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Maden kömürü 
Yakmak, bundan sonra 

buri olacaktır 
mec-

Koca londra şehri, dün neşe ve şetaret içinde çalkandı 

Ingiltere Kralı Altıncı Jorj ve Krali-
r 

Parti grubunda 

çe!Elizabet, dün taç giydiler 
Hatay meselesinin en 

son safhası 
Hariciye Vekili vekili B. Saraçoğlunun 

Milyonlarca halk, alayı takib etti. 4000 gazete muhabiri, 2000 
verdiği izahat tasvib edildi 

muharir ve 6000 mürettib, merasim hakkındaki haberleri 
Ankar1, 12 (A.A.) - C.H.P. 

grubu dila dila saat (11·5·937j 
Antalya Eaylavı doktor Cemal 
Tuncanın reisliğinde toplan· 

l.ondrı, 12 (Rad· 
)'o) - 24 &aat de· 
"•an eden sürekli 
bir Y•ğmurdao son· 

dünyaya yaymakla bütün gün meşgul oldular dı. Söz alarak kürsüye gelen Ha· 
riciye Vekili vekili Saraçoğlunun 
dıı politikamızın eon durumu ve 
Hatay meeeleıinin son saf ha91 
baır.:kıoda verdiği izahat parti 

grubunca müttefikan tasvib edildi. , ra, gllneıin hafif 
t IU.l11rile aydınla· 

11Rll koca -ıehir, 
l.oııdralılara ümid 
\'tren bir manzara 
•rı.etmektedir. I . 
ı.1ı: londra, kadi-

1 f e }>erdeleri)e, orta-
lıgı baıtan ba~a 

nndaki halk, lıiribirini ezecek dere· 
cede tekasüf etmiş lıulunuyor. Sü· 
uri poJi ler, saray dvanndaki hal· 
kı tamamen abluka ahına altlı. 

Zabıta otuz her bin talebeyi 
ycrle~ıirdikteo sonra caddel ~ri :ıç
ın:ığa haşladı. Bu sırada, Val!iret-
te §liplıcli bir rohıs, sh·il memur· 
ların nazar dikkatini celbeıti. Der-
bal yakalanarak u:r.:ıklıı~tırıldı. Hu 
c-n:ıda, luılk :ırasında bazı ınudare· 
ler oldu. Hirilıirlerini yunıruklıyun· 
lor çoktu. Zıılnta, bunlara tecrid 
ediyor H' suı,lu olanları karakolla· 
n gönılt:riyordu. 

Yu olmak için kavga ederek 
biribirlt•rini yaralı) anlar yüzlere La· 
liğ olmu~llır. Yarolauanlur ve kıı· 

l:ıb:ılık ara ında sıkışarak bayılan· 
lar, dakikadan dakika)a çoğalıyor· 

du. Saat dokuza kadar civar hasta· 
hanelere götürülerek ilk tcda\'iye 
tabi tıııuJaolar ) edi bin k ifiyi 
bulmuştu. 

- Sonu 4ncü ~ahi/ede - S. M. Altıncı Jorj 

Bundan ıonra Baebakan İs· 
met 1nöoünün Londra seyahati 
hakkındı malumat veren Saraç· 
oğlu Başhakanımızıo Pariııte iken 
iki memleketi alakadar eden 

meseleler hakkında Franıız dev
let ricalile yaptığı temıııılan an· 
latmıı ve Baıbakaoımır.ın Fran· 
eadaki eeyabatinin tamamen hu· 
ıuat mabiyeıte olmasına rağmen .. .. 
Türkiyeye ve Türkiye Baı· iJ. Şukru Saraçolla 
vdüline karşı gösterilen geniş muhabbet \e samimi do tluk tezahtl· 

ralına dair malumat vcrmittir. Parti grubu bu ıoıılümaıı hüyilk bir 

memnuniyetle kartılamııtır. • . 
Cenevre, 12 (A.A.) - Anadolu Ajanııınıu hususi mubahın 

bildiriyor: • 
Bu haf tadan itibaren aabah, akşam içtima eden ekııperler ltomı· 

kaplıyan bayrakla· 
tile Dete 111tçmak· 
lad1r. Dt'nilebilir 
li, Londra bugün, 
cihanın muazuıo 
bir tiyatrosu hali
ne gelmiı bulunu· 
)'or. Sahnenin bat
lııeti, milyonlarca 

