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Sovyet'ler 
Harp gemilerini boğazlardan 
geçirmek için müsaade istedi 

Busene 500,000 Göçmen Gel eceli.tir 
r------------------------------------------------------------------~-------------~---------------------, 

~at y' d ziyet yeniden karı ıyor. Kardeşleri .. 
\ miz Ermeni'ler tar fı dan te did diliyor 
Suriye'liler, :Trablusşam 

limanını istiyorlar 
--~~~--------~~~-1> ro j em iz tedkik olunuyor. Dahiliye Vekili, Adana-

da-Hatay'lılar tarafından tezahüratla karşılandı 

Adana' dan 
&el İıtanbul, 27 (Huıusi) - Son 
ıı· cı:ı haberlere göre; llatay'da ye· 
1
dcn tazyiklere başlanmıttır. 

lı· Mahalli zabıta memurlan, hiç· 
~t &ebcb yokken Türk evlerinde 
h •ı:ıasız ara~tırmalar yapmıya Te 
'<!~ arada ağır muamelelere tevea-

etıni ye koyulmu~lardır. 
llttıı llüktlmet, son günlerde ulu 
)' tedbirler almakta ve bu me· 
d•tıda Türk halkını aç bırakacak 
tre ~.ı c,,.""'e fena icraata koyulmaktadır. 

'4nı Dün, demir gömleklilerle si· 
lih 1 ~roıeni'ler, bir nümayiş ter· 
g Ctnıi~ler ve 'Türk mahallelerini 
cterek tehdidlerde bulunmuşlardır. 

il)' İetanbul, 27 (Ilususi) - Dahi· 
tti.: Vekili Bay Şukrü Kaya, bu· 
~ A.dana'ya varmış ve Hatay'lı· 
~t :•rafından büyük tezahüratlı 

~ıı •nnıı. tır. 
~ 8tanbul, 27 (Hususi) - Paris· 

haher veriliyor: 
J.' ~el raosız gar.elcleri; Hatay'm te· 

~tırı/asasını tanzim edecek olan 
tıl, ıtenin, büyük müşkülatla kar· 
i~a~acağıoı yazmakta ve mu~külatı 
Sıır· eylcnıektedirJer. Bu gazeteler, 
ııen 

g~lı<l 1 er Ccnevre' ye nıilme.s il 
._,

4 
C:r.rzıelcri ve Trablus Şam li· 

~ 1'flı istemeleri keyfiyetini. en 

>ı.ıt~ bir zorluk olarak ~ösleri· 
r, 

tt~, Cenevre, 26 (A.A) - Hatay 
lltrı Yasasını tanzime memur eks· 

·~~ komitesi iki uzun içtima 
t~lu~·:re.k konseyin kahul ettiği 

J\ 101 tetkik etmiştir. 
~trı tılnın talebi üzerine komite 

eıne · tdU 0cıoğlu tarafından tevdi 
t._.-eıı p . 
"illi roJeleri tetkik etmek üzere 
\ı_ Yetini b' h d 1· ~elt ır afta ka ar ta ık 
~... 8 nıart pazartesine bırak· 

t. 

b 1~tanb 1 
.~t i . u • 27 (Hueusi) - Tel· 
'-t,r h Çın Sancak'a gitmi~ olan hi· 
8\ıı ı!Yet, <infimüzdeki çarşamba 
~, Q.ıtay'd 
t-.._~ft. an hareket edecekler 

~4'111 b 800uııa kadar Cenevre'ye 
Sa uluı:ıacaklnrdır. 

'b .. , Ylen.d · &" 
~"" )'a ıeıne göre, Batay'ın te· 

"ı1.1' 1'ıite •asını tanzim edecek olan 
I' 1 ~~ bi:.caaelı faaliyete haolamadan 

~ "ltl( b . 
ttıaıtk . . eyetin raporunu tct· 

1•h1ecektir, 

bir görünüş 
İstanbul, 27 {Radyo] - Ha· 

leb'den haber Teriliyor: Antakya 
Ermeni'lerinin tertib ettikleri bir 
nümayiş neticesinde eilahlar atıl· 
mıı ve mühimce bir çarpıoma ol. 
muştur. Bu çarpışmada, beı kişi 

ölmüş ve 15 ki~i yaralanmıştır. 

İftanbul, 27 (Ilueuei muhahi· 

rimizden) - Cene,·re•den gelen ha
berlere göre, orada bulunan Suriye 
heyeti bazı teocbbüslerdP. bulun
muştur. Suriye heyeti reisi, gazete-
cilere: · 

- Ceı.evre•de Hatay karannı 
değiştireceğimizden eminiz. 

Demiştir. 

[ANADOLU} - Hatay için Ve· 
rilen kararın değitmiyeceğini ÇO• 

cuklar bile anladığı halde Suriye 
heyeti reisinin anlamak istememesi 
çok ~lünç olur! 
~~~~~---~~~~~-

Hollanda 
Ansızın silahlan. 
mıya başladı 

Llhey, 27 (Radyo) - IIollan· 
da parlamentosu bu ııcneki büdçeyj 
tasdik etmiştir. Hollanda hülilmeti, 
silahlanma için bu ıcnc B9 milyon 
florin ayırmıştır. Bu münasebetle 
8 tahtelbahir ve yüz harb tayyare• 
linin inoaeına haolanmı~tır. 

llollanda harbiye neureti son 
ııiııtem eilıihlarla mücehhez olmak 
üzere yeni kıtalar hazırlamış ve 
müdafaa için derhal hududa eeT· 
keylemiştir. 

Bu hareket, Franeanın başla· 

dığı hazırlıklara bir mukabele teş· 
kil etmektedir. 

Hava kahramanlarımız 

Türkkuşu filosu bugün 
lzmir'e geliyor 

Havacılık günü için geniş bir 
program hazırlanmaktadır 

Bir pltinör uçarken 
Ankara'dan Burea'ya geçen ve 

oradan bu eabah erkenden f zmire 
hareket eden iki tayyare ve bir 
G. 9 tipi planörden mürekkep 
Türk.kuşu filosu, bugün öğleden 

evvel şehrimize gelecek ve §ehir 
üzerinde uçuşlar yaparak halkı ııe· 

llimlıyacaktır. Plftnör, tayyarelerden 
birinin yedeğinde bulunacaktır. 

Filo komutanı Yüzbaşı Bay Zeki· 
dir. Gelecek Türkkuşu öğretmen· 

leri de Bay Vecihi, Ferid, Ali ve 
Tevfik ile makinist Faruktur. İz· 
mir ilzerinde yapılacak turn müt•· 
akıp Tdriluıu ölrttDMDlmndea 

bazılan para~ütlerle atılacaklar ve 
tayyarelerle plinör, Gaziemir tay· 
yare meydamna ineceklerdir. Türk 
kuşu öğretmenleri, İzmir'de iki 
gün kalacaklardır. 

Du iki giin icinde bir hava· 
cıhk günü tes'id edilecek Caziemire 
trenlerle gidecek halkın, plAnörle· 
rimizi ziyareti tkolaylaftınlacak, fz. 
mir Türk hava kurumu tarafından 
(Havacılık günü) için zengin bir 
program hazırlanacaktır. 

Havacılık gününde Gaziemirde 
toplanacak halkın önünde plAnör· 

ltr akr•batik uç .. lar, pant6' 

••• 
Almanya'ya 41 
ticaret gemisi 
ısmarlıyor 

Vigana, 27 (Radyo) 
Türkiye lıükümetile Krup 
fabrikaları arasında baş
lıyan müzakereler bitmiş
tir. imzalanan mrıkave -
leye göre Türkiye, 41 ti
caret gemisi inşa ettire
cek ue Arup fabrikaları 
bu gemileri iki sene için
de teslim edecektir. 

Türkiye, inşa ettireceği 
gemilerin bedelini malla 
ödeyecektir. 

~---------------
P aris 

Bir haf tadanberi 
-...ı.-----w---= - ~--

--!.~~~]~tında .. _ll 

Paris sokakları göl 
halini aldı 

Pariıı, 27 (Radyo) - Bir haf. 
tadanberi yağan yağmurlann arka81 
keı.ilmemektedir. Nehirler, mütema· 
diyen ~ükselmekte olduğundan, 
nakliyat durmu~tur. 

Paris'in bir~ok mahalleleri ıu· 
lar altındadır. 

Sen nehrinden taoan aular, 
Paris ııcrgisinin bir kısmını has· 
mıttır. 

Vetsay cihetinde vaziyet daha 
t;ılılikeliJir. 

Marn nehri ise, Binsul 1emtini 
.kaplamıştır. 

Diger taraftan Sarant nehri, 
bütün ciTar bahçeleri tehdit et· 
mekte deı-am ediyor. Birçok ağaç· 
lan ıular alıb götürmüştür. 

Avinyon'da Ron nehri, bir 
haf ta içinde 5 metre yükeclmiflir. 

Leopold Stok
holm 'a vardı 

Stokholm, 27 ( Radyo ) 
Belçika kralı Leopold buraya 
gelmiş ve büyük merasimle 
karşılanmıştır. 
---~---------~~~-~ 
atlamalan yapılacaktır. Hazırlana· , 
cak program, bugün Türk.kutu öğ· 
retmenleri geldikten ııonra teebit 
edilecektir. 

Türkkuıu öğretmealeri, tayya· 
recilerimiz ve para~ütçülerimiz Ga· 
ziemir me7damnda karıılınacak· 
lardır. 

Müstemlekeler mes'elesi 

B. Eden, Almanya birşey 
ümid etmesin, diyor 

---------------
Von Ribentrop, alelacele Londra

dan Berlin'e hareket etti 
Paris, 27 (Rad· 

yo) - Almanya 'nın 
Londra sefiri Von 
Ribentrop, bugün 
tayyare ile Berlin'e 
hareket etmiştir. 

Von Ribentrop, 
hareketinden evel İn· 
giltere hariciye na· 
zın Bay Eden'i ziya· 
ret etmiş ve müs· 
temlekeler me1•eJeai 
etrafında tekrar ko· 
nuemuştur. 

Bay .Eden, Al· 
man sefirine uzun 
izahatta bulunarak 
müstemlekeler mes· 
elesinin, dünyayı ve 
bütün Avrupa•yı alli· 
kadıır eden bir İfl ol· 
doğunu söylemiş, Al· 

manya'nın hiçbir şey 
üruid etmcme&ini illi· 
ve eylemiştir. 

Bay Edenin bu 
sözleri, Von lübent· Von Ribentrop Furinofisten tıkarken 
rop üzerinde derin bir teeir yap- konuıacağı ve ~Bay Edenle Lord 
mış ve İngiltere hariciye neza. Halifabın söylediklerini aynen 
retinden sefarethaneye dönünce anlataca~ı söyleniyor. 
Berlinle konu~muş ve mliteakıben Alakadar tmehafil, nıiyelin 
hareket etmiştir, yeniden nezaket keabettiği kana· 

Yon Ribentropun, Bay Hitlerle atini gösteriyorlar. 

Ras Desta'nın ölümü 

lngiliz gazeteleri şiddetli 
neşriyata başladllar 

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

Ras Desta üç defa affedildiği halde ita/. 
ya aleyhine çalışmaktan geri dıırmamıf 

Geurtıl Straçi Gondtır mıntakasını teftiı edi!14'r 
- Yazı11 4 Uncu sahifede 



Sayfa 2 ___ E!m _____ m.1E!l!!!~-~--------.-mı11~ ANADOLU 

Ruh ve saadet 
~eçenlerde, hen de yazdım, bir arkadaşımız da: 
Gülmek lazım, eğlenmek lazım. 
Kom~umu1.un bir kadını var. Fakirdir hiçnre .. Diğer bir komtumuz 

~a \ar ki, o da fakirdir .. Bir.incisini beş senedenheri tanırım. Bir defa· 
,cık olsun, duılnklıınnda içten gelmiş, tabii lıil' tebessümün toplandıgını 
f;Örmedim. sulen lıntır sorarken Verdiği etwabl:ırda bile duduklan, Ull· 

iki zorla, iple cekiliyormuş gibi gayri tabii bir vaziyet alıyor. 
Bir çocuWı var ve onca~ız da, kuçük yaşta hnm ve şuursuz .Lir sü· 

lkiita dalmış .. KonuşmaSl mınltı gibi.. Gülmesi de, kara bulutlu bir 
;f;Ünde kaçamak yapan ışığı ıındmyor. fstikbıılı.le bunun dıı <ludaklannda 
-ebessüm, taş gibi, mermer gibi donulı.:laşac:ık .. 

rnger komşumuz, ne kadnr ç.ok gülüyor,ne temiz giilüyor?. Dedim 
ya, o dn a)nİ hayat şartları içindedir .. Fakat hayata, kemli felsefesinden 
bir renk, bir ışık, bir saadet wrmi,tir. Velev ki gayri şuuri bile olsa, 
jnsıının, ıncs'ud olmak için biraz da kemli hayatından, kendi ahenk ve 
enerji 'nden birşeyler, Lir renk, bir armoni vermek lfizım gel<li~ini kav· 
ranııştır .... Ve, bunun içindir ki, gillüyor. Onun da bir ~ocuğu var. Za· 
man znmıın, kıırşı} a oturub yavrusu ile konuşur, gülüşürken boyatma 
kendi atmosferinden lıir ışık indirmiş olnnlurm bahtiyarlığı içinde 
bulunuyor. 

Evelki sün Lunlarılnn Lirfoclııi ile koııuşuyoulum: 
- 'eden ·dedim· hu kadar durgun un, yoksa hasta mııım? 
- Yok canıın, cevabını verdi, tabiatim böyle .. Uem de neyime gü· 

le}im, gülünecek ne var? 
Diğerine de sordum; 
- Tebrik ederim, çok iyisiniz. Gülüyor, çoluk çocuğunuzla 

eğleniyorsunuz? 

- Gülerek cevnb verdi: 
- Gülüyorum. Güldükçe İ}ilcşiyor, dirileşiyorum. Gülmesem, öın· 

rüm on ),1 kısalır, Çocuğumun burnu duda~ına değer. İnsan, herşeyi 
kafasına \·e gözüne almalı, gülmiye c;alışınah bayanım, insanın marifet· 
)erinden biri de hudur. Para ctmiyen souıurtganlıkla ıığraşmaktanea fay· 
dalı olan ) nn aç gülmeyi tercih ederim: 

Hu son cümlt>, ne kadar manalıydı? 

Bizim otelcilere tesem! 
Oteller, bazı buhran mev

simleri gecirirler, müşterisiz 
kalırlar, fakat Amerika' da Flo
rida' da büyük bir otelin ba· 
şına gelen bizimkile!in başına 
gelmemiştir. 

Florida' da birçok büyük 
.oteller vardır; bunlar arasında 
Miyami geniş bir bahçe için· 
de son sistem birkaç yüz ya
taklı bir otel vardır; bu otel 
müşteri f ıkdanından boş kal
mış, sahibi de büsbütün zarar
dan kurtulmak için oteli kü
mes hayvanatı yetiştirme mii· 
essesesi haline sokmuştur. Bu 
otelde şimdi 110,000 piliç ve 
tavuk, 56,000 kaz ve 40 çift 
güvercin vardır! 

Amerikan garabeti bazı pra· 
ktik neticeler de verebilyoirl 

Zavalh adamcağız .. 
Yunan zabıtası, Yorgi Alek

sandresi isminde ve 78 yaşın
da bir ihtiyarı büyük bir pa
ra kasası kırarken cürmümeş
hud halinde yakalanmıştır. 

ihtiyar kasa hırsızı polise 
karşı hiçbir mukavemet gös· 
termemiş ve: 

Saime Sadi 

Amerika'nın da Ahmed, 
Mehmed'leri Smit, Conson, 
Vilyam ve Brovn'dur. 

fş böyle. Fakat bizde ve 
belki de Fransa'da Mehmed, 
Ahmed, Düran ve Marten'ler 
hakkında tutulmuş istatistik 
yoktur amma, Amerikan'lar 
boş dururlar mı? • 

f şte bir Amerikan istatistiği: 
Birleşik Amerika' da 1024000 

Smit, 750,000 Brovn, 684,700 
Vilyam olduğunu göstermek· 
tedir. 

Maamafih bu istatistik 658900 
çok, 522,500 Vilson olduğunu 
da göstermektedir. 

Bu istatistiği yapanlar, bir 
aile arasında yetişip de ayni 
ismi taşıyanlar için "Beşinci 
Vilson, sekizinci Ruzvelt,. gibi 
numara ile zikir usulünü tav· 
siye etmektedirler. 
~~~~~---~~~~~-
Tekaüd edilen 
öğretmenler 

Çeşmenin Namık Kemal 
okulu öğretmenlerinden Bay 
Halil Dural ile Kemalpaşanın 
Örenköyü başöğretmeni Bay 
Aptullah Jner ve ayni ilçe· 
nin Yukarı Kızılcaköyü öğret· 
menlerinden Bay Müslim Al
kan isteklerile tekaüde çıka-

Karşıyaka' da 
--······· Sivrisinek mücade. 

lesi esaslı şekil aldı 
Karşıyaka' da Sivrisinekle mü

cadele tedbirleri almak için 
geçen hafta belediye ve parti 
nahiyesi tarafından bir içtima 
tertip edilmişti. Evvelki akşam 
sıtma mücadelesinde mütahas· 
sıs Mardin saylavı Bay Ali 
Riza, Karşıyaka' daki hekimler, 
parti azaları ve münevverlerin 
iştirakile bir toplantı daha ya
pılmış, vaziyet tedkik edil· 
miştir. 

