında LiVERPOOL ve SVAN-

D. D. Yolları 8 inci iş etme 
müdüriüğünden: 

SEA' dan gelip yük çıkara- W F ff VAN 
cak ve ayni zamanda LIVER- • • · • • 

nisanda KOSTENCE, SULl
NA, GALATZ ve GALA TZ 
aktarması DUNA limanları 

için yük alacaktır. 

"SARDINlA,, vapi.lru 20 
martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA DIYEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

Sarayköy istasyoru civarında 8 harita numaralı han binası 
içinde bir antre ve iki oda yazıhane 19·3·937 cuma günü saat 

' :ıs te pazarlık suretile izmir alsancak 8 inci işletme komisyo· 
nunda kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli üç sene için 

.. 90 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbelinde muvakk:,!
teminat vermeleri ve işe girmeğe mani kanuni bir halleri ol· 
madığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Sartnamelcr sarayköy istasyon 
yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 646 6 10 

POOL ve GLASKOV ıçın Der ZEE & co. 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 V. N. 
ClE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU· 

DAPEST 

JOHNSTON WARREN 
LINES 111artta LONDRA, HULL ve DEUTSCHE LEVAN-

ANVERS'ten gelip yük çıka- TE Lf NİE. GmbH 
racaktır. HAMBURG 

Tarih ve navlunlardaki de- "HERAKLEA,, vapuru li- "SZEGED,, vapuru 5 mart
BEOGRAD, NiVİSAD, BU
DAPEŞTE, BRA TİSLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

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

iişikliklerden acenta mes'u- manımızdadır. HAMBURG 

•l•iv•e•t•k•a•b•u•l •e•tm111eız•. lmı~imm:::il ve ANVERS' ten yük tahliye 

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Li es 

Limited 
''TURKIA,, 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. 

"ARYLENSEN11 vapuru ni
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMU MI DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

R:~ binasında No. 166 
Telefon : 3171 

etmektedir. 

AMERlCAN EXPORT LI
NES 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE OSLO 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. T elcfon No. 2007 2008 

Si HAT BALIKYAGI 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
NEW-YORK 

"EXMOUTH,, vapu'"u 19 
marta doğru bekleniyor. NEW
YORK için yük alacaktır. 

.l'iorveçya balıkya~larının en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 <lcfa sü1ülmii9lıü 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
PiRE AKTARMASI SEY

Ri SEFERLER 
Bnt1c.lurak Büyük Snlepçioğlu hnnı kar91sınd11 

"EXCAMBI ON" vapuru 
12 =ıııııııııııııııııııııııı ıııııı.. Doktor Atllllllllllllllllllllllll illi 

martta PiRE' den BOSTON 
ve NEW-YORK için hareket = 
edecektir. = A. Kemal Tonay 

"EXOCHORDA,, vapuru = 
26 martta PIRE'den NEW- --
YORK ve BOSTON'a hare- = 
ket edecektir. --"EXCALIBUR,, vapurl1 9 = 
nisanda BOSTON ve NEW
YORK için PIRE'den hareket §§ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Ba.•mnhane i tasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 eayılı 
eY ve muayenehanesinde sabah eant 8 den ak~nm saat 6 ya 

kadar hastalarını kabul eder 

-
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H 
Ucuz Satılık Fidanlar edecektir. Iİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllll Telefon: 4115 lllilll 

Seyahat müddeti: En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
PiRE • BOSTON 16 gün Maliy vekaletinden: 443/584 çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 

PiRE - MDW-YORK 18 gün l k d T b d '1/6/937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı satı ma ta ır. optan mü ayaa olunduğu taktir e ayrıca 
SERViCE MARITIME RO- evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on ku- % 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin İzmir'de Başdu· 

UMAIN BUGAREST ruşlukların 1/kanunuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

mı:•"~D•U•R•O ... S8T~O~R~,•'•vEa•p•umrumz3 .. •k•a•lm .. as•ın•ı•n•tBe•kaar•ru•·r .. et8mmişmıııo•ld•u:mğ~lmnanaomlumn~u-r ... 2._4_.6•8mllllmO .. &"IJGimİİİİİimi:ir.iiiii;:iiiiliiiiiİİiilmfminme..llmmümra~c-amat~la~r~ı.aııimiiiii:ii:miiii;;iiiil~ 

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