İ1t1a1ııa göalerini 
kam .. brmak tadır. 
Debdebe ve aza. 
11.!et, akıllara hay. 
ret Yerecek dere-

teai diin Jakenderun limanında, Seliinik limanında Yugoalavyaya Teli• 

len ııerbeıt mıntakaya mü11bih Türkiyeye bir eerbeat mıntıka •eril· 
/ngiliz sef İri diyor ki: ıneaiai kabul etmiı ve eualanm görüomüftilr. Bundan batka mtlıt• 

:!.edir. Loadrada, Oks/ord caddesinde halılarla 
,..._ .._ ta- siU/enmiı et1ler 

1 rek para meeeleıi, posta meaelesi ve gümrük idareıine aid meae· Türkiye-lngiltere arasın- ~.ı .. gıını,ııım"' •• b ...... .ı.. kabul edilmitdr. ~ 

da kardeşlik münase
batı mevcuddur 

...... ..a-.ı.... 
Ala,:;;--' ~w vardır. Londrı1 l 2 (Radyo) - Otuz 
~ ~ yollar, bı1an ka· bin polis, alayın geçeoe~i caddeler 

dea e..; doladlll'. Meraaime öğle· ilıerinde intizamı muhafazaya ça· 
- ~br. lışmııktadır. Bukingam sarayı civa· 

T. piyangosu ------
Kont Betlen Küçük 

fa hücum etti 
-~------.-------~- Dü.nkii keşidede kazanan nu· 

maraları yazıyoruz 
iti 18- Dün gece İngiltere sef arethanesin· 

de bir gardenparti verildi 
~--~---~~-~- 1844J 

19740 
25873 
29653 
31018 
325~7 
37314 
38957 

Av.r~panın ekonomik sahada yükselmesi 
ıçın •abık başvekil yeni bir yol buldu 

İstanbul, 12 (llususi) - Bari· 

ciye Vekilimiz Dr. B. Tevfik Rüş· 

dil Aras, logihere sefarethanesinde 

verilen mükellef gardenparti de 

hazır bulunmuştur. 
da can çekiıen ~lacarlıın diriltmek 
için bütiln enerjisi ile be) nelınilel 
lıir harekete giri~melidir. 

Kont Benlen bük<ımctten mis· 
kin parti mO<·adcleJeri içinde hu· 
c-alıyan Macar efklirı umuıniyel!İ· 

nin nazarı dikkatini l\lacar ekalli· 
yetlerini telıdid eden tehlike üze· 
rine cclbetmc~e dl\'ct ederek ıöz. 
lerini hitirmiıtir. 

İngiltere sefiri, bir ıöylel· ver· 
nıiş \'C: 

- Türkiye iJc logihere ara· 

sında kardeşlik müoasebatı vardır. 

Bu: son iki eenede bilhassa muh· 
telif fırsatlarda göetcrilmişıir. 

Dedi. 