Mücadelede muvaffakıyet, 
halkın da alakasına bağlı gö· 
rülmüştür. Maamafih kararların 
halk tarafından layık olduğu 
alakayı göreceği kanaatı kuv
vetlidir, kararlar şunlardır: 

1 - Belediye, evler bari· 
cinde Sivrisineğe yatak ola
bilecek yerleri, her cumartesi 
gün sekiz posta ile ınazotla
nacaktır. 

2 - Halkın irşadı için her 
çeşit ilanlar yapılacak, toplan
tılar tertip edilecektir. 

3 - Fakir evlerinin mazot
lanmasınt belediye deruhte 
etmiştir ve bu evler tesbit 
olunmuştur. 

4 - Halk mazotu kolayca 
kullanabilecektir. Bir bayi te
min olunacak ve bu bayi, bi
donlu arabalarla çalışan ame
lesini ev, ev dolaştıracak, la· 
zımgelen yerleri mazotlıyacak 
ve buna mukabil dökme be
deli olarak sadece beş kuruş 
alacaktır. Karşıyaka 4500 ha· 
nelidir. Her hafta bu mazot· 
lama ameliyesi yapılacaklar, 
halk buna riayete mecburdur. 
Aksi takdirde belediyece ce
zalandırılacaktır. 

5 - Sıhhiye müdürünün ve· 
receği sıhhiye memurları, be· 
lediye ve hükumet hekimle· 
rinin nezareti altında evlerin 
kör kuyu ve hela vaziyetlerini 
tetkik ile gayri fenni olanla
rını ev sahiplerine ıslah etti
receklerdir. Kapak ve sifon 
tertibatını tamim için alaka· 
darlar tedkikııta başlamışlardır. 

6 - Mücadeleyi belediye 
takib edecek ve haftada bir 
komisyon toplanarak vaziyeti 
gözden geçirecektir. 

Kar.~ıyaka'nın Örenköy ve 
Hacı Hüseyin'ler köyünde de 
mücadele tertibatı alınmıştır. 
Burada da halk evlerini ma· 
zotlıyacak, umumi yerlere na· 
hiye teşkilatı bakacaktır. 

Kilovat tarif esi 
Bu hafta içinde yeniden - Ne yapayım; genç ya· 

şımdnnberi bu san'atle meş

gulüm, fakat işler o kadar 
kesad ve karlar o kadar az 
ki ihtiyarlık zamanı için beş 
on para biriktirmeğe muvaf· 
fak olamadım.. Böylece ihti· 
yarlığımda da çalışmak mec
buriyetinde kalıyorum!. De
miştir. 

Herifcağız, kasa kırmanın 
ne demek olduğunu bilmiyor 
mutlaka! 

AmerikaAhmet,Mehmetleri 

rı lmışlardır. 

Bugün doğacak 
cocuklar •. 
• 

Ayın birçok tesirleri, bilbu sa 
uranus \C utarıd tc irlcrile iştirak 
edenleri wcnf i ve kötü netkeler 
verecektir. Bugiin kavga, can sı· 

kmtıRı günü olacak ve ihtiyatsız 

olonlar, asalıi hareket edenler çok 
zarar giiTeceklerdir. Birbirine zıd 
ve hepsi de can sıkıcı hadiseler 
karşısında ~alı~mak zevk ve ceea· 
retini kayhcde<·cğiz. l'azıırılan isti· 
facle eılerek iş yapmamak musib 
hir tedbir olacaktır. 

tesbit edilecek 
Elektrik tarifesini yeniden 

' tesbit edecek olan komisyo· 
nun ilk toplantısında İzmir 
tramvay ve elektrik şirketinin 
Belçika' daki idare meclisinden 
bazı mes' eleler hakkında ma· 
Jumat istenmesine karar ve· 
riimişti. Bu hafta içinde bu 
malumat gelince tarife ko
misyonu tekrar toplanarak ki· 
lovat tarifesi üzerindeki tet· 
kiklerine başlıyacaktır. 

Mailim ya bizde Ahmed, 
Mehmed, Mustafa gibi isimler 
pek çok kullanılır. Bir mek
tepte bir sınıfta beş, on Meh· 
med veya Ahmed toplandığı 
vakidir. 

Fransa'da Düran, Marten, 
Düpon isimleri bizim Ahmed, 
Mehmed vesaire gibi pek 

•mebzul olarak kullanılır .. 

Su tarifesinin Nafıa Veka· 
Jetinden tasdik edilib gelmesi 
bekleniyor. Yeni su tarifesinde 
suyun metre mikabı 15 kuruş· 
tan 12 kuruşa indirilmiştir. Bugün do~an çocuklar hayat· 

ta iyi Lir mevki kazanacaklar, bu 
mı>vkiılen istifade } olunu hile<·ek· 
lerdir. Bugün doğan çocuklıınn 

başkalnrının fikirlerine uymama· 
ları nıenfaatlcri iktızasıdır. 

KültUrparkta 
Belediye reisi doktor Bay 

Behçet Uz, dün Kültürparkta 
fuar sahasında muhtelif inşaatı 

___________ J. teftiş etmiştir. 

•• 1 

Uzüm standar-
• 

dizasyonu 
----· •-e-+-iı•----

/hracatçılar da bir 
rapor hazırladılar. 

10 martta Ankara'da top
lanacak olan uzum kongre
sinde üzümün standardizasyo
nu için karar alınacağı mallım· 
dur. Bu kongrede okunmak 
üzere lzmir ticaret ve sanayi 
odası ile borsa komiserliği ve 
lzmir kuru meyva ihracatçılar 
birliği tarafından bir rapor 
hazırlanmıştır. Kuru meyva 
ihracatçılar birli~inin raporunu, 
kongre için Ankara'ya gide· 
cek olan birlik üyeleri bera· 
berlerinde götüreceklerdir. Di· 
~er raporlar, İktısad Vekale
tine gönderilmiştir. Kuru mey
va ihracatçılar birliğinin rapo
runda ihracatçıların serdettik
leri mütalealarcla üzüm starı· 
dardizasyonunun tam bir şe
kilde yapılmaması ve İzmir 
ihracatçılarının satış yaptıkları 
tipler nazarı dikkate alınarak 
bu tiplere uygun standardlar 
kabul edilmesi istenmektedir. 

15 metre 
yüksekten 

Dereye uçan 
otomobil 

Kuşadası ile Şirince arasın· 
da bir otomobil kazası olmuş· 
tur. Şirince nahiyesinde Ku
şadasına gitmekte olan 9 nu· 
maralı tenezzüh otomobili, yol 
üzerinde Çeşme mevkiinde 15 
metre yüksekten dereye uç
muş, yolculardan biri ayağı 

kırılarak ağır ve üçü de hafif 
surette yaralanmışlardır. Şoför 
yakalanmış, yaralılar, hastane
ye kaldırılmışlardır. 

Konserva · fab
rikası. 

Besi çiftliğinin yeri 
tesbit ediliyor. 

Dikili kazasında zayıf hay
vanları bakmak, ehli domuz 
yetiştirip Yunan ve ltalyan 
adalnına ihrac etmek için bir 
(Besi çiftliği) tesis olunacağını 
dünkü sayımızda yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre çiftli
ğin tesisi için s.<ırfedilecek olan 
60,000 lira Ziraat Vekaletin
den değil, Ziraat ve iş ban
kalarımızdan verilecektir. Çift· 
lik yerini tesbit etmek üzere 
vilayet baytar müdürü Bay 
Adil Y ergök ile ziraat müdürü 
Bay Nadir Uysal salı gunu 
Dikili'ye giderek tetkikat ya· 
pacaklardır. Besi çiftliğinde 
zayıf hayvanları beslemek ve 
iyi fiatle satmak için bol çayır 
hayvan pancarı yetiştirilecek 
ve ileride hayvan etlerini kon 
serva yapmak için küçük mik
yasta bir de konserva fabri
kası kurulacaktır. 

Sokak ağzma bırakılan 
taşlar. 

Karataş mahallesinde Mah
mut Hayati sokağının ağzına 
nedense yığılan taşlardan ge· 
celeyin karanlıkta oradan geç· 
mck mecburiyetine.le bulunan· 
lar çok zahmet çekıncktcdır· 
ler. Hatta düşenler bile ol
muştur. Belediyenin, sokak 
ağzına bırakılan taşları kal· 
dırtınnsını temenni ederiz. 

Taksitle milli ve metruk 
emlak ve arazi satın almış 
olanların muhtelif yıllarda 
ödiyemedikleri borçlarının pe
şin olarak tahsil edilmesi hak
kında Maliye vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
emir gelmişti. lzmir' deki bu 

kabil emlak sahipleri, vnktile 
yüksek fiatlerle satın aldıkları 

malların, sonradan yarıdan 
fazla kıymetlerinden kaybet· 

tiklerini ileri sürerek borçla
rından bir kısmının affını ve· 
ya borçlarını ödiyebilmelerini 

temin ıçın uzun taksitlere 
bağlanmaları hususunda te· 
şebbüslerde bulunmuşlardı. 

Şimdiye kadar verilmemiş 
taksitler tamamen ödendikten 
sonra mütebakisinin bir şekle 
bağlanması mevzuu bahsolabi· 
leceği ve geçmiş taksitlerin 
bekleti\meden tahsil edilmesi 
hakkında Maliye vekaletinin 
son emri üzerine emlak sahıp
leri aralarında bir toplantı 
yapmışlar ve borçlarının öde· 
me taksitlerinin arttırılmasını, 
yeni taksitlendirme keyfiyeti· 
nin şimdiye kadar ödiyeme
dikleri borçlarına da teşmilini 
istemeğe karar vererek vila· 
yete bir istida ile müracaat 
etmişlerdir. Vilayet, bu müra· 
caatı Maliye vekaletine bildi· 
recektir. 

Kıdem zammı 
Gören öğretmenler 

ne olacak 
936 yılı büdçesine bağlı 

öğretmenler kadrosu Vekiller 
'h'eyetince tasdik edilmiyen me· 
muriyet ihdası muteber sayıl· 

mıyacağından 1936 yılında 
zam göraüş öğretmenlerin 
kıdem farklarının verilebilmesi 
için öğretmen kadrosunun tas· 
dik edilmek üzere Vekiller 
heyetine gönderilmesi lazım· 

gelmektedir. Kültür direktör
lüğünden dün bütün ilk okul
lar başöğretmenliklerine gön
derilen bir tamimde kadronun 
tasdikine kadc:.r zam gören 
öğretmenlerin aylıklarının zam
sız verileceği bildirilmiş ve 
zamsız olarak 1 eylfıl 936 ta
rihinden mart sonuna kadar 
birer cedvelin doldurul:ırak 

gönderilmesi istenmiştir. Evel· 
ce gönderilen eylül ve birinci 
teşrin aylarına aid havalelerin 
hükmü kalmadığından tahsisat 
tenzil edilecektir. 

Öğretmenler arasında 
İzmir istiklal okulu başöğ· 

retmeni Bay Sırrı Tebil Kar

şıyaka F evzipaşa okulu başöğ· 
retmenliğine, Foça merkez 

okulu başöğretmeni Bay Ah
sen Gürtin lzmir İstiklal okulu 
başöğretmenliğine nakledil
mişlerdir. Foça merkez okulu 
öğretmenlerinden Bay Hikmet 

Göktan ayni okul başöğret· 
menliğine, İzmir Tınaztepe 
okulu öğretmenlerinden Bay 
Cemal Yamaner fzmir Narlı
<lcre okulu başöğretmenliğine, 
Torbalı'nın Saipler köyü öğ
ı etmeni Bay Mehmed İl bek 
Çeşmenin çiftlik köyü okulu 
başöğretmenliğine tayin edil
mişlerdir. 

Manisa 'lı genç
ler Bozdağ 'da .. 

Ödemiş, (Hususi) - Mani· 
sa'dan 21-2-937 Pazar günii t 
akşamına Ödemiş' e Tuğba) 
İsmail Alpan'm idaresinde ıs6 
kişilik modelize edilmiş taıt1 
teçhizatlı bir kayakçılar kafİ' 
lesi gelmiştir. Kafileyi değer 
bilen Ödemiş'liler istasyondıı 
bando ile karşılamıştır. Kafile 
doğru Halkevine gelmiştir. BtJ' 
rada kafile başkanı Tuğba)' 
İsmail Alpan kayakçılığın aıı· 
lam, önem ve tarihçesi üze• 
rinde bir söylevde bulunmuf 
lardır. Söylevi zaman zamaıı 
sürekli alkışlarla karşLlanmıŞ' 

tır. Tuğbay lsmail Alpan ka· 
yakçılığın başlangıcının Türk· 
lerle başlamış olduğunu ~ söt 
lemiş, kayak gereçlerinin meı1l' 
leketimizde yapabileceğini be' 

· lirtmiş, kayakçılığın gençliği~ 
sağlısal ve askeri eğitimindek1 

şümullü rolleri üzerinde dura~ 
lamışJar, dinleyicileri konu üze' 
rinde aydınlatmış, alkışlamış· 

]ardır. Bütün kafilenin istira: 
hatleri temin edilmiştir. Ertesı 
gün kafile Bozdağ'ına hareket 
etmiştir. 

Kafile, Bozdağ'mda ilçebB' 
yımız Haşim Seçki'nin dah11 

önceden Bozdağ'ında teşldl 
ettikleri 30 kişilik Dağspot 
kulübünün ve bundan başk9 

ilçemiz köylerinden 80 kişinİ11 

iştirakile Bozdağ'ının bugüne 
kadar kimsenin çıkmadığı 2()()0 
metrelik yüksekliğine çıkrn1f 
tır. Bu suretle Bozdağ'ınd~ 
rekoru kırmak bu kafileye n8' 

sip olmuştur. Bu başarı çe~· 
remizde büyük bir heyec3~ 
uyandırmıştır. 

Sayın Tuğbay lsmail Alp8' 

nın değerli söylevi de çevre' 
mizde ilgile karşılanmış, Hal~' 
evimizce derhal bütün teçh1

' 

zatile 15 kişilik bir kayakçıl~;. 
kolunun teşkiline karar verı 
miş ve girişilmiş bulunuyor· 

Bozdağımızın kayakçılık sP0

1
'. 

• 1 
runa Uludağ' dan daha elverı~ 
olduğu görülmüştür. ı<afı' 
Bozdağ'ından llludağ kaya"' 
çılarını telle selomlamıştır. . 

Kayakçılar Bozdağ'ında b1
' 

ay kalacaklardır. 
Tuğbay, fsmail Alpan'ıo 13ıJ~ 

sa ve Manisa' dan sonra ao; . o' dağ'ında seyahatçılık alemın 1 

gösterdikleri müsbet başarıl~:. 
memleketimiz sporculuğu ş0.1, 
ranla anacaktır. Bu vesile 

1 
., 

sayın Tuğbay lsmail Alp6~j· 
takdirle kaydetmeyi borç 
lirim. 