Lüzumlu bir kanun 

Bundan sonra maden 
kömürü yakılacak . -· lktısad Vekaleti bu husus icin bir 

akanun layihası hazırlam~ştırı'j : Bııd Kont Bellen 
usa •peıte, 12 (A.A.) - Meb· 

n nıeclisi • . 
Bı,vekil K nın loplantıaında ea~ı 
nııt k out Bellen büyük bır 

u 8Ö,·ı· c 
milı: ıyerek Anupamn ekono·. 
. labada yn'- 1 . . · 
ıçj0 b· •il" menııı ıcmıo 

,, tıak 
ler te . . ım riiçhaıılı muamele· 

ııuıni tt d " 
liıteroe . tııu aıaa f'tmiştir. Bıı 
.\•usııı hır t11raftao Aluıao)a. 
ıo. 1_ '> 1 • İtalya, ltvi.;re ~c Çek o • 

•~ya "b· )"' d' gı ı endilıtri rueınlt!'kctlt'r· 
.ki ~ıer taraftan Tuna bavzasmd.ı· 
dıb~ıraat memleketleri ve I~hi tan 

ıl olac.ktır. 
te Kont lktlen hilkumeıin hariç· 
ili.:~ib ettiği ıiyasete umumiJet 
tilı. rde taraftar olduğımu kaydet· [ 
~ teıı sonra Macariatana harici •i· 
.:tte baıka bir veçhe verdirmek 1 
"-1 . kGçflk itilifın teoebbüıleri: 

biı.de bulunmuı H demiıtir ki: 

:, - E&•r Macaristan böyle ha· 
" t edene kendi mahvına yürü· 

't olur. Macariatan ya komıola·; 
~a...:._ '_e ilk ance1Romanya i}~ 

-~· Yüacl da TIUllilOD7•; 

lktısad Vekilimiz B. Celal Bagar 
Ankara, l:! (Huauıti) - Tren mamlarla otellerde bundan aonra 

veya vapur geçen yerlerde ve bu maden kömüril yakılmaııı mecburt 
yerlerin yakıoıoda bulunan biitiln olacakbr. 
viüyet merkealerinde wı bilcClmle İkbad Vekileti, ba h11111ata 
naaal ml11111elerde, ban n U. Wr kaaaa la,U.- buarluuttır. 

Romanyada ya
pılacak istih

kamlar 
Projesi kabinece 

tasvib edildi 

lstanbul, 12 (Hususi muha· 15790 16766 18314 
19636 
21790 
29522 
30714 
32307 
35322 
38266 

birimizden) - Tayyare piyan- 18548 18979 
gosunun ilk günü kazanan 21376 21685 
numaralan dün bildirmiştim. 27471 29019 
Keşideye bugün de devam 29847 30113 
edilmiştir. Bugün kazanan pi· 31392 31656 
yıngo numaralarını bilidiri· 33272 34398 
yorum: 37446 37775 

Bükre~, 12 (A.A.) - Kabine 
dün toplanarak Baıvekil B. Tata· 

15,000 lira 32333 numaraya 39658 18702 
--~~~-----~-~~ 

reskonun kral ile uzun müddet gö· 
rüştilkten sonra Romanyada yapı· 
lacak olan ieıihktimlar projesi bak· 

10,000 lira 39521 numaraya B. Litvinof 
2,000 lira 30289 numaraya 
1,000 lira 29338 numaraya Rus-Fransız paktına lngil· 

tereyi de baOlamak istiyor 
kında izahat vermiotir. Kabine bu 
pllinları 188\' İb etmiştir. Kabine ke· 
za yarı aekeri talimlerini yapan 
gençlerin bu istihUmlann inıasında 
kullaoılmasıoı da kararlaotırmıotır. 
~~~~~----~---------~ 

isabet etmiştir. 
500 lira kazananlar: 

121 401 1185 
2456 2891 2959 
3634 6240 6778 
7608 7800 10278 

Halkevinin An- 10886 11042 11111 

kara Se•vahatı· t3620 13943 14s1s 
..,, 16557 17585 17617 

Büyük bir alaka 19800 20328 20873 
22730 24319 24975 

görüyor 26471 28013 28418 
lzmir Halkevinin 19 mayıs 01 

bayramı nıün:ıscbeıile ve çok ye· 28968 29335 294 
riıule lıir isabetle tcrtib ettiği An· 30466 31101 31998 
kara seyahati, muhitimizde çok ge· 32600 32768 3584 
ııiş hir ulılka uyamlırmıftır. Jzınir· 34918 35112 35368 
lilcr, husu i bir trenle gidecek ve 

38613 39522 bu seyahatten çok istif11Jc edecek· 
100 lira kazananlar: lerdir. Çiiukü hem bilyiik gençlik 

,.e spor harramını, lıem de hüku· 445 2905 3852 
mel merkezimizin erittiği yüksek 7039 9109 10017 
medeniyeti \e yeni c erlerimizi gö- 10628 11036 11369 

_r_ec_e_.kl_cr_d_ir_. ---------- 13980 15905 1943 

Lehi tan 
Banisinin öldUOU gUnUn 

matemini yaşadı 
Varıova, 12 (Radyo) - BiltilD 

Lehistan bugün Mareıal Pilsudıki· 
nia ölümfl aenei devriyeai mate• 
mini yapmaktadır. 

Varıovada mileaeeeelerde eiyah 
bandıralar asılm21tır. 

Sut 20 de Pilıadıkiain 6lflm 
dakiu11ada toplu atıbmttu. 

18899 20449 20837 
22247 22742 24153 
24670 25794 25964 
26960 30521 37778 
38551 39764 

50 lira kazananlar: 
1968 3431 3949 
5497 6309 8210 
8830 9392 10313 

112S2 11480 13152 

Roma, 12 (Radyo) - Lo~-
1237 dradan verilen bir habere go· 
3630 re B. Litvinof Londrada kal· 
7255 dığı müddetçe Fransız • Rus 

10466 ittifakma lngiltcrenin de i~ti-
11666 rakini temine çalışacaktır. 

14524 Ayna haberlere g?r~ B. Del-
bos buna razı değıldır. Bay 

19202 D lb B Milan Hodzanın 
2 071 

e os, . 
1 B. Edenle yaptığı mülakattan 

26232 d 1 hayret etmiştir. 
28425 ° ayı --- ---
29854 Belçika 
32061 
34731 Sivil halka yardımda 

bulunacak 
37521 

5232 
10302 
11973 
18215 
22171 
24296 
26232 

BrükseJ, 12 (A.A.) - Dün 
toplanan kabine Biskayedeki 
sivil halka insani y<trdımlarda 
bulunmak teşebbüsüne Belçi
ka hükumetinin de iştirake 
amade bulunduğunun alakadar 
devletlere iblağı hususunda 
Hariciye Nazırına mezuniyet 
vermiştir. ----

37874 F enerbahçe geliyor 

4525 
8414 
4294 

15698 

İstanbul, 12 ( Husuiı ) -
Fenerbahçe takımı, maç yap• 
mak üzere bugün Bandırma 
yolile lzmire hareket etti. Ya· 
şar, sakatlandığı için oynıy~ 
mı1acaktır. 



Sayfa 2 ANADOLU 

Mey 
irfan Hazar 

Yamanlardağt içer. Onu içerken yahud içtikten ıonra görmek haki· 
kalen ömürdür. Gözlerindeld eüzgilnlü~ alnındaki buruşukluk, halindeki 
kalenderlik neşesinin ilk işaretleridir. Kelimeler ağzında daha tok ve 