Gene def ine! .. 
ıı· 

Şehrimiz Milli Emlak ~it 
dürlüğüne müracaat eden ~1 
zat, Kızılçullu' da gösterec~ıı· 
bir yerde define mevcut 01{. e 
v h b . . De ııı gunu a er vermıştır. 
araştırılacaktır. 

Balo . k~,ıııı 
6 mart cumartesı a , d 

Ankarapalas oteli salonJarıdB 
atlıspor kulübü t~rafın1'tif 
zengin bir balo vcrılece kls 
O gece için büyük hazırlı ıcıı 
yapılmaktadır. Muhtelif eğ' ı 

l " · l de h~ ce er ve surprız er 
lan maktadır. 

Ansızm ölmllŞ dtı' 
Gaziler caddcsind~ Be 1'1 ı• 

sokağında oturan Isa~id~ı 
Rejina'nın ani olarak 0 1 ııı~ 

Ptır 
haber alınmış ve ya ~ıe 

muayenesinde ölünı~n 5~8~ıl· 
kalpten ileri geldiğı arı 
ınıştır. 
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Busene 500,000 yeni 
göçmen getfriİb u! 

''Kültür,, ü v • t•h I . 
ben dey,ivereyim ve agaç ıs 1 a esı. •.. Yrızıyordu 

Yeni göçmenler Anİıara-Erzurum demir. 
yolu güzergahında iikan edilecekler 
Ankara, 27 (Hususi muhabirimizden) - Hükumetimizin göç· 

men getirtme ve iskan işlerine verdiği ehemmiyetten mühim 
neticeler istihsal edilmiştir. 

Eski taş, yahud cilalanmış 
taş aeoikleri devir, bundan 
35,000 yıl önce başlar. Mü
rettip hata eder, diye bir da· 
ha yazıyorum: 

Otuzbeş bin yıl öncedir bu 
eski taş devri .. 

- Bundan bize nel., De
meyin. Zira, kültür de bu de
virden alıyor ba~langıcını ... 
Resimde cro-manyan devri 
dedikleri bu zamanın san'at· 
karları, almışlar ellerine ucu 
sivri çakmağı, vurmuşlar ma· 
ğara dıvarına; önlerinde yatan 
mamutun, geyiğin resmini bir 
ala çizivermişler .. 

Hem nüfusumuzu arttırmak, hem de yabancı memleketlerde 
kalmış olan Türk kardeşlerimizi ana-vatanda toplıyarak onJan 
memlekete her cihetce faydalı birer uzuv haline getirmek için 
alınan kararın tatbikına hız verilecektir. Bu cümleden olmak 
üzere Ankara - Erzurum demiryolu güzergahında 500,000 göç· 
menin iskanı için hükumetçe bir proje hazırlanmıştır. 

Rua gemileri 
Boöazlar'dan Akdeniz'e 

geçeceklermiş 
Moskova, 27 ( Radyo ) -

Sovyet ~ülcıimeti; Rus harb 
gemilerinden bir miktarının 
bo~azlardan Akdeniz' e geç· 
mesi için Türkiye'den müsa· 
ade istemiştir. 

1Jay Stoyadinovic 
itimat reyi aldı. ' 

Belgrad, 27 (Radyo) - Bu
gün Meb'usan meclisinde çok 
hararetli müzakereler olmuş, 
hım meb'uslar, Başbakan Dr. 
Bay Stoyadinoviç'in icraatını 
tenkit etmişlerdir. Neticede 
içtimai basiret Nazın söz ala
rak bir nutuk irat etmiş, Bay 
Stoyadinoviç'in, siyasi, içtimai 
ve harsi sahalardaki büyük 
hizmetlerini anlatmıştır. Neti· 
cede Yugoslavya Başbakanına 
itimat reyi verilmiştir. 1 Martta 
toplanacak mecliste büdçenin 
teferruatı üzerinde görüşüle
cektir. 

lzvestiya 
Faşizme yardım edildi
Olntleri 9lklyet ediyor 
Moskova, 27 (Ratlyo) -

lzvestiya gazetesi, lngiliz mu· 
hafazakarlarile Fransız'ların 
faşizme yarHım hususundaki 
gayretlerinden bahsederken 
AVrupa' da sulhu muhafaza 
eden ana chvarı yıktıklarını ve 
kendi ellerile faşizmi kuvvet
lcndirdilderini yazıyor. 
Sofya harb divanı 

a kişiyi iilama mahkOm etti 
Sôfya, 27 (Ratıyo)- Bulgar 

harb divanı, casuslukla müt
lchem beş kişinin muhakeme· 
~.İni Bitirmiş ve bunlardan 
llçGnii idama mahküm etmiştir, 
beraet edenlerden biri Türktür. 

Kudüs'te 
~rap'lar, Şam'dan gelen 

kafileye ateş açblar. 
Kudüs 27 (Radyo) - Şam

dan gelen bir kafileye Arap· 
~ ateş açmışlardır. iki ölü, 
lıt' 1 yaralı vardır. 

ANADOLU -------Günlük siyasal gazete 
Sa'bip ve başyazganı 

trliaydar Rüşdü ÔKTEM 
._ ltı.~ıni neoriyat ve yazı işleri 
t fadurii: Hamdi ~ilzhet Ç-.anç-ar 
d'tebaneai: ......_ 

ftQıir tİinCi Beyler sob#ı . f Halk Pattiai binası içinde 
~ti elgraf: İzmir - ANADOLU 

efon: 2776 .. Posta kutwu 405 

\' 'N ABO~ ŞERAiTi 
1 1~ 1200, altı aylı~ı 700, üç 

\' aylığı 500 kuru§tur. 
~c:ı meinlebtler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 kuruıtur 

fl -geçmiı aüahalar 25 kurnıtur. 

~:Af>OLU MA~'BAASINDA 
BASILMIŞTIR 

_, ____ _ 
Yeni büdce , 

Kat'i surette tesbit 
edildi 

Ankara, 27 (Hususi muha
birimizden) - Başbakan f s· 
met fnönü'nün riyasetinde top
lanan Vekiller Heyeti yeni 
büdçe üzerinde görüşmelerde 
bulunmu'Ştur. 937 büdçesi, 
Vekiller Heyetince 240 milyon 
Türk lirası üzerinden tesbit 
edilmiş ve müzakere edilmek 
üzere büyük millet meclisine 
verilmiştir. Yeni büdçedeki 
fazlalık, geçen seneki büdçeye 
nazaran 24 milyon liradır. 

Karabük 
Fabrikasının inşaa. 
tına baş lanı yor. 
lstanbul, 27 (Hususi muha

birimizden) - Karabük'te ku
rulacak olan demir ve çelik 
fabrikamızın inşasına başlan· 
mak üzeredir. Sümerbank, 
demir ve çelik fabrikası inşa
atı için 500 usta ve işçi ha· 
zırlamıştır. Bugünlerde Kara
bük' e gönderilecektir. 

Bulgaristan' da 
Diktatörlük hare

ketleri ~başladı 
lstanbul, 27 (Hususi) -

Sofya'dan gelen haöerlere 
göre Bulgaristan' C:la diktatör· 
lük kurulmasını istiyenler ço· 
ğalmıştır. Diktatörlük istiyen 
partiler taraftarları, şiddetli 
mücadelelere başlamışlardır. 

Finlandiya'da 
14 müsabakanın sekizini 

kazandık 
f stanbul, 27 (Hususi muha

birimizden ) - Finlandiya'ya 
gitmiş olan milli güreş takı
mımızın, Finlandiya güreşçile· 
rile yaptığı güreşler hakkında 
haberler gelmiştir. Bu haber· 
lere göre güreş takımımız 
noksan kadro ve noksan kuv
vetle yaptığı bu seyahat ve 
güreşlerde on dört müsaba· 
kanın sekizini ICazanmıştır. 

B. Vanzelar.d 
Paris'e hareket etti. 
Brüksel, 27 (Radyo)- Bel

çika Başbaleanı Bay Vanzelana, 
bugün Paris'e hareket etmiştir. 
Bay Vanzelana, Paris'te bir 
hafta kalacaKtır . 

Doyçlanil 
Tanca limanma vardı 
Tanca, 27 (Radyo) - Al· 

manya'nın Doyçland kruvazörü 
buraya gelmiştir. Tanca'da 
ecnebi sefirleri E>oyçland se· 
finesi Amiralına l:>ir ziyafet 
vermişlerClir. Doyçland ku'man
danı da mukabil bir ziyafet 
vermiştir. 

Bugün su bardağını küp, 
kediyi inek haline sokan yir
minci asır adamının bile ak
lına hala hayret verir bu re· 
simler. 

Bu adamlar gökten inmedi. 
Bugünkü ilahi artistlik ba
baları idiler ve tabiatın mil
yonlarca yıldanberi yonta 
yonta, a ta ·durJlta meydana 
getirdiği musaffa ve mustafa 
kafaların ecdadı 'idi bunlar. 

• * * Onlar mamutu ve geyiği 
göre göre resmettiler. Belki 
mamuta ve geyiğe aid gülünç 
ve feci bir takım şifahi "Mit,, 
yahud, müzikal bir kompozis
yon da vücuda getirmişlerdir 
amma, bize kadar gelen ve 
kalan bu çi1gilerdir. 

Gece gündüz rüyada ve 
hayalde mamutlarla beraber 
idiler onlar. Korku ve menfaat 

1 

hezimet veya zafer mamuttan 
ileri geliyordu. 

Şimdi yavaş yavaş kültürün 
vasfı belirmeğe başlıyor: 

Biıe değen, dokunan, bizi 
doyuran veya korkutan, bize 
sürünen veya bizi içine alan 
hadisenin hayalde, histe, ha
fızada, şuurda ve hatta la
şuurda kalan izleri, akisleri .. 

* * * Şimdi gelelim milli kültüre: 
Laponyahnın cehennemi buz

dandır. Arab'ınki, Yahudi'nin· 
ki ateşten, Şimali Amerikalı 
yağmurdan, Sudan zencısı 

kuraktan korkar. 
Bataklık kenarlarında oturan 

iP.tidai insanların kafasında 
"Yılan,; izi bütün eserlerinde 
aksini gösterir: Yılana tapar, 
yılan dansı oynar, yılan resmi 
yapar, yıİan eti yer. 

Ve Sumatra yerlisi, yağ· 
murdan mütevellit bir cinnet 
geçirir. 

Mısır sütunları mimarisi ip
tidai şekilde bir palmiye kö· 
küdür. Bunun istihalesini ar· 
keoloji kitaplarında seri ha
lincie görürsünüz. 

Gotik mimarisi de "Çam 
ağacı,, modelindedir. 
Şu halde coğrafyanın bir 

kültürü var. Yoksa Angola 
müstemlekesinde Kolonya ifa· 
tedralinin mimarisini kurmağa 
kalkmak, kimsenin aklına gel
mez ve bunun adı milli kültür 
olmaz. 

Berlinde, kos-kocaman bir 
cam kubbe altında bir "Ber
gama müzesi,, var: 

Havası patates ve bira ko· 
kan ou zavallı sitenin liazin 
haii insana dokunur. 

Bergamu sitesi &ütün Ak
deniz siteleri gibi mavi sema, 
turuncu ufuk, laciverd deniz 
ve gümüş renkli zeytin dalları 
arasında güzeldir. 

işte kültürün milliliği, mil· 

-----,..,,....._........,.._ 

.Bir gece burada alevler yükseliyor ve her 
kes eski mezarlığa koşuyorHu. 

Karşımdaki masada akraba 
çocuklarından bir genç otur~ 
muş, yazıyordu. Düşüncenin, 

tereddüd ve korkunun bütüq 
ağırlığını taşıyan bu çalışma~ 
da ve yazmada, istikbalde!\ 
ziyade, bir nevi izzetinefi~ 

Zamanın valisi, türbedar şeyhe, 
Bahribabayı bana gönder, dedi .. 

Balıribaba parkı 
Bahribaba parkında, yap-I Birdenbire çocukluğumu na· 

rakları dökülmüş bir çınar tırladım. Burası bir mezarlıktı. 
ağacına dayanarak, ayakları- Hatta aşağıdaki geniş yolu 
mın altına serilen denize ha- bile ihtiva eden bakımsız, bü· 
kıyorum. Körfez, kenarları çar- yük bir Yahudi mezarlığı. Se
puk çurpuk büyük bir havuzu n'!lerin biribiri ardınca yürü· 
andırıyor ve sanki su, masma- yen hadiseleri ve cilveleri, 
vi bir beton gibi bu havuzun şimdi o ıssız, korkunç mezar· 
içinde dondurulmuştur, hiç kı- lığın yerinde bir park tesis 
mıldamıxor. etmişfir. lleriae çocukların 
~ f .. fi'". d sesleri yükseliyor ve dalların 
ıy~ ın c~gra 1 ıgın en ileri aralarından, onları kendi oyun 

ge ıyor yanı ... • mahallerinde atlayıp sıçrar, 

· * * havaya yükselir, kayar ve sal-
Gel gelelim ulemayı musan· lanırken görüyorum .. 

nifinin rivayetlerine: Solumdaki kanepede iki as· 
Dünyayı İncil gözü ile gö· ker mektub yazıyorlar. Mek-

ren, akaidden felsefeye atla· tubu bizzat karalıyan dedi ki: 
mış nice sıfır numara şöhretler 
var bu dünyada. 

- Mehmed, yedisinden yet· 
mişine firede firade selam, 

Herhangi bir mefhumu ille diye yazaeım mı? 
tarif edeceğim, diye kafasında Diğeri arkadaşının omuzunu 
dar bir çerçeve imal edip dürttfi: 
sonra alemin düşünce ve mu· 
hakemesini bu dar kalıba sok- - De gidi Ali del.. Oku· 

yup yazmağı bilirsin Öe firade 
mağa çalışan ulemanın papu 
cu çoktan dama atıldı · firade selamın kalktıgını bil· 

senin mez misin? 
anlıyacağın .• E, ne diyeyim? 

Onlar, birçok şeyler gibi - Sonsuz saygılarımla, de 
"Kültür,, Ü dahi gökten inme ulan! 
bir nesne olarak telakki eder· 
lerdi. Abistre diye allamelerce 
de bir ad korlardı bunlara .. 

Hele bizde "Medrese-Mek
tep,, istihalesi mahsulü olan 
fukeha bozuntusu, mürşid kı
yafetli, kerameti kendinden 
menkul üstadlara hıç aldanma 
evladım. 

Gayri ihtiyari gülümsedim 
ve gene kendi düşüncelerime 
daldım. Bu yerin ne kadar 
çok hatıraları vardı ki, yeni 
yetişen ve yetişecek olanların 
çoğu bunları işitemiyecek ve 
gezip dolaştıkları yerlerin ta· 
rihçesini bilemiyecekler. 

Seferberlik yeni başlamıştı, 
zamanın valisi Bay Rahmi, 

Kültürün, kültürlü adamın 
bir vasfı da budur belki .. * şehirdeki mezarlıkları kaldır· 

"K"l · ı * * rnak arzusunu gösteriyor ve u tür Ü adam,, olmak için, 
l ô ilk defa Mezarlıkbaşına el 

OKumak, düşiinmek ve yap-
k 1 uzatıyor. Devre hakim olan 

ma azımdır. Bu yapmak 
kadrosu içinde "Müsbet ten· sert taassup, şiddetli bir mu· 
kıd,, "Ameli tecrübe,, "Bilfiil kavemet göstermek istiyor. 

l Mezarlığı !<aldırmak ıçın, 
ça ışına,, da dahildir. Kültürlü 1 k 
adamın riyasız bir düşüncesi, "Fetva,, ama lazım geliyor 

ve bunda da bir takım hadi
taassubsuz bir tenkıd fikri 
buiunmalıdır. Riyakarlık ve seler, dedi-kodular çıkıyor .. 
hasis endişe, kültürün düşma· Nihayet mezarlık yıkılmağa 
nıdır hülasa.. başlıyor ve garibi şu ki, 130 

Kültür hiçbir tarifin mah· yıl evvel gömülmüş ve büyük 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

sulü değildir. Bir tarife uy· ıı·--~---. _1111!'9 ____ ,ı 
sun diye kültür yapılmaz. TAK V j M 
Kültür bir ev gibi planla de· 
ğil, bir cihan gibi belki biraz Rumi. 1353 1 Arabi-1355 
keyfi, fakat nisbet ve serbest Şuhat 15 Zilhicce 16 

bir ahenkle dünyaya gel· 
miştir. 