daha ağır çıkar. Cemiyetin "bunu böyle yapmayacaktın! Şunu oöyle söy· 
lemiyeeeksin!., misillu tazyikleri, meyin kamçıeile ü&tadın yanından mo· 
'\'akkatcn taiJ tarağı toplarlar. Artık o, dış şuuruna veda etmiştir. iç §O• 

uro ile konuşur. Sözlerinden gücenecekmiısiniz, Juzacakmı~eıoız, kime 
ne! Dostum bu dakikalarda baokaBJnın malı değil, kendi kendinin 
malıdır. 

İşte dün akpm, bir gazinoda Yamanlardağı ile otururken ona §D 

ıuali sordum: 
- Her akıam içmek, cidden kötü üetadım ; &ıhhatinizi dütilnmü· 

yor musunuz? 
Ostad, yüzünü kınştırdı: 
- Evet, dedi; akşamcılık fena şey. Lakin, haftada yahud ayda bir 

defa alınan mey zararlı da olsa, ben bu zarıın maalmesar kabul ediyorum. 
San'at eseri, bir an için bizi, şeni yetin kara yüzünden ayıran, bize ikinci 
bir dünya, bir şiir dünyası yaratan ifade sentezidir. Bu aentez nağmeyle, 
kitab]a, sözle, boya ile, hareketle husul buluyor. Onları dinlerken, yahud 
aeyrederken sanki onlarla kaynaşıyoruz; onlardan bir parç.a oluyoruz gibi 
içimizde birşeyler duyuyoruz. İç ıaorumuzun sesi bu duygulann zerrele· 
rile bize geliyor. Kalbimizin kulağı oolan dioleyor. İkinci bir hayata 
ancak bu kapılardan ... 

İhtiyar dostum söziinfi gittikçe uzatıyordu; 
- tlstadım, dedim; ben lize meyden bahsetmiştim, &iz ise 1an'attao, 

un'atın ... 
Bu müdahaleme kızar gibi oldu. Fakııt doatom gene sözüne denm etti; 
- Mevzuumu unutmadım, sıra ona geliyordu. Mey de ıan'at eseri 

gibi bizi mestediyor. Bizi ikinci bir dünyaya, bir şiir dünyasına kavuş· 
turuyor. Şeniyetin .karayüzü yerine iç hayatımızın renk ve ahenk. dolu 
ilemini bize gösteren meydir. İnhisarlardan komüsyon beklememekle be· 
raber diyebilirim ki, az olmak şartile mey hazan şiirin, hazan musikinin 
Ye tablonun bile bol bol yerini tutuyor. İçtikçe ıairleşiyoruz, içtikçe 
filozof !aşıyoruz. Değil küçük dağlar, büyük dünyalar yaratıyoruz. Ta· 
bansızkcn birdenbire kahraman, fakirken zengin, bedbahtken mesud 
oluyoruz. Fkşiyi tatlı, yaşlıyı genç, çirkini güzel yapan iksir meydedir. 
Bi.z onunla yülueliyoruz. (Unutma! l'rley, nice soysuzların soyauzluklanoı 
meydana koyarak onlan alçaltmasını da pekila bilir.) Velhasıl zekamız, 
irfanımız, hassasiyetimiz içki sayesinde aefcrber oluyor. Kim&eden kork· 
madan ıöz aöyliyebiliyoruz. .Muhitin tazyilr.lerine metelik nrmivoroz. 
Dikkat! Bilyilk ean'at eserleri ekseriyetle ıişeden çıkmı§lardır! 

Üatad yüksek ıeılc koouauyordu. Önünde üç Altıobaı hoıalmııtı. 
Kulağına eğildim; 

- Aman! Dedim; yava§ konu§unuz, bizi dinliyorlar. Sizin bu acip 
mey propagandanızı duyanlar, belki de polisin nazan dikk.aıini celbe. 
derler. G11zetcJero geçmiyelim! 

Yamaolardağı eu&lu. Sonra, yavat yavaı ıunlan söyledi: 
- Anladım; bana, sarho~ oldun! Saçmaladın! Demek ııtıyoraun. 

Çünkü sen sarhoı değiuin! Çtıokü sen aaçmalamıyorsun! Çünkü sen iç· 