Müstesna insanların maya
sınôa bu ahenk bizzat tabia· 
tın, mahz, mutlak tabiatın 
ezeli ve ebedi ahengidir. 

Nesillerden nesillere, deha· 
lardan dehalara miras kalarak 
yaşıyor ve yaşıyaca'k sözün 
kısası ... 

Dr. Necati Kemal 

-

-
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-
Evkat J~zan Vasat E\kat Ezan Vasat 
Güneş 12,40 6,37ıi'k;ml2,00 17,:17 
öğle 6,30 12,26 yatsı l ,3;I. l 9,27 
ikinci 9,35 l5,33imeak 11,01 4,59 -

gayreti, bir nevi günlük en· 
dişe vardı. 

Ona sorsam, niQin bu hı
dar çalışıyorsun, desem, emi
nim ki; 

- Ne yapayım sınıfta ka ... 
lırım 

Ve yahud da; 
- Çalışıyorum. Çünkü tem .. 

bel bir talebe, çalışan bir ta· 
lehe yığını arasında feci ve 
hacil vaziyete düşüyor; 

Diyecek... Bir ruhiyat ve 
terbiye hadisesinin en basit 
olaganlarındandır bul Bazıları; 

- Normal seviyeye yana· 
şamamış çocuklar, zekalannın 

noksanlığını fazla çalışmakla 
telafi ediyorlar. Halbuki bu 
surelle zekaları daha çabuk 
yıpranıyor. 

DemelCtedirler. Bazılarına 
göre de, talebe, bir izzetine
fis mes'elesi ile, sınıfta kal
mamak, arkadaşlarının arasın· 
da fena vaziyete düşmemek 
için çalışıyor. 

Ben, pedagojinin, psikolo· 
jinin ve bütün ilimlerin önün· 
de, kalemimin üstüne beyaz 
bayrak çekerek hürmetle tes
lim olanlardanım. "T •şehhüd 
mikdarı n dediğimiz muallim
liğim, bana çocuk, okuma ve 
ok.utma mevzuları hakkında, 
-Çok şükür· birşeyler öğret
miştir. 

Fakat ilmin normal cemi
yetler ve şartlara gôre vazet
miş olduğu bütün kaide ve 
hakikatleri kabul etmekle be
raber, diyeceğim ki: 

1 
1 - Bizde esasen talebenin 

fazlası; orta mekteble lise ka· 
pılarının önundeki cereyanlara 
kapılarak, çok az nisbette yük
sek tahsıl diyarınageçebiliyor. 
Bir talebe üç, dört sene, ze· 
kasının noksanlığını fazla ça· 
lışmakla telafiye kalkmı?., ne 
çıkar? Evrt, fazla çalışmalıdır. 
Çünkü bu kadar zamanda di· 
mağın tehlike ·geçirmesi mev· 
zuubahs edilemez.' Hiçolmazsa 
birşeyler öğrenmiş olur. 

2 - Talebe, "lstikbal,, pa· 
rolasını kullanmıyormu~ ta iz· 
zetinefis ve hacalet gibi şey· 
ler üzerinde duruyormuş. Bi
naenaleyh bu, müsbet bir ça· 
lışma değilmiş. 

Yürümiyen adama koltuk 
değneği verirler. Bizim talebe 
izzetinefisli ise ve küçük bir 
cemiyet olan ınektebde hacil 
düşmemeği de istiyorsa, bu da 
büyük bir kardır. Bu iki kuv
vet sayesinde hiç te farkına 
varılmadan sınıflar ve !eneler 
geçilir ve sonunda, bu iki ma· 
nevi destekle ve r şuurlu, müs
bet çalışma.. Prensibine da
yanmadan yetişmiş çocuklar 
bakars nız ki birer kıymet ol· 
mu,Şlardır. 

Ne yapalım, ilme rağmen 
1 , 

realite ve zaruretler bazen 
bunları söyletiyor. 

Orhan Ralımi Gökçe 
~-~-------,~--..------

Yara 1 anmak 
Arastada Mayir oğlu Bün· 

yamin ile Salamon oğlu Muiz 
arasında çıkan kavgada Muiz, 
elini cama çarparak elinden 
yaralanmıştır. 



Fransız Parlamentosunda ~ 

. Leon Blum, parl8men- ı ~ 
toyu istifa ile korkuttu 
abine, 209 muhalif reye karşı 

361 reyle itimad kazandı 
Paris, 27 (Radyo) - Mec

lisi meb'usan siyasi münaka
şaları gece saat 21, 15 te tek· 
rar başlamış ve Bay Blumun 
verdiği izahattan sonra, mec
lis gece yarısından sonra saat 
1,55 te kabineye itimad reyı 
vermiştir. 

Tasnif ııeticesine göre 209 
reyi muhalife karşı 361 reyle 
B. Leon Bluma itimad edil
miştir. 

Sol cenah gazeteleri: 
"Bay Filinden kabinenin 

mali siyasetine, B. Pol Reino 
da iktısadi siyasetine hücum 
etmiştir. Bu iki meb'us bur
juva hakkının hükumet aley
hine hareketini temine çalış· 
mış fakat umdukları neticeyi 
elde edememişlerdir. Radikal 
partisi kuı.vetini göstermiştir." 

Demektedirler. 
Bay Blum, cevabi nutkunda: 
.. Siyasetimi değiştirmeğe ni· 

yetim yoktur, çünkü tuttuğum 
yol, muvaffakıyet yoludur. 
Fransa'da vaziyet, resikara 
geldiğim zamandan çok daha 
iyidir; Siyaset ve programı
mızdan fedakarlık yapmak icap 
etse bile, bu fedakarlık halk 
cephesini teşkil eden bütün 
partilerin malumat ve muva
fakatile olacaktır. 
Şunu da söylerim ki, eğer 

ihtiyaç ve zaruret, milli bir 
blok'un tesisini iccip ettirirse 
mevki iiktidardan hemen çeki
leceğim. Fakat böyle bir ihti
yaç ve vaziyet yoktur. Ben 
istinad ettiğim reylere göre 

------
Halkevi köşesi: 

Konya saylavı B. Ali Rıza 
Türel tarafından Hatay temel 
yasası hakkında 6 Mart Cu
martesi günü Halkevinde ga
yet değerli bir konferans ve· 
rilecektir. Bu konferans herkes 
tarafından dinlenebilecektir. 

§ Verilen karar üzerine bun
dan sonra her Pazar, saat 15 
den 21 e kadar devam etmek 
üzeJe tedansan vardır. Tedan· 
sanlar, bugünden itibaren baş
lıyor. Bu itibarla Evimiz halka 
açıkhr. 

§ Halkevinde aza kaydı, gün
den güne artmaktadır. Her 
vatandaşın, kendi evine yazıl· 
ması beklenmektedir. 

Kayıt muamelesi, Salı ve 
Çarşamba günleri saat 17den 
19 a kadardır. 

idare ediyorum. Bir Fransız 
başvekili gibi hareket ettim 
ve böyle hareket edeceğim. 

Yeni bir vaziyetten bahs
ettim; fakat ne demek iste
diğimi anlamadılar. Ben siya
setimden şüpheye düşmüş me-, 
saimizde yorulmuş değilim. 
Bütün maksadım,programımızın 
yeni safhasını tesis idi. 

.. Tekrar ederim: Şimdiki 
vaziyet, resikare geçtiğim za
mandan çok iyidir. Misal ola· 
rak tasarruf sandıklarının dü
zelen vaziyeti, işsizliğin daha 
azaldığını, iflasların lehte bü
yük bir fark gösterdiğini bil
diririm. 

Bu vaziyet hasebile progra
mımızı, milletin tasvibile tat
bik etmekte devam edeceğiz. 

Şimdi bir buhran mevcut 
olduğunu tasdik ediyorum, 
fakat kontenjan ve gümrük 
tarifeleri ıslahatı devam ettik
çe vaziyet te düzelecektir. 

Büdçede açık vardır; fakat 
üzerimize aldığımız: Milli mü
dafaa noktasından olan büyük 
mecburiyetlerimiz, hayat baha
lılığı, para üzerinde yapılan 
spekülasyonlar bu açığı de
vam ettirmektedir. 

Gizlenmiş, harice kaçırılmış 
paralar dahilde tedavüle ~eç· 
melidir, bu, para sahihlerinin 
de menafii iktizasıdır. 

Bugün hükumet istifa ederse, 
Fransa'da temin edilmiş olan 
işçilerin intizaml ve binnetice 
Demokrasi tehlikeye düşecek
tir. Kabinem, memleketi ikiye 
ayırmıya çalışan bir kabine 
değildir. Ekseriyetin reyini al
madan bir kanun koymuş . 
değilim. Fransa'nın her Baş· 
vekili gibi beyanatta bulundum, 
böylece çalıştım ve böyle ça· 
lışacağım". 
Demiş ve sol cenahtan şid

detle alkışlanmıştır. 

OtobUs kazası 
Geçen yıl Cumhuriyet bay

ramı gecesi bir kaza olmuş, 
bir otobüs Gazi bulvarında 
Avram adında birini ve Kor· 
donda tütün tüccarı Bay Faik 
ile zevcesini ağır surette yara
lamıştı. Bu kazaya sebebiyet 
veren şoför Bay Şahin hak
kındaki tahkikata sorgu ha· 
kimliğince devam edilmektedir. 
Dün sorgu hakimi tarafından 
kaza yerlerinde keşif yapıl

Hırsızhk 

Keçeciler' de safa otelinde 
misafir kalan Fettah oğlu 

Mevlud otel katibi Ali oğlu 
Talib 'in bir battaniyesini çal· 
dığından yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Keçeciler' de berber Salih 

oğlu Yusuf Ziya sarhoş olduğu 
halde makasla Osman oğlu 

Sabri'yi sol kolundan hafif 
surette yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Dolandırıcıhk 

Birinci Kordonda 136 sayılı 
dükkanda tütüncü Bekir kızı 
Ayşe; Salih oğlu Hasan'a boz
duğu bir lira karşılığı ufaklık 
para verdiği sırada elli kuruş
luk yerine bir Romanya pa
rasını verdiğinden yakalanarak 
tahkikata başlanılmıştır. 

Dövmek 
Çayırlı bahçe' de Mehmed kızı 

Emine, İsmail kızı Makbule'yi 
ve oğlu Mehmed'i dövdüğün
den yakalanmıştır. 

Nişanhsma kızmış 

lkiçeşmelik'te küçük Cam· 
göz sokağında 2 numaralı 
evde oturan Hüseyin oğlu 

Celal, nişanlısının kendisile 
birlikte gezintiye çıkmamasın
dan müteessir olarak merdi
venden inerken düşmüş, göğ
sünden hafif surette yaralan
mıştır. 

• 
lstanbul limanı 
Yenikapı'da ya. 

pılmalıdır. 
fstanbul, 27 (Hususi) 

Burada tetkiklerde bulunan 
şehircilik mütahassısı Bay 
Prost, yeni lstanbul limanının 
Yenikapı' da yapılması doğru 

olacağı kanaatına varmış ve 
bu husustaki kararını bir ra
porla hükumete bildirmiştir. 

Berlin 
Türk Ticaret odası 

kongresi 
Berlin, 27 (Radyo) - Ber

lin Türk Ticaret odası yıUık 
kongresi toplanmış, odanın 
faaliyet raporu takdir edilmiş 
ve Türkiye büyüklerine tazi
mat telgrafları çekilmesine 
karar verilmiştir. 

Sinato 
Ruzvelt'in layihasını 

kabul etti 
Vaşington, 27 (Radyo ) -

Amerika Sinatosu Ali mahke
me hakkındaki Ruzvelt layiha· 

• 
G. Franko, ltalya'nın Burgos el-

cisini merasimle kabul edecek , 
Londra, 27 (Radyo) - ls

panya'ya karşı tatbik edilecek 
bitaraflık siyaseti dün bir de· 
rece daha inkişaf etmiştir. 

Kontrol komitesi mesaisine 
devam etmiş ve kontrolün 
sureti tatbikını tesbite çalış
mıştır. Kontrolün devletler 
arasında taksim şekli kat'i ne
ticeyi bulmuştur. Araştırılan 
r.okta, sadece sureti tatbik 
mes'elesidir. Bu hususta ha
zırlanmış olan proje, murah· 
haslar tarafından mensab ol· 

Ras Desta'nın 
ölümü General Franko 

dukları devletlere gönderil· 

lngiliz gazeteleri miştir. 
l Pazartesi günü bir içtima 

şiddetli yazı ar daha yapılacak ve 3 Martta 

yazmağa başladı askeri ve bahri ekisperler top· 
Londra, 27 (Radyo) - İn· lanarak abloka ve 1kontrol 

giliz gazeteleri, Ras Destanın şeklini tamamlıyacaklardır. Bu 
kurşuna dizilmesinden dolayı suretle kontrolün 6 • 7 Mart 
şiddetli yazılar · yazmakta ve gecesi tatbiki temin edilecektir 
İtalyanın, Habeşistan'da çok Valans, 27 (Radyo) - Is
şiddetli bir siyaset takip et- panya fbaşvekili Bay Largo 
meğe başladığını ileri sür- Kabellaro'nun mevkii sarsıl-
mektedirler. mıştır. Başvekille diğer bakan-

Roma gazeteleri, ansızın lar arasında çıkan bir ihtilaf 
başhyan bu neşriyata muka- bu vaziyeti ihdas etmiştir. 
bele ederek, ingiltere'nin müs- Salamank, 27 (Radyo) -
temlekecilik tarihinde daha Önümüzdeki pazartesi günü 
gaddarane hadise mukayyid ltalya'nın yeni sefiri itimatna-
olduğundan bahseylemekte- mesini General f ranko'ya ve-
dirler. recektir. 

Ayni gazeteler, Ras Desta- Bu münasebetle büyük te· 
nın, üç defa affedildiğini ve zahürat ve askeri geçit resmi 
buna rağmen gizlice ltalya yapılacaktır. 
aleyhine tutibat almakla meş· Madrid 26 (Radyo) - Mi-
gul bulunduğunu ve niha- lisler, büyük hazırlıklara haş-
yet layık olduğu cezaya çarp- lamışlardır. İspanya hükumeti 
tırıldığını iddia ediyorlar. Başvekili Bay Largo Kabal· 

Paris, 27 ( Radyo ) - Ras lero, yakında mühim harekata 
Desta'nın, ltalyan'lar tarafın- başlanacağından bahsetmiştir. 
dan kurşuna dizilmesi hadi- Londra 26 (A.A) - İs· 
sesi, bütün Avrupa' da derin panya işlerine ademi müda-
akisler yapmıştır. hale komitesinin bugünkü top· 

Berlin 27 (Radyo) - Al- lantısından sonra neşredilen 
man gazeteleri; Ras Desta'nın bir tebliğe göre Tali komite 
ölümünden sonra İtalya'nın 3 Martta Londra' da toplana-
Habeşistan' da tamamen emin cak olan toplantıya resmi müte· 
olabileceğini ve artık müca· hassıslar göndermeleri için 
dele edecek Ras'lardan kim· deniz devletleri mümessille-
senin hayatta kalmadığını ya- rinden talepte bulunmayı ka-
zıyorlar. rarlaştırmıştır. 

Londra, 27 (Radyo) - Tac Mezkur toplantıda komiteye 
giyme merasiminde Habeş iştirak eden devletlere ait 
İmparatoru Haile Selasiyenin olup lspanyol limanlarına uğ-
davet edilmesi, ltalya' da gale- rayacak olan gemiler hakkında 
yan tevlit etmiştir. İngiliz si- tatbik olunacak kontrol pla· 
yasi mahafili bundan müteessir nına dair bir takım talimat 
olmuştur. Bu hadisenin, yeni ricası ile alilkadar hükumet· 
aktedilecek Aıedeniz misakına lere bildirilecektir. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12, 
30-14 Türk musikisi, Hava
disler, Hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

Varyete musikisi, 19,30 Kon· 
ferans B. Selim Sırrı Tarcan 
tarafından, 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 20,30 B. Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev, 20, 
45 Belma ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi, 21, 15 
Stüdyo orkestrası, 22,15 Ajans 
ve Borsa haberleri, 22,35 
Plakla sololar. 

Sir Tomas 
Mühim bir söylev 

verdi 
Londra, 27 (Radyo) - İn

giltere milli müdafaa nazırı 
Sir Tomas, bugün mühim bir 
soylev vermiş ve ezcümle 
şunları söylemiştir: 

- lngiltere'nin kara, deniz 
ve hava kuvvetleri, sulhu mü
dafaa içindir. Biz; Fransa ve 
Belçika' dan başka icabında 
Almanya' nın da tecavüzden 
masun kalması için çalışıyo· 
ruz. Hiç kimse, lngiltere'nin 
başkalarına tecavüz için ha
zırlandığını söyleyemez. 

- Sir T o mas, sözlerine 
devam ederek demiştir ki: 

- Ben, Avrupa milletlerini 
idare edenlerin, bir harbe se
bebiyet vereceklerine kani 
değilim. Aksi takdirde, bu 
adamların, tamamen delirdik
lerine hükmetmek icap ede
cektir. 
~-~~~ .... ~--~--~-
niz kontrolüne iştirak hakkını 
istememektedir. Portekiz dahi 
bu kontrol işi İngiltere, Fransa 
Almanya ve ltalya'ya münha· 
sır kaldığı müddetçe buna iş· 
tirak arzusunda değildir. 

Yukarda isimleri geçen dört 
devlet teknik mes' elelerin halli 
için kontrol planını kendi hü
kumetlerine bildireceklerdir. 

Royter aiansının öğrendiğine 
göre ltalyan'lar Portbou ile 
Alicante arasındaki mıntakayı 
Alma'lar Alicanta' dan Mar· 
bella ile Malaga arasındak bir 
noktaya kadar olan mıntakayı 
Fransız'lar ile İngiliz'ler de 
Gaskonya körfezinde kontrolü 
yapacaklr,rdır. 

Fas cihetinde Ceutanın şarkı 
Fransız'ların ve garbı da Ka· 
narya adaları dahil olmak 
üzere lngiliz'lerin kontrolüne 
bırakılmaktadır. Nihayet Ba· 
leares mıntakasında gene Fraıı· 
sız'lar kontrolda bulunacak· 
!ardır. da müessir olacağı söyleniyor. Sovyet hükameti şimdi de· rt 

.......................................................................................... lllllİ .............. ımıia ........... ...: ............. .. 
mıştır . sını kabul etmiştir. 

fft&:--
--~~-~- --~~___J ~llS'nın Definesi 

Tarihe mUstenid zabıta romam 

22 
Lük tekrar odaya döndü 

ve kendi kendine: 
- Gizel acaba nerededir? 

l Yeni ve fena bir tesadüfe 
meydan vermeden kendisini 
nasıl bulmalı? Muhafaza al· 
tanda mıdır, bir yere kapa· 
dılmış olmasın? 

Diye sordu. 
Lük, ortadaki büyük masa 

başında ayakta duruyor, seri 
bakışlarla herşeyi gözden ge
çiriyor, tetkik ediyordu. Bu 
sırada masanın bir kenarında 
üzerinde küçük siyah irtibat 
düğmeleri olan fildişi bir plaka 

• 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

gördü. Bu plaka garip bir 
alete merbut idi. Lük, her 
düğme üzerinde altın kakma 
olarak harflar olduğunu gör· 
dü ve dikkatle tedkik edince 
birisinin üzerinde G. 1. harf· 
tarını okudu. 

- Şeytan bana yardıma 
başladı. 

Dedi. Bu iki harfı taşıyan 
irtibat düğmesi bana dilber 
Gizel'i bulduracaktır. Buna 
kalıbımı basarım! 

Ve, parmağıle bu düğmeye 
bastı, asabi bir halle biraz 
bekledi. 

Lük bu plakanın merbut yenler yok mudur? vaktimiz çok kıymetlidir. Ba- da henüz bilmiyorum. Yalnı 
olduğu garip alete kulağını - Dinliyenler mi?. Hayır. hanız beni ve makinistimi sizce babanız elimde bulundukça 
verdi, bu aralık bu aletten bir Babamın dairesinde bulunu- malilm usullerle eline geçirdi. vaziyetimiz bir derece lehime-
ses Almanca: yorsunuz. Değil mi? Bizi de gene sizce malum hu- dir, ölüm bizden uzaktır. Bu 

- Buradayım baba, ne is· - Eveti susi kanunları mucibince ida- vaziyetten istifade lazımdır. 
tiyorsunuz? - Şu halde, bu dairede ma mahkum etti. Fakat ben Siz buraya gelemez misiniz? 

Dedi. yalnız bulunuyorsanız siz de kendisine ani bir tecavüz yap· Heyhat .. 
Bu ses, Gizel'in sesi idi. benim gibi yalnızsınız demek- tım, bayılttım. Merak etmeyi- _ Heyhat mı dediniz? 

Sog"ukkanlılığmı muhafazaya tir. Bizi hiçbir kimsenin dinle· niz, hayatına hiçbir zararım ç·· k Od d kuf 
h 

- un ü.. am a mev 
çalışarak mahud alete hita· mesine i timal yoktur. Hattın dokunmamıştır ve dokunmıya-

1 bulunuyorum. 
ben: hiçbir yer e irtibatı da bulun- caktır. Şimdi yatağında sadece 

k d F - Muhafızınız kim? 
- Gizel, dedi, hayrete düş- mama ta ır. akat... sım·sıkı bağlı olarak yatmaktadır 

meyiniz, ben Lük, kulübede Cizelin sesi burada heyecan Gizel, beni dinliyor musunuz?. Yanımda muhafız olarak hiç 
bıraktığınız gencim. Yalnız ve asabiyet arzetmiye başladı. - Evet.. Çabuk söyleyiniz bir kimse yoktur. Fakat ods· 
mısınız? Lük bunu hissetti ve: rica ederim. mm iki kapısı da dışarıda~ 

Aletten derin bir "Oh" geldi. - Gizel, Fransızça görüşe· - Devam ediyorum; baba- kilitlenmıştir. Babam ga~rı 
Ve titrek bir sesle genç Al· lim. Daha iyi olmaz mı? Bun- nız veya bir başkası buraya muayyen zamanlarda gelıP 
man kızı: dan maksadım, size burada gelir, beni böyle görür, ve beni görüyor. 

- Ben.. Burada yalnız bu- nasıl bulunduğumu daha iyi sizinle muhaveremi dinlerse -Ne zamandanberi bu halde 
lunuyorum. Fakat siz .. Siz?. anlatmaktır. vaziyet feci olur. Maamafih bulunuyorsunuz? 
Dedi. Olur, Fransızça görüşe· vaziyet henüz benim ve ma· Ancak dün akşamdao· 

- Gizel, size serbestçe hi· 
tap edebilir miyim? Bizi dinli· 

lim .. 
Kısa keseceğim; çünkü 

kinistim için fecidir. Piyer'in 
nerede ve ne halde olduğunu 

beril 
- Devam edecek.....-
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T eşkil3tı esasiyedeki değişiklik nasıl oldu? 
- 6 - halledilmiş değildir. Fabrikaya Hüsnü Kitapçı (Muğla) - mem ki yurddaşlarım1z başka 

Hatıralar 
Nitekim kendi arazimden amele lazım olduğu gibi, top· Bendeniz de layiha hükümle- türlü düşünsün. Yalnız bu 

4000 dönümünü yani yarısını rağı işlemiye de amele lazım- rini okuyarak edindiğim ihti· umdeler üzerinde tevakkuf et· 
Bizim (**) dünkü şehir re- bugün kendi ortakçılarıma dır. Bilhassa ameleyi toprağa sası yüksek huzurunuzda arzet- meği ben zaid bulurum. 

portajında, Hisar camii altın- devretmiş bulunuyorum. Bina- çivilemek ve onu toprakta mek üzere çıkıyorum. Kısaca Çünkü kıymetli Dahiliye 
dan bahsediyor. Hisar camiile enaleyh toprak kanununu her- tutmak çok zor bir meseledir. arzedeceğim, kıymetli vakitle· Bakanımız çok salahiyetli bir 
beraber akla gelen, Tilkilik, fki· kesten evvel tatbik etmiş bu· Onun için bence, bu verilse rinizi sui istimal etmiyeceğim. lisanla, vakıfane bir şekilde 
çeşmelik, Beyler sokakları ve lunuyorum. Bu işde tamamilc bile, dediğim gibi, onu top· İkinci maddeye ilave edilen bunu izah buyurdular. Ben 
Basmahane havalisidir. Bura· çiftçinin toprak sahibi olması, rağa bağlamak çok zor ola· vasıflar şu demektir ki mev· yalnız bütün bu umdclerin 
)arda hala ve hala eski İzmir- gerek ikttsadi ve gerek iç.ti- cakttr. Ve gene, zannediyo· kii iktidarı elinde bulunduran bizden istediği bir noktayı 
den kalmış bir ağız tadı var· mai bakımdan, çok faydalı rum ki aradan seneler geçince C. H. P. şimdiye kadar prog- işaret etmek isterim. 
dar ki, insan onu zevkle içer.. görüyorum. Amma, arzettiğim gene bu topraklar başka el- rammda umde olarak, esas Atatürk bütün icraatında 

Bu şehrin orijinalitesi, ora· gibi, bizde diğer memleket- lere devrolunacaktır. Binaen&· olarak kabul ettiği bu vasıfları hedef olarak bunu kabul et
larda yaşar. Garptan ve şark- lerde olduğu gibi, hukuku me· leyh halledilmesi lazım gelen millete mal ediyor. miştir. Bu da, kendi rahatına 
tan parçalar, renkler ve şiir· deniye haricinde insanlar yok- mesele, bugün elinde sapanı Atatürk gibi yüksek bir de- bakmıyarak yalnız millet ve 
ler almıştır. Tilkilik'teki sıra tur ve ötedenberi yoktur.Müs- olan, çift süren ve başkasının ha ve onun kıymetli arkadaş- memleket için çahşmağı gaye 
kahveleri, ağaçlan ve onlann lümanhk mülkiyeti bir akidei yanında ortakçılık yapan ve lan, kanuna, Teşkilatı esasiye bilmek ve bunun için de gayet 
ser in gölgelerine atılmış ka- diniye olarak kabul ettiği için yahut arazisi az, kısmen var, kanununa girmemiş olsaydı feragatkar ve fedakar olmak. 
napeleri şöyle bir düşününüz: bizde ve bütün müslüman başkasının yanında ortakçılık dahi, bu işi yürütmek kudret Şimdi her hangi bir vasfı ele 

Size elli sene evelki lzmir- memleketlerinde herkes mülk yapan çiftçiyi toprak sahibi ve kabiliyette olduklarını şim· alsak, mesela devletçilik vas· 
den haber, hatıra ve selam sahibi olabilir ve alıp satabilir. yapmaktır. Bu mesele Cum- diye kadar ki filiyatlarile gös· fını alalım; Bu vasfa istirıaden 
verirler.. Mesela Rusya'daki mir usu· huriyet hükumetinin, zannede- termişlerdir. devlet gerek nazımlığım ve 

Ramazan akşamlarında, iyi lü gibi bir usul bizde yoktur. rim lzmir'in istirdadından son· Binaenaleyh bu noktai na- gerekse başancılığını üzerine 
demlenmiş çay ve mis gibi Orada muazzam bir kütle ra oralarda kalan metruk ara· zardan bir faidei ameliyesi aldığı bir işte kullandığı ele
yemen kahvesile dolup boşa- mülk sahibi olmaktan, alıp ziyi muhtaçlara dağıtmasından yok gibi görünmüyorsa da, manlar eğer bir iş yapan şah
lan tepsiler, tıngırdıyan fincan- satmaktan mahrumdur. Bizde başlar, Diter taraftan Ziraat Türk milletinin • ki ebed müd- si teşebbüs sahibi kadar o işe 
lar, garsonların; halk az • çok mal mülk sahi- Bankası da çiftçiyi arazi sa- dettir- gelecek nesillerimizin kendini bağlamazsa ve huzur 

- Doooool, hafif olsun.. bidir. Şimdi çiftçiyi toprak hibi yapmak için taksitlendir- en iyi bir tar7.da bir millet ve ve rahatını feda etmezse dev· 
Hacı Mehmed Efendi amucayal sahibi yapmak istiyoruz. Çiftçi, 

1 

me usulünü ihdas etmiştir. hükumet teşkil edebilmesi için )etçilik vasfına ihanet etmiş 
Diye bağırışış?arı, öyle bir bilirsiniz ki esbabı mucibede- Ben zannediyorum ki bu me- lazımgelen vasıflarla müceh- olur ve bu vasıf semeredar 

hususi ahenktir ki, 0 zaman· de yazıldığı gibi, çift ile meş· I sele Teşkilatı Esasiyede ya· bez olmasını göstermek ve bu olmaz. Ayni zamanda Ata
ları yaşıyanları pek alakadar gul olan halka derler. Çift pılacak olan bu tadilat değer vazifeleri kendilerine emanet türk'ün devletçilik vasfını haiz 
ediyor. Çarşaflı kadınları ve sürer, kendi arazisi yoktur, şeye, parasını peşin vermek etmek itibarile bu vasıfların bir ferdi olamaz. 
bunların arasında yeldirmele- başkasının arazisinde ortak cihetinclen bir tadili istilzam ve bu umdelerin teşkilatı esa- Bi11aenaleyh feragat şarttır. 
rile kıvrıla kıvrıla giden genç olarak çalışır. Yahut ta az edecek kadar büyük bir me- siyeye girmesini bendeniz mu· Gene bir misal olarak 74 ncü 
kızların zarif silüetleri, önde arazisi vardır, zannediyorum ki sele değildir. Bilhassa şimdi vafık görüyorum. maddedeki değişikliği göste· 
fenerli bir erkek veya ihtiyar bunlardan başka kimseleri de yapılan tadilatta bedeli de, Şimdi yurddaşlarımıza ka· relim. Orada belki vatandaş· 
bir kadın, Tilkilik, Basmahane, ve çiftçi amelesini de toprak yapılacak kanunda tesbit edi- lacak iş, bu mevzular üzerinde lardan şimdiye kadar elde et
lkiçeşmelik akşamlarının bir sahibi yapmak mes' elesi mev· leceğine göre, vatandaşlara münakaşa etmek, imali fikret· tikleri menfaatın bir cüz'ünü 
başkalığı imiş.. Devrin maruf zuu bahis olsun. Böyle olursa değer bahası verilmiyecek mek değil, bilakis bu umde- amme namına müsait şartlarla 
simaları kahvehanelerde topla- o zaman hayvanının, alat ede- demektir. leri en iyi tecelli ve tahakkuk vermesi istenecektir. Eğer bu 
nır, meclisler teşkil eder, lak· vatını evini, föhumunu ve mü~ Muazzam bir mes'ele kar- ettirebilecek ve bu suretle de adamlar tam feragatkar olmaz· 
laka atarlarmış. Şimdi onlar· t1:davil sermayesini de vermek şısında isek, halledilmesi la- Atatürk'ün istediği gibi mille- sa matlup neticeye varılamaz. 
dan eser yok. Yalnız dekor lazımgelecektir. zımgelen iş, bazı memleket- timizi muasır medeniyet, mu- Fakat hiç şüphesiz ki, Halil 
hala kendini muhafaza ediyor. (Vereceğiz sesleri). Müsaade lerde olduğu gibi, muazzam asır milletlerin seviyesine ve Menteşe arkadaşımın da işa
Fakat şahıslar çoktan değiş- buyurunuz, zannediyorum ki bir kütleyi birden bire arazi hatta onların fevkine çıkaracak ret ettiği veçhile beşeri dai· 
miş, .telakkiler, eğlenceler ta· buna hiç bir devletin hazinesi sahibi yapacak isek, o vakit tedbirleri alarak bu neticeye ma tekamüle sevkeden ve bu 
mamen başkalaşmış.. tahammül edemez ev bu, dün- her tedbiri alalım. Amma ben varmaktan ibaret olacaktır. hususta dinamik bir kıymeti 