medin! Banlar pek doğru oğlnın amma, aöyle bana, hangimiz hakikr 
sarhoouz? Hangimiz saçmalıyoruz? Hangimiz bumunu göremiyecek ka· 
dar jçmieıir? Söyle bana ayık efendi! Sen mi? Ben mi? 

Tufan çocuöul 
Fransada nehirlerin bir ço

ğu, küçük bir yağmurla taşar; 
köyler ve evler sular altmda 
kalır. 

Bu sene F ransada böylece 
bir çok su baskınları hadise
leri olmuştur. Ve tabiidir ki 
bu hadiseler, sular arasında 
kalan köy ve evler için bir 
tufan mahiyetini haiz bulun· 
muştur. 

Sineklerle mücadele! 
Havaların iyi ve sıcak git· 

mesi cihanın hemen herye· 
rinde sinek davasını yenileş· 
tirmiştir. Pariste şehir meclisi 
sinek mücadelesine başlanma
sını tavsiye etmiştir. 

Sinek sade bugünün belası 
değildir. Pline inanmak lazım 

1 

gelirse eski şehirlerden birisinin 
halkı, mabud Aşora, sinek 
belasının kaldırılması için kur· 
banlar nezretmiştir. 

Paskal da bir yazısında: 
•Sinekler harbler kazanacak, 

bizi işten menedecek, ruhla-
rımızı atalete düşürecek ve 
vücudumuzu yiyecek kadar 
kuvvetlidirlerl,, Demiştir. 

Tarihi kıy
metli camiler -.... 
Bir heyet tet. 
kik/er yapıyor .• 

Asarıatikadan sayılabilecek, 
tarihi kıymeti haiz camilerin 
tesbiti için Kültür direktörü 
Bay Ali Rızanın riyasetinde 
bir heyet teşekkül etmiştir. 
Müzeler müdürü Bay Salahid
din Kantarın da dahil bulun
duğu bu h~yet, lzmirdeki bü· 
tün cami binalarını birer birer 
tetkik edecektir. 

Halkevleri 
Kütüphane ve lisan 

dersaneleri 
Halkevleri tarafmdan her 

tarafta umumi kütüphaneler, 
okum" odaları ve lisan mes· 
lek dersaneleri açılmaktadır. 
Bu kütüphanelerde okunan 
eserlerle okuma odalarına ve 
lisan meslek dersanelerine de
vam eden talebe miktarı hak
kında istatistikler tutulmak· 
tadır. 

Dün Kültür Bakanlığından 
şehrimiz Kültür Direktörlüğiine 
gelen bir emirde bu gibi ista
tistiklerin mahallin en büyük 
idare amiri tarafından topla
nacağı bildirilmiştir. 

İplik meselesi 
Heyet Anka. 
raya gidiyor •• 

lktısad Vekaletinin emrile 
dokuma sanayiimize lazım olan 
iplikler için lzmirde tetkikler 
yapan Vekalet başmüşaviri 
Fon Der Portenin riyaset ettiği 
heyet, Adanaya gidecek ve 
oradaki iplik fabrikalarında 
tetkikler yapacaktı. Vekaletten 
gelen bir emir üzerine heyet, 
bugün Ankaraya gidecektir. 

* • * 
Üç gün evelki nüshamızda 

iplik' mevzuu etrafında Ticaret 
odasının lktısad Vekaletine bir 
rapor verdiğini yazmıştık. Ha
ber aldığımıza göre, raporu 
veren Ticaret odası değildir. 
Bu mevzu üzerinde vilayet te, 
afyon inhisarı umum müdürü 
de bizzat alakadar olmuş
lardır. 

Göc 
t 

Aşiretler Muradda. 
ğına gidiyorlar 
lzmir Narlıdere köyü civa

rında ve Çatalkaya havalisin
de yaşıyan aşiretlerle Kuşa· 
dası, Seferihisar, Menemen, 

Bu seneki tuğyanların bi· 
rinde bir ev sular altında kal
mış ve tam bu sırada da ge· 
be bir kadıncağız bir oğlan 
doğurmuştur. Bu çocuk şimdi 