Hayat denilen büyük silin· yanın hiç bir yerinde böyle böyle bir vaziyeti görmediğim Biz Atatürk'ü ilk defa muzaf· olan mülkiyet hakkını hatır· 
dir, oraların sadece panora· için tasarruf emniyetinin inki· fer bir kumandan olarak ken- dan geçmez. Zaten 74 üncü 
masına hareket etmekle iktifa şe'ye, Ayşe daha ilerideki Zey· şaf etmesi çok lazım olan bu dini tarihe yazdırdığını görü- maddenin kısmı evveli buna 
eylemiş. Diğerlerini, yavaş ya· neb'e kadar aksettirdi. Köy memlekette emniyetlizlik ve yoruz. Ondan sonra Türk dev- sarahaten temin etmektedir. 
vaş tasfiyeden geçirmiş.. birdenbire helhel sesile dolup istikrarsızlık tevlid edecek va· letini kurup başına geçtikten Binaenaleyh ileride yapıla-

Ne Tefarek var, ne de ldir- boşaldı. Kurnaz Yahudi, kar- ziyetleri düşünmek ve mezü· sonra hiç yanılmaksızın idari, cak kanunlarda amme men-
şah (ltırşah)... şısındakilerin zevklerini çok rayı da elden bırakmamak la· siyasi birçok kararlar alarak faati ile, şahsın menfaatini te-

Tesbih, doksan dokuzdan, iyi bilen bir satıcıydı. Kızlar, zımdır. Onun için bir taraftan ve birçok inkılablar vücude lif etmek için Yüksek Mecli-
otuzüçe indi. Beşyüzlük tesbih, bu cam bilezikleri kollarına hükumet kendi cephesinden, getirerek millet ve memleketi sin inceden inceye çalışaca· 
müzenin bir çivisine takılmış geçiriyor, eviriyor, çeviriyor, mesela 20 senede ödenmek vardırdığı saadet derecesini ğına emin olmak pek tabiidir. 
bulunuyor. Arkadaşımızın (Hal- incesini, kalınını, taşlısını taş· üzere ufak faizli bir hazine yakinen görüyoruz. Ve bu iti· işte görülüyor ki, bütün bu 
hal-helbel) dediği şeyi hala sızını, köşelisini, yuvarlağını bonosu çıkarmak suretile, di- barla da kendisini tarih büyük vasıfların iyi netice verebilmesi 
görüyor ve hala onun ince, seçiyor, habire, yumurta, buğ· ğer taraftan Ziraat Bankası bir siyaset dahisi olarak kay· ıçm vatandaşların, Yüksek 
billuri sesini duyar gibi olu- day, tereyağı, piliç vesaire ile büyük toprak sahiplerile köylü detmek zaruretindedir. Atasının sözünü tutacak şe· 
yorum.. Şimdi yerinde yeller mübadele edip duruyorlardı. arasında mutavassıtlık rolünü Bu kadar isabetli kararla· kilde feragatı his ve feragatı 
esiyor onun da.. Bir sepet içindeki adi helhel, yapmak suretile bu iş halledi· rını uzun zaman görerek, onun nefisle işe sarılmaları ve mem· 

Bir köyde bulunuyordum. 'yarım saat sonra bir eşek lir. Arzettiğim gibi terakki yo· filiyat vadisinde, filiyat saha· leketi bu şekilde müstefit et-
Tam onbeş ~ene evel.. yükü kıymetli madde ve eş· )unda hızlı yürümeğe mecbur sında tahakkuk eden netice· meleri gerektir. 

Köyün köşesindeki evden yaya inkılap etmişti. Yahudi, olan bir milletiz. Tasarruf ve lerine bakbktan sonra bize ilave edilen beş vasıftan 
bir ses duyuldu: çarşıdan 50 kuruşa satın al· mülkiyette emniyetsizlik ve is- düşen İş bu işaret ettiği nok· biri de, inkılapçıhktır. Muhte· 

- Huuuu Fatma, helhelci dığı sepeti,' burada 50 liraya tikrarsızhk verebilecek işler· talarda yekvücud olarak bir- rem arkadaşımız B. Halil bu· 
Yahudi geldi .. Ayşe'ye sesle- tabvil etmiş ve dönüp gitmişti. den tevakki etmek lazımdır. leşmek ve onun gösterdiği rada kendilerine arız olan bir 
niver.. Hem de ne helht-:ller O helhellerin sesi hala kula· Zira bu emniyet her terakkinin umdeleri hırzıcan edecek şe- tereddüdün izah edilmesini 
Yal.. ğımda şıngırdayor. Hey gidi hem kaynağı hem temelidir kilde kabullenmektir. (Alkış· istediler. Hakikaten sureti za· 

siyasi inkılabını yapmış ve en 
miikemmel bir şekli hükumet 
kabul etmiştir. Şu halde bu· 
rada yani inkılapçılık sahasın· 
da yapılacak olan nedir? içti· 
mai inkılapları yapmış mem· 
lekette bunun üzerinde de 
söz söylemeğe mahal kalma· 
mıştır. Memleket iktısadi in· 
kılabı da bir kanun ile ikmal 
etmek üzere bulunmuştur. Şu 
halde inkılapçılık ne şekilde 
tecelli edecektir? Daha ne is· 
tenebilir? Ben öyle zannede· 
rim ki, bu, teceddüd ve te· 
rakkinin bir remzidir. Zihayat 
olan herşey daima ilerlemeğe 
muhtaç ve mecburdur. Tevak· 
kuf ettiği takdirde inhitat baş· 
lar. Şu halde onu inhitattan 
kurtarmak için mütemadiyen 
ümran yapmak, ileriye gitmek 
zaruretindedir. Buradaki inkı· 
lapçılıktan alacağımız mini 
bu olacaktır. 

Diğer kayıdlar hakkında 
söyliyecek bir sözüm yoktur. 

Tabiatile madem ki devlet 
işleri gittikçe çoğalıyor, eski 
devlet mefhumu yerine bu· 
günkü hükumete düşen bir 
çok vazifeler vardır. Elbette 
teşkilatı bu vazaifi yapabilecek 
şekilde çoğaltmak doğru olur. 
Hulasa itibarile söyliyeceğim 
şudur: Atatürk'ün işaretini bu 
memleketin hüsnü niyetle ka· 
bul etmesi bu memleketin ve 
bu milletin menfaatınadır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Teşkil atı Esasiye EN. R. 
Şemseddin Günaltay (Sivas)
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar· 
kadaşımız çok ince ve esaslı 
bir noktaya temas ettiler. Bu 
nokta da, bugün tadili teklif 
edilen ve Türkiye'nin Esas 
Teşkilatı hakkında umde ola· 
rak kalması tekarrür eden 
ikinci maddeye aiddir. 

Arkadaşlar; bu madde tür· 
kün hayabndan, türkün tarİ· 
hinden, türkün asırlar içeri· 
sinde geçirmiş olduğu inkı· 
lablarından mülhem olan kud
si esaslarpır. Bu esaslar arz· 
ettiğim gibi, Türkün tarihin· 
den çıkarılmıştır: 

Türk'ün tarihini karışhnr· 
sak mazinin karanlıklarına gö· 
mülen ve asırların en derin· 
liklerinden kudsi bir varlık 
halinde beşeriyet üzerine yük· 
selen Türk, ancak o günden 
bugüne kadar, varlığını, bugün 
burada tesbit ettiğimiz esas· 
lara istinaden muhafaza et· 
miştir. Türk yaşamıştır: Milli· 
yetçi olduğu müddetçe, Türk 
yaşamıştır, devletçi olduğu 

müddetçe Türk yaşamıştır, 
ancak kendi varlığının esas· 
ların kendi ruhundan çıkardığı 
müddetçe... (Bravo sesleri). 

- Devam edecek -Fatma, bunu ilerideki Ay- günler heyi. Çimdik zannındayım. lar) Bu noktadan da zannet· hirede görülüyor ki memleket 
.......................................................................................................... mlll .............. .. 

Fırtına Ali 
qgzer:g•ı BUyUk Korsan Roman1 

-84- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

liha'yı, şiddetle, hatta hazan öbürgün ballı bir güneş orta- hazan da muhafızlarla gidip 
sarhoşluk, hazan da yeis ha· lığa dökülecek. geliyordu. 
lini alan bir gönül alemi için· Sahte Mustafa, bu sözleri Bir ikindi vakti idi. Zeliha 
de sevmiye başlamıştı. Zeliha çılgınca bir sevinçle karşıladı. koPağa dönecekti. O akşam, 
için, onu ele geçirmek için, Fakat hiç ses çıkarmRdı. Ağa bir arkadaşının kına gecesi 
her şeyi yapmıya hazırdı. da esasen bunu kendi salah vardı. Muhafızlardan ikisi, ba-
zaman·zaman, uşaklarına söylemişti. bası ile beraber ava çıkmış· 

- Öyleyimdir zahir sulta- Zeliha, geriye döndü: - Mariya bir tarafal.Evveli Kafile, yatsı sularında ko- lardı. 
nıın .. Ne yapalım, böyle doğ· - Hayır, hata değil, iyi kendi kalbimi tatmin etme· nağa varmıştı. Gece, uşaklar- Zeliha etrafına bakındı. lıe-
trıuşum .. Kabahat bende değil. niyetle bakılan fala bir şey liyim.. dan biri Petro'ya sordu: ride, ağaç altında oturan Pet-

- Ben sana kabahat işle- den.emez.. Diye mmldanıyordu. Fakat - Ne o Mustafa, düşünü· ro'yu gördü: 
din demedim Mustafa .. Tuhaf- Diyerek ağır·ağır uzaklaştı. düşünüyor, bunu merdliğine yorsun? - ~asan! 1 
tuhaf sözlerin, hareketlerin Mustafa, onu arkasından uzun sığdıramıyordu. Mariya, kendi· - Hiçi.. Biraz yoruldum Diye seslendi. Petro duy-
\'tr da.. Buralarda ne yapı· müddet seyretti. Kalbi parça· sine itimad etmişti. Bunu çiğ· gibi.. Havanın güzelliği de mamış gibi yaptı: 
Yordun? parça oluyordu. nemek alçaklık olacaktı. Maa- bana bir nevi tenbellik verdi. - Hasan, uyuyor musun? 

"":"- Her taraf çok güzel de - Ah ne olurdu, onu; şöyle mafih, Fırtına Ali Mariya'ya • * • Petro derhal sıçradı ve koştu: 
'tyıre çıktım.. Uyku her za· bir sahilde yapa-yalnız yaka- kalırsa nasıl olsa Zeliha' da Artık bahçeye göçülmüştü. - Buyurun Sultanım .. 
lrıan bulunur. Halbuki bu gü- lasaydım ve sahilde bir gemim kendisinin olacaktı. Böyle dü· Zeliha, haftada bir iki ge- - Haydi çabuk, atları ha-
~cllik her zaman ele geç- olsaydı da onu kaçırsaydım. şünürken ağanın sesini duydu: cesini Midilli' de, diğer gece- zırla!. 
lrıcz ki... Çıktığım iyi olmuş; Akşam üzeri dönerken, Petro - Çocuklar, bugün, iyi bir )erini bahçede geçiriyordu. - Hayırola sultanım, ben 
~anımla da karşılaştım... bizzat, kendi ruhunda büyük gün geçirdik .. Artık yakında Petro'ya, bahçe ile konak ara· şehire gideceğim .. 

önüne (eğdi: 
- Fakat sultanım .. 
- Ne oluyor, görülecek 

bir işin mi var yoksa? 
- Hayır, yalnız .. 
- Canım söylesen el.. Baş-

ka işin varsa, arkadaşlarından 
birini çağır .. 

- işim yok sultanım, öyle 
demek istemiyorum .. Yanımıza 
muhafızlardan da alsaydık .. 

Zeliha güldü: 
- Korkuyorsun galiba?. 
- Kendim için korkum yok 

sultanım, ben sadece sizin 
emniyetinizi düşünüyorum da. 

- Eksik olma Mustafa, 
haydi, sen kendi silahını da 
al, kafidir .. 

Petro, kalbinin çarpıntısını 
zorlukla tutabiliyordu. Tam 

1- illa, hata işlerken yaka· bir değişikliğin alabildiğine bahçeye göç etmek lazım. Ha- sında mekik dokumak düşü- Petro, gene o meşhur ma-
ndun, onu da affedersiniz. devam ettiğini seziyordu. Ze· valar gittikçe ısınıyor. Y ann )'.Ordu. Zeliha, bazan babası sum rolünü lakınarak~")z.ljını:lL.JL _ __ __:=...~uuL..liwu: ........ =---• 
~~:__----~_::..:..::.::..:..::.~--__:_----==:.......:..:.~~~~~::..:_~~~~~~~_::_:~~_;;_:;~====-~=--==~A--==~--==-

bir fırsat çıkmıştı. 
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• d k • ı Hariciye Bay T. Ar11ı'ta 
-~~-a_r_ih_t __ e_n __ a.;;,.p_ra_k...._Iar_~ e ır en a ıs er G. Metaksas arasında .. ....... Vekilimizin Ankara, 26 (A.A) - Bal· 

Napolyon ve süvari atlar:ı - - Başı~ üncü sahifede- milli kütüphanenin temelleri- ___ .. ......___ kan antantı konseyi toplantı· 
bir taş altmöa kalmıı bir ce- nin atılışı ve sıhhiye dairesi Taziyet telgrafıı ve sından sonra Hariciye vekili 

Dregley kalesine hücum.. sed, 18pa.ısağlam meydana binasının da piçhane olarak Bay Litvinof'un Doktor Aras'la Yunan başba-
---__,..---------- çıkıyor. ıBunda ilahi bir işaret kuruluşu takibediyor. kanı Metaksas arasında teati 

Kale kapısından iki kadın, a~·La- iddia eden zamanın dindar- Bahribabanın-lcim olduğuna cevabı olunan telgrafların metinleri 
R ları demal harekete geliyor· gelince, bu hususta, kat'i bir Ankara, 26 {A.A) - Sov- şunlardır: 

sından Ja papaz çıktı lar ve: ıey bilinmiyor. Rivayete ba· yetler birliği ~ğır endüstri Ekselans B. Metaksas 

Ali Paşa, bilhassa hıristiyan 
kumandanların kahramanlıkla
rına çok alaka gösteren ve 
buna hürmet göstermesini bi· 
len bir Türk kahramanıydı~. 
Bu cevabı verirken papazın 

gülümsediğini sezer gibi oldu. 
Fakat hiç aldırış e tmeôi .. 

Harekat gittikçe zor1aşıyor 
ve ikide bir, düşman kuvvet· 
ieri, sığındıklan granit kartal 
yuvasından çıkış yapıyor ve 
sert, korkunç uçurumlarda 
Türk askerile çarpışıyordu. 

Ali Paşa, ta zirvede duran 
kalenin karşısındaki tepelere 
top çıkarmağa muvaffak ol· 
muştu. Şimdi yavaş yavaş, 
büyük taşlarla kaleyi dövü· 
yordu. Günler, günleri takip 
ederek geçiyordu. Son bir 
çarpışmada, düşmandan bir 
miktar esir almış, fakat iki 
kahraman genci de esır ver· 
mişti. 

Ali Paşa esirleri huıuruna 
çağırdı ve sordu: 

- Sizin muhafJz ne fikirde, 
dayanabilecek mi? 

- Evet, bizim bildiğimize 

göre, siz bu kaleyi zor zap· 
tedebilirsiniz .. 

Ali p~a. gün geçtikçe sinir· 
leniyordu. Fakat bunu hisset· 
tirmiyor, bilakis kaleye karşı 
tazyiki arttırıyordu. 

Bir gün sabah papaz Mar· 
ten'i çağırdı . 

- Ne dersin, hali fikrinde 
ısrar ediyor musun? 

Papaz etrafına baktı. Diğer 
paşalar da oradaydılar Tered· 
düd eder gibi oldu: 

- Söyle, söyle, çekinme!, 

- Evet paşam, ben fikrim· 
de ısrar ediyorum. Yahuz şu 
var ki, hiçbir kimsenin top 
ve kuvvet çıkaramıyacağı yer· 
lere sizin kudretiniz yetişti. 
Halbuki birçok defalar bura· 
da tecrübeler yapılmış ve her 
hangi bir düşmanın bu tepe· 
lere top çıkaramıyacağı neti
cesine varılmıştı. 

Hadım Ali paşa kaşlarını 

çattı: 

- Buraya topu çıkaran as
ker, o kaleye girmesini de 
bilir. Fakat sana doğrusunu 
söyliyeyim, bu netice, her iki 
taraf için çok ağır zayiata 
mal olacaktır. Bunda bizzat 
muhafız Zondi kaybedecektir. 
Çünkü muhasara altındadar 
ve nasıl olsa mağlup dü~ce
ğine göre, harple içeriye gi· 
rersem taş üstünde taş bırak
mıyacağnn gibi tek canlı in· 
san da laln11y.acaktır. Bunu 
da böylece biliniz. 

Papaz, sarardı: 

- Fakat paşam, bunun be
nimle alakası yok. B~n şimdi 
sizin bir köleniz, bir kulunuz. 

- Anlamadım .. 
- Evet, seni oraya elçi 

olarak gönderiyorum, anlıyor 
musun şimdi?. 

Gidip diyeceksin ki: 

kendi canına kıymak istemezse 
teslim olsun. O takdirCfe ken· 
disi nezdimizde layik olduğu 
itibar ve mevkii bulacaktır. 
Aksi takdirde demin söyle
diğim gibi, yapacağımı ben 
öilirim. 

Marten boyun eğerek paşa
nın çadırından çıktı ve refa· 
katına verilen bir muhafızla, 
elinde bir beyaz bayrak ol· 
duğu halde yamaçları arman· 
mağa başladı. 

Papaz, asıl kale yolunu tu· 
tar, tutm z, her iki taraf ta 
muharebeyi kesmişlerdi. 

Ali paşa da gözlerini kale 
kapısına dikmişti. Papaz, ka· 
pıda kaybolmuştu. Onun dön· 
mesini bekliyor ve ne cevap 
getireceğıni öğrenmek ıçın 
sabırsızlık gösteriyordu. 

Ali paşa, vaziyetinden emin· 
di. Düşmana imdad gelse bile 
o zaferi muhakkak görüyordu. 

* • * 
Öğleden sonra kale kapı-

sında ergovani uzun elbiseler· 
le ve clerinde beyaz bayrak 
taşıyan iki kişi göründü. 

Ali Paşa; 
- Hun, dedi. Bana kadın 

gönderiyor galiba!. Fakat al· 
danıyor. Ben kadına iltifat 
edib onıı bırakacak veya bu· 
radan çekileceklerden değilim. 
Fakat bizim papaza ne oldu, 
papaz nerede kaldı? 

Ali paşa bu cümlesini 
henüz bitirmişti ki kapıdan 
papaz da göründü.. Türk as· 
kerleri kahkahalarla ~ülüşüyor· 
lardı. 

- Heeeey avrat kişileri. 

Pa~~mın olduğu yer daha 
uzakçadır. Buraya gdin burayal 

iki kadının yüzünü seçmek 
imkanı yoktu. Fakat genç ol
dukları iyice anlaşılıyordu. Ali 
paşa merakın son haddine 
varmıştı: Bu ne demekti? O, 
kale muhafızından kadın mı 
istemişti. Ordunun önünde ka· 
dın göndermek hem kendisi 
için de fona birşey değil miydi? 

Bır aralık kahkahalar kesildi: 
- Kadm değil, erkekmiş 

yahu!. Bas-bayağı erkek .. 
Kadınlar yaklqmadan, ha

ber gelmişti: 
- Paşamız, gelenler kadm 

değil, erkek miş .. 
Hadım Ali paşa sakalını 

sıvazladı: 

- Erkek mi, ne münase· 
bet? Buda ne ola? Çabuk ge
tirin bakayım papazı ve onları 
huzuruma~ 

-Merak buyurmayın, şimdi 
getiririz efendimiz! 

On dalaka sonra evveli 
papaz, sonra da iki genç içeri 
getirildi. 
Hadım Ali paşa; 

- Siz • Diye bağırdı • siz
siniz ha.. Bu ne rezalet, bu 
ne küstahlık? 

Karşısındakiler bururnarını 
bükmüşlerdi. 
Hadım Ali paşa başım çe

virer:ek papaza baktı: 
- Bu da ne oluyor, söy,le· 

sen ef. 

- Yer.yüzünün en büyük 
hükümdarı Kanuni Sultan Sü
leyman 'ın kumandanlarından 
Ali paşa, bu kaleyi her halde 
zaptetmiş ve tanrının lütfü ke· Papaz Marten, sap~san ke

"'-~D.l.....'ue....w.uıaJnnııaı.&.a.k...t.a..A~~L.sıld.L-..QJwoas~n_kılıc ı 

- Nakli kubur caiz de· kalırsa, bir zat, orada sahilde komiseri Bay Orjonikidze· Başbakan ve hariciye bakana 
ğildirl yarı çıplak bir cesed bulmuş nin ölümü dolayısile Hariciye Atina 

Diyerek jandarmaların ÜS· belindeki kuşakta akik bir Vekili Dr. Bay Tevfik Rüştü Dost ve müttefik Yunanis· 
tüne ablıyorlar, ~ıyamet ko· mühür varmış, "Bahri.. ismi Aras ile Sovyetler birliği ha- tan'ı gerek k ·:vet hükümeti 
puyor. Fakat karann tatbiki okunuyormuş. Cesedi kaldırıb riciye komiseri Bay Litvinof gerek asil Yun n milleti tara· 
devam ediyor. Vali B. Rahmi, eski türbenin yerinde göm- arasında aşağıdaki telgraflar fından hakkımız gösterilen ha· 
bunun akabinde eskiden 'Ma- müş ve bu zatın, büyüklüğün· teati eailmiştir. raretli dostluk nişanelerinin 
şatlık dediğimiz ve şimdiki den bahisle türbedar olarak Ekselans Bay Litvinof intibaı altında terkediyorum. 
parkın bulunduğu yeri ele buraya geçmiş. O tarihlerde Hariciye komiseri Mufahham hükümdarları Ma· 
alıyor. Bura11 da mezarlık de- türbelere rağbet malum: Moskova jeste kral altıncı Jorj nezdinde 

t il, sanki katillerin, hırsızla- Türbedara para verilir, Tu" kı' 'y d t' d e Bay r ye e av r: ım derin ve hürmetkar şükran his· 
nn, ıerserilerin barındıklan adaklar kesilir, kumaşlar geti- Orjonkidze'nin ölümü ile kom· lerime tercüman olmanızı ek· 
bir yerdir. Gece olunca KBTa- rilib birakıhr vesaire vesaire.. v d t l k t h''k"' şu e os mem e e u u· selansınızdan rica ederken hale· 
taşa geçmek için mutlaka ka- Guya Bahribaba işte bu su· metinin uğradığı elim matemi L!l 1...:1 k liz ı kımızda ibzal olunan çok ge· 
n e ıtcş~i etme .. ım.. ret e var olan birşeymiş.~ derin bir teessürle haber 

Vali Bay Rahmi, evvelce Ben bunları düşünürken, aldım. niş misafirperverlikten dolayı 
.müftüyü nasıl çağırdı ise, şim- yam başımdaki askerler kal- Sovyetler birliğinin bugün bütün minnettarlığı kraliy~t 
di de Haham başıyı çağmyor kıb ritm~lerdi. Yer~rine iki iftihar ettiği kuvvetli ağır en· hükumetine olduğu gibi Elen 
ve fikrini söylüyor: siyah çarşaflı kadın geldi, düstrinin yaradılışına en geniş milletine de izhar ettiğime ka· 

- Ne der.sini oturdu. Koltuk altından bir nisbet dahilinde hadim olan nıım. 
Diyor, hahambaşı boynunu çıkın çıkarıb açtılar. Rafadan bu büyük başarıcının ziyaı Tazimatımın Bayan Metak· 

büküyor: yumurta, peynir, 2eytin ve kendisini şahsen de tanımak sas'a iblağını samimi ve sar· 
- Ben • Cevabını ver.iyor • ekmek .. Ba§ladılar karıncılda· şerefile mübahi olmaklığım sılmaz dostluk hislerimin ka· 

dirilerin hahambaşısıyım, ölü- ram doyurmağa., Ayni zaman- dolayısile beni daha ziyade bulünü de ricaya içtisar eyle-
lere karışmam, siz bilirsiniz. da JcoauşuyorJardı: mlitesellim kıldı. rım. Rüşdü Aras 

Bir gece yınsı, mezarlığın -Şu gündelikleri arttırma- Bu acı vesile, ile derin sem· Ekselans B. Doktor TeVfik 
içinde kıyametler kopuyor. dılar gitti. patimin ifadesini ve en sami· Rüşdü Aras 
Arabaların gidiş gelişi, kürek, - Ya ben ne diyeyim, bu haf· mi taziyetlerimi kabul buyur· Hariciye Vekili Ankara 
çapa sesleri vesaire.. Sabah- ta üç gün işliyebildim. Elime manızı rica ederim, aziz dos· Ekselansınızın lütufkar tel· 
leyin oradan geçenler balcı· topu topu yüz on kuruş geçti. 1um. grafından fevkalade mütehassis 
yorlar ki, kos-koca Maşatlık'ta Fazla dinliyemedim: Dr. Riiftii Aras olarak dost ve müttefik asil 
mezar taşı namına çok az bir Yunan işgaline tekaddüm Ekselans B. Rüşdü Aras Türk milletinin mümtaz mü· 
şey kalmış ve yabudi aileleri, eden geceyi hatırladım. Neydi Hariciye Vekili mesiline mülaki olduğumdan 
ölülerinin kemiklerini araştır- o gecenin dehşeti: Ankara dolayı bilhassa bahtiyarlık 
ma1da meşgul .. Meğer vali B. Buradan, mezarlığın orta· Orjonkidze'nin şahsında Sov- duyduğumu bir kere daha 
Rahmi, o gece bir amele ta· sından göklere doğru alevler yet'ler birliğinin uğradığı elim temin etmek isterim. 
burunu buraya acvketmif, ne yükseliyord\1. Etrafı çerçeveli- ziya münasebetile gönderdiği- Çok mes'ucl neticeleri mem· 
yapmak lazımsa yaptırmıı.. yen tahtalar, kucak kucak ge- niz taziye telgrafınd<an derin leketlerimizi esasen birlettiıen 

Hadiseden hayrete düşen tirilip yakılıyor ve her taraf; bir surette mütehassis olarak yalnız çok sıkı batlan değil. 
halk, ayni zamand~ eğleni· tan alevleri gören halk, bura· muhabbet hislerinizden ve fakat ayni zamanda müıterek 
yor da: ya koşuşuyordu. O gece, fz. matemimize iştirakinizden do- muslihane gayretlerimiıde ken· 

- E ·diyor· şimdi burası mir için tarihi bir gecedir. layı size samimiyetle teşekkür disine derin bir tarzda mer· 
ne olacak? Ya Bahribaba tür· Yunan kuvvetlerinin lzmir'i ederim. but bulunmakta olduğumuz 
besini nasıl kaldaracaldar? işgal edecekleri haberi gel· LitvinoJ Balkan antantıni da daha zi· 

Şimdiki parka ismi intikal mişti. Kıyamet kopuyordu. /ngiJtere 'de yade takviye eden dostane 
eden Bahribaba namındaki Bütün lzmir gençliği münev· millikatımızm samimiyetinden 
zat da, parkın alt kısmında, verıeri ve binlerce kişi burada Demir ve Çelik unutulmaz bir habra saktıyo· 
Halkevinin karşısında yatı· toplanmı•tı. Yürekten kopan l rum. 

d b 
y satı• arı 

yor u ve mezannın yanı aşın· imanlı sesler, alevlerin karşı- Y Samimi ve vefakar hisleri· 
da soluk yec'l b aJ Londra, 29 {A.A) - İngi· 

• ' v 1 oy ı pence· sında, Türk'ün buna taham· min ifatlesini kabul buyurma· 
reli bir türbeda 'ka t "'h liz demir ve çelik federasyo· 

• 1 1 mega 1 mül edemiyeceğini bağµ'ıyor- nızı ve Bayan Aras'a tazima· 
vardı. Burada bir •eh oturu- d T d b' nu neşrettiği bir tebliğde di-

7 u. am o sıra a ızim Ana· yor ki: tımın anını rica ederim; aziz 
yordu. Onu da kaldırmak la· dolu matbaasında basılan ilk dostum. 

d M k 
"Demir ve çelik tüccarları 

zım 1• u avemete, taassuba Reddi ilhak beyannamelui Mettılcsas 
x. b k b'k milli federasyonun deoğru· 

ra5men u •rann tat ı i dağıtıldı. Halk bu beyanna· 1 
cihetine gidildi. Vali, Şebi dan doğruya ne de bilvasıta Ankara 26 (A.A) - cra 
çağlrmış: meleri kapışıyor ve homurda- ihraç için hiçbir satışta bulun Vekilleri Heyeti bugün Başve· 

nan, isyan ve ıstırap ile hay- mamayı teahhüd etmiştir. Ya· kil ismet lnönü'nün reisliği 
- Al -demiş· sana üç yüz kıran bir dalga halinde ses 

albn.. Artık buradaki vazifen pılan anlaşnıaya göre çelik altında toplanarak muhtelif 
bitti! veriyordu. fabrikaları bütün mübaatlarım işler üzerinde görüşmelerde 

işte bu park, öyle bir ge· k~ f d b 1 "'d şeh bunu kabul etmiş amma, mez ur e erasyon azasına bulunmuş ve u iş ere aı 
cenin hatırasını da taşıyor. ı'nhı'sar ettı'recekl b' l"k k l · · ertesi giin dönüp gehniş; er ve ır ı · arar ar vermıştır. 

_ Bayım, ·demiş· bu gece Bu yerde evelce mezar taş- ler de satışlarını ya doğrudan 
Bahrabab ,'yı rüyamda gördüm. ları yükselirdi. Sonra ateşler doğruya çelik fabrikalarına 
"Beni rahatsız etmesinler, ye- yandı, alevler boy gösterdi. yahut ta federasyon azalarır.a 
rim iyidir" dedi. Şimdi de çiçekler, ağaçlar, yapacaklardır.o 

Vali gülmüş şu cevabı ver· çamlar yükseliyor. Hayat, ne 
kadar hızlı vürüvnr, farkında 

mış: r ·-r-

- Ben, vasıta ile konuş· mısınız? ** 
mam. Bahribaba gelsin, ne - , 
söyliyecekse bana söylesin!. 

Ozlm sat ... arı 

Birinci Sımf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 Ç. Alıcı K. S. 
43 Esnaf ban: 14 

K. S. 
1525 .................. ... 

Verdun 
Postasmı götüren oto· 

mobil kaçırıldı 
Paris, 27 (Radyo)-Verdun 

postastm götüren otomobil. 
meçhul şahısların taarruzuna 
maruz kalmış ve kaçmlmıştır. 
Posta paketleri içinde isim 
yazılı birçok çeklerle beraber 
bir milyon franklık katıd pa· 
ra da vardı. 

Hükumet, çapulcuları şid· 
detle aramaktadır. 

Kabrın açılacatJ gün sanki 
lzmir yerinden oynaml}tı. Mev· 
lcviler, hacılar, hocalar, diğer 
dervişler, büyük ve eşi az bu· 
lunur bir alay; türbenin etra
fında toplandı. Tekbir, tehlil, 
avazeleri yükseliyordu .. Uhrevi 
ve ağır bir hava etrafa çök

37 İnhisar 11 
8 Ş. Riza ha. 14 25 

88 

i! ;~ 1111111m1111111111111111111tt.. Doktor 

İ A. Kemal Tona müştü. 

Kabir açılıyor, ne kemik 
var; ne bir~ey.. Biraz su çı· 
kıyor, o kadar. Sandukayı 
alıyorlar, gene tekbirleri~ yu· 
karıda bir mezarlığa nakledi · 
yorlar. Bir müddet sonra boş 
ve ,•ni arsamn etrafıni tah-

416887 
416975 

Zahire sallşları 
Çu. Ginsi K. S. 

243 B~ğday 6 75 
292 Arpa 4 25 
146 M. darı 5 

--------
K. s.:: 
6 751= 
4 25 = 
5 25 _ 

Bakterigoloı ve bulaşık, salgın hastalıkltuı 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Haerııalıaııc i t:ı ) onu k:artısı111laki Dibek sokak haoında 30 sayılı 
ev ve oıua)t nchanc&iıı<lc alJalı saat 8 den akoam saat 6 ya 



~ 28/2/937 ........................................ ANADOLu ...................................... -- Sayfa 7 

il in 
İzmir yün mensucatı Türk ano 
nim irketinden: 

fzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin hissedaran he· 
yeti umumiyesi aşağıda gösterilen ruznamei müzakerat hak
~ında karar ittihaz edilmek üzere 22/3/1937 pazartesi günü 
sabah saııt onda şirketin Birınci kordondaki merkezinde adi· 
yen içtima edecektir. Mezkur içtimaa iştirak arzusunda olup 
laakal beş hisseye sahip bulunan hissedaranın malik olduk
ları senedatı veyahut hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesaiki 
yevmi içtimadan evvel şirket katibi umumisine tevdi ederek 
mukabilinde içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye vesi
kası almaları lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1936 senesi meclisi idare ve murakip raporlarının 

okunması. 
2 - 1936 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tet

kiki ile tasvibi ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - 1937 senesi için meclisi idare azalarına verilecek hu

zur ücretinin tayini. 
5 - 1937 senesi için murakip tayini ve ücretlerinin tesbiti. 

ilan 

Katibi Umumi 
H. Fevzi Beler 

Şark Halı T. A. Ş. İzmir 
f zmir Şark Halı Türk anonim şirk:etinin hissedaran heyeti 

umumiyesi aşağıda gösterilen ruznamei müzakerat hakkında 
karar ittihaz eylemek üzere 22/3/1937 pazartesi günü saat 
onbeşte şirketin Birinci kordondaki No. 186 lu merkezinde 
adiyen içtima edecektir. Mezkur içtimaa iştirak arzusunda olup 
laakal beş hisseye sahip bulunan hissedaranın malik olduk
ları senedatı, veyahut hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesaiki 
yevmi içtimadan evvel şirket katibi umumisine tevdi ederek 
mukabilinde içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye vara
kası almaları Iazımgelir. 

Ruznamei müzakerat 
1 1936 senesi meclisi idare ve murakip raporlarının 

okunması. 
2 1936 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tet

kik ve tasvibi ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Kann meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii. 
4 - 1937 senesi için meclisi idare azalarına verilecek hu· 

zur hakkının tesbiti. 
S - 1937 senesi için murakibin tayini ve verilecek ücretin 

tesbiti. Katibi Umumi 
W. H. Hail 

ilin 
(zmir pamuk mensucatı Türk 
an~nim şirketinden: 

lzmir Pamuk mensucatı Türk anonim şirketinin senelik his
sedaran adi içtimaı umumisinill 23 Mart 1937 salı günü öğle

. den evvel saat 10 da şirketin f zmirde Halka pınarda kain idare 
merkezinde in'ikat edeceği ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - 1936 mali senesinin muamelatına dair idare heyeti ve 

murakip raporlarının okunması ve tasvibi ve idare 
meclisi azalarının ibrası. 

2 - 3111211936 tarihinde hitam bulan mezkur mali seneye 
ait bilanço, mevcudat ve kar ve zarar hesabının okun
ması ile tasdiki ve mali sene kazancı hakkındaki idare 
heyeti teklifatının kabul veya reddi. 

3 - idare heyeti azasından bir veya birkaçına tevdi oluna· 
nabilecek vezaifi mahsusa mukabilinde ücret itası için 
idare heyetine salahiyet verilmesi. 

4 - Esas mukavelenamenin 27 inci maddesi hükmüne 
tevfikan tebdili lazımgelen idare heyeti azalarından 
üçünün tefriki ile yeniden intibahı. 

5 - Müddeti memuriyeti hitam bulan murakıbın tecdidi 
memuriyeti veyahut tebdili ve müntehap murakip üc
retinin tayini. 

6 - 1937 mali senesi için idare heyeti azaları Ücreti hu
zurları miktarının tayini. 

Laakal elli hisseye malik olup içtimaı umumiye iştirak et
nıek arzusunda bulunan hissedaranın ticaret kanununun 370 
nci maddesine tevfikan hisse senetlerini veyahut hukuku tasar
tufiyelerini müş'ir vesaiki içtima gününden bir hafta evvel şir· 
ketin umumi katipliğine tevdi etmelidirler. 564 

Manisa vilayeti daimi encü
ıneninden: 

1 - Vilayet nafiası ıçın 20 adet mahruti çadır alınacaktır. 
2 - Seherini muhammen kıymeti 55 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 82 lira 50 kuruştur. 
4 - Çadırların evsafı Manisa nafia müdürlüğünden öğreni

lebilir Ve şartnamesi istenilbilir. 
5 - ihalesi martın üçüncü perşembe günü saat I 1 de 

vilayet daimi encümeninde olacaktır. 

fzmİr tramvay ve elektrik 
şirketinden: 

Şirketimiz hissedarları umumi heyetin 31 mart 1937 tarihi
ne müsarlif Çarşamba gijnü saat 11 de şirketin lzmirde Bahri
babadak idare merkezinde alelade olarak içtimaa davet edil
diği ilan olunur. 

Laakal yirmi hisse senetlerine malik olup içtimada hazır 
bulunmak arzusunda olan hissedarların hamil bulundukları 
hisse senetlerini işbu ilan tarihinden itibaren en geç on gün 
zarfrnda şirketin idare merkezine veya bir bankaya tevdi et· 
miş bulunmaları ve hisse senetlerini nizami müddeti zarfında 
tevdi ettiklerini gösteren bir ilmühaberi hamil bulunmalara 
lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve hesapları tetkike memur murakip 

raporlarının okunması. 

2 - 1936 hesap yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının 
tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 

3 - idare meclisi azalarından bazılarının memuriyetlerinin 
tecdidi ve idare meclisi azaları huzur haklarının tesbiti. 

4 - 1937 yılı için hesapları tetkike memur bir murakibin 
tayini ve murakabe ücretinin tesbiti, 

5 - Ticaret kanununun 323 ünci maddesine göre icabıııda 
şirketle ticari muameleler yapmaları için idare meclisi azala
rına salahiyet verilmesi. 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmi.şfir. 

A't S P İ R İ N in tesirinden 

' emin olmak için ... 
sına dikkat ediniz. 

a 
lütfen a•ecu marka-

" " 

lçtimaa Davet 
Akseki ticaret bankası Türk 

anoninı şirketinden: 
2999 numaralı bankalar kanununa göre banka nizamname

sinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili için fevkalade ve 1936 
yılı alel'ade (olarak hissedaran heyeti r umumiyesi berveçhizir 
hususatın müzakeresi içiv 29 mart 1937 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat onbeşte lzmirde mimar kemalettin cad
desinde kain bankanın •kendi binasında akti içtima edecektir, 
içtimada hazır bulunmak üzre hissedarların 25 mart 937 ak
şamına kadar hamil oldukları hisse senetlerini banka merke
zine irae ederek duhuliye varakalarını almaları lazımdır. He
yeti umumiyede vekil veya mümessil sıfatile iştirak edecek 
zevatın hissedarlardan olması meşrut olduğu ilan olunur. 

Akseki ticaret bankası 
idare meclisi reisi 

H. Serter 

Fevkalade Ruznamei müzakerat 
1 - 2999 numaralı bankalar kanununa gör( banka nizam· 

nesinin 3, 13, 21, 35 ve 37 inci maddelerinin 
tadili. 

Alel'ade ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tetkik ve tastikile idare mecli!'inin ibrası 
3 - Temettüün sureti tevzii ve karar ittihazı 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeni

den aza intihabı 
5 - Müddetleri biten murakıpların yerine yeniden murakıp 

cntihabile ücretlerinin tayini - SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balık) nğl:ınnın en hnlisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıüLülnıüctrü 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ua~durak Büyük Salepçio~lu ham kar§ısında -

lzmir lisesinde yetişenler ku
rumundan: 

Kurumumuzun yıllık kongresi 28-2-1937 pazar günü saat 
15 te erkek lisesinde toplanacaktır. Üyelerin gelmeleri rıccı 
olunur. 

/zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstapkem mevki satın alma komısyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200000 

metre minder kılıflık bez kapalı zafla alınacaldır. 
2 - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görme1' 

istiyenlerin her gijn öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

3 ilk teminat miktarı 5050 liradır. 
4 - İhalesi 9 131 931 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma~ 

'arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa• 
atinden en az bir saat evvel M. M. V. şatın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 21 26 28 7 517 

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

ila 85000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

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

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

4 - Şartnamesi 1212 kuruşa M. M. V. satınalma komis
nundan alınır. 

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

16 21 28 3 454 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Mst. Mv. Seferihisar, Abdullah ağa ihtiyacı için 76500 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 17 de Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Tahmin edilen mecmu tutarı 10480 lira 50 kuruş, 

muvakkat teminatı 786 lira 04 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale eaatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 562 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonunds:ı: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 200500 kilo Un kapalı zarfla 

alınacaktır. 
2 - ihalesi 17 Mart 937 "arşamba günü saat 11 de Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 26967 lira 25 kuruş ve muvak· 

kat teminatı 2022 lira 55 kurnştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - lstcklileıin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vcsikalarile birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en ., ., 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 557 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. Ada, Foça, Söğütcük ihtiyacı için 113300 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 16,30 da 

Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 15522 lira 10 ve muvakkat 

teminatı 1164 lira 16 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 563 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar 

sıra No. Lira K. 

150 Şehitler 2 inci Altın çıkmazı 21 taj N. lı ev 60 00 
151 Kahramanlar Mortakya S. 197 eski N. lı ev 40 00 
152 Karşıyaka Yemişçipaşa S. 32 N. lı dükkan 36 00 
153 Darağaç Paralı koprü tramvay C. Havai S. 144 00 

517 eski 5 A. taj No. lı iki depo. 
156 Hatzniye Dikilitaş S. 13 eski ve taj N. lı ev 120 00 
157 Birinci kordon balıkhane altmda 3N.lı dükkan 130 50 
158 Karşıyaka Donanmacı Kemalpaşa C. 141 276 00 

eski, 137 tsj No. lı ev 
159 2 inci Tepecik Kocatepe S. No. 21 dükkan 18 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gön müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 15 131 937 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra-
caatları. 28 8 577 
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Fratelli ere 
Vapur Acentası 

ROY AL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDES,, va· 

puru 20 şubatta limanımıza 

gelip yükünü tahliyeden sonra 
HLlRGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE için yükliyecektir. 

SiS "HERMES,, vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ve 
HAMBURG limanlan için tah· 
milatta bulunacaktır. 

Bol bir ayd111hk elde etnıeh 
.... -

için Osranı a11ıp11llerini lrul-
"" " . 
lan11uz. Çifte ispirallı olan-,. 
7ar yüzde yirnıiye /radar 

daha çol.- ayd111/tl,· nesre-
., .. ;> 

derler~ l~slti ~1111 ptt l fori at1111.= -ve Osranı ll:!Jl lnıllanultz. le--selii: 11111~/(ı!J,ınıztlu yenıelı· 

SiS "CERES,, vapuru 4 
marta doğrn bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

S/S "GAUYMEDES,, va· 
puru 10 martta :gelip AMS· 

~~l~:;____:~ pişirirken 65 (DLnı) li bfr 

TERDAM ve HAMBURG 
için yükleyecektir. 

SVENSKA ORfENT LİE
NYE KUMPANY ASiNiN 
S S "NORRUNA,, vapuru 

27 şubatata doğru beklenmek
te olup ROTTERDAM, HAM 
BURG, BAL TIK ve SKAN
DİNAVY A limanları için yük· 
leyecektir. ---SERViS MARITiM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 20 

~ubata doğru beklenmekte 
olup PiRE, MAL TA ve MAR
SIL YA limnnlarma yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "ALBA JULIA,, vapuru 
26 şubatta gelerek PiRE, MAL 
TA ve MARSILYA limanla
rına yolcu ve yük alacaktır. 

SiS "SUÇEA VA,, vapuru 
21 marta doğru bekleniyor. 
PiRE, MALTA ve MARSİL
y A limanları için yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha fazla tafsilat için lkin
~j kordonda Tahmil ve Tahliye 
bn"sı arkasında FRA TELLi 
SPEk.<:Q vapur acentalığına 
müracaat t.dilmesi rica olunur. 
Navlunlardak·. ve hareket ta
rihlerindeki değişıklildcrden 
acenta mesuliyet kabul etnıc:r.. 

Telefon: 4142/4221/2663 

W. F. H. VAN- 1 

ler ZEE& CO. ~~~ 
V.N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE. HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru 3 

nartta beklenilmektedir. HAM 
3URG ve ANVERS'ten yük 
;ıkaracaktır. 

"ACHALA,, vapuru 3 
nartta beklenilmektedir. ROT
fERDAM, HAMBURG ve 
3REMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA-
TION NEVYORK 

.. EXPRESS " vapuru 26 
ubatta beklenilmektedir. Nev
ork için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARITZA,, vapuru 25 şu

atta beklenilmektedir. ROT
ERDAM, HAMBURG ve 
REMEN için yük kabul eder. 

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

artta beklenilmektedir. KÖS· 
ENCE, SULINA, GALA TZ 
in yük kabul eder. GALATZ 
darması olarak ta BELGRAT 
OVJSAD, BUDAPEŞTE, 
RATISLAVA, VİYANA ve 
INZ için yük alacaktır. 

). T. R. T. BUDAPESTE 

.. 
"' 

Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 34 

ı rı ııı rı 111111iıııııı1111111111111111111111111ıı111111 
Daktilo aranıyor 
Fransıı.'ça muhaberatı idare 

edebilecek bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Talip olanların iş bankası 
müdüriyetine mürncaatları ilan 
olunur. D. 3 

111111111111111111111111111111111111!11il1111111IJ1111 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERiYE, HAYFA 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanların yük kabul eder. 

Vapı,ırların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

" ltu l la nabi li rsi 11 iz. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
ellenic Lines 

L·mited 
11TURKIA,, vapuru 28 şu

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
11BRETGNE,, vapuru mar

tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

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

Birinci kordonda 11 UMDAL,, 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentas( 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

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

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

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

UMUMi DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

28/21937 

İzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinden: 

Şirketimizin hisedarlar umumi heyeti senelik adi içtimaını 
31 Mart 1937 çarşamba günü saat 15 de lzmir'de Alsancak
ta 4154 No.lu merkezi idare binasında yapacaktır. 

lçtima'a iştirak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizamname· 
nin 27 inci maddesi veçhile içtima gününden 1 O gün evvel 
hisse senetlerini şirketin İzmir' deki merkezine veya merkezi 
Bruxelles de olan "Bruxclles,, bankasına veya şubesine tevdi 
etmelidirler. 

Konuşulacak işler şunlardır 
1 - İdare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması 
2 - 31 kanunuevvel 936 tarihli Bilanço, Kar ve zarar hc

sabile mevcudat defterinin tetkik ve kal ulü 
3 - idare meclisi azalarıla mürakıbın ibrası 
4 - idare meclisi azalarından istifa edenlerin yerine yeni· 

sinin intihabı ve aza hakkı huzurunun tayini 
5 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tayini 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan ida· 

re meclisi azalarma kendi \·eya şahsı ahar namına 
bizzat ve bilvasıta şirketle muamele yapmağa salahi
yet verilmesi. 

mir vilay tı Defterdarlığın
an: 
Sahibinin vergi borcunun · temini tahsil için Hasan hoca 

mahallesinde birinci sipahi çarşısında 21 sayılı dükkanın tah
sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan iti· 
uaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiıenlerin Defter-
darlık tahsilat idaresine müracaatları. 14 21 28 459 

"SZEGED,, vapuru şubat 
hayetinde beklenilmektedir. 
SLGRAD, NOVIZAD, BU
APESTE, BRA TISLA VA, 
IY ANA ve LINZ limanları 
n yük ·kabul eder. ürje ah P 

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