büyümektedir. Ve bizce buna 
•Tufanın çocuğu,, demek la
zımdır. 

Bir fakirin yllzbinleril 
Triyestede memleket hasta

hanesinde Cehangir Katari İs· 
minde fakir bir Hindli ölmüş 
ve hastahane idaresi lngiliz 
konsolosunu haberdar etmiştir. 

Yapılan tahkikatta bu adam
ca,2-ızın bir parası bile çıkma
mış fakat yastığı altında bir 
vasiyetname bulunmuştur. 

{ Kemalpaşa ve Değirmendere 
"\ havalisindeki aşiretler 20 Ma· 

yısta Muraddağına göç ede· 
ceklerdir. A~iretler, bütün hay
vanlarını da beraberlerinde gö
türecekler ve kışa yakın tekrar 
şimdiki yerlerine dönecek· 
ferdir. 

1 
Bugün doğacak 

çocuklar •• 
Arza bugün semavatlan ay ve 

zührenin iyi tesirlcıi gelecektir. 
Bu sayede herkeste it aokı ve 
ze~ki artacak, bu sayede muvaf· 
fakıyetli neticeler fazlala~acaktır. 

Bu adam bu vasiyetname 
ile muhtelif hayır işlerine 150 
lngiliz lirası bırakmıştır. 

Bu adam bir vakitler meş· 

bur bir tacir imiş; son zaman
Jarda çok sevdiği zevzesi ve 
tek oğlu ölmüş ve adamcağız 
dünyaya küsmüştür. Pek zen· 
gin olmasına rağmen senelerce 
bir fakir gibi yqamıştır. 

Bügün yıldızların tesirleri 
kalb ' 'e a~k i~leri için ınüeaid 

olacaktır. Maamafih, bugün gün 
batarken başlıyacak kalb müna&e· 
betlerine kıymck vermemek la· 
zımdır. Çünkü bunlann yüzde 
doksanı ihanet veya göz yaaı ile 
neticelenecektir. 

Bugün doğan çocuklar vücod 
ve fizik itibarile güzel ve karak· 
ter noktaeından da sevimli ola· 
caklardır. Bu çocuklara güzel bir 
ieıiakbal mev'uddur. 

Yeni Şarbon aşısı 
Menemen kazasının dokuz 

köyündeki tek ve çift tırnaklı 
hayvanlara yeni keşfedilen 
Şarbon aşısını tatbik eden 
baytari heyet, aşının tesirleri 
üzerinde tetkiklerine devam 
etmektedir. Bu tetkikat, bir 
hafta kadar sürecektir. Şim· 
diye kadar alınan netice, yeni 
keştedilen Şarbon aşısının 
fevkalade müessir ve verdiği 
muafiyetin devamlı oluşudur. 

Bir kilovat 3 kuraş 

Egede büyük.;~ elektrik 
santralı yapılacak 

Santralın işletilmesinde su kuv· 
ve tinden istifade edilecektir 
lktısad Vekaleti, memleketi

mizin her yerinde olduğu gibi 
Ege mıntakasında ve fzmir 
havalisinde de elektrik santralı 
vücude getirmek için tetkikler 
yaptırmaktadır. Hükumetin, 
memlekette muhtelif yerlerde 
yaptıracağı elektrik santralla· 
rile bütün şehir, kasaba ve 
köyler, baştanbaşa elektriğe 

kavuşacak, fabrikalar ve ima
lathaneler elektrik ceryanile 
işliyecektir. 

Ege mıntakasındaki bü
tün şehir ve kasabaların bir 
elektrik santralile idare edil· 
mesi için tetkiklere başlan· 

mıştır. Bunun için Vekaletin 
ecnebi bir mütehassısı f zmire 
gelmiş, tetkiklere başlamıştır. 

Mütehassıs, lzmirin bir se· 
nelik elektrik kilovat sarfiya· 
nı ve muhtelif sınai müesse
selerin muharrik kuvvet mik
tarını tedkik etmekle meşgul 
olmaktadır. 

Ceçen yıl lzmir elektrik 
şirketi ceryanından dört milyon 
kilovat sarfiyat olmuştu. Bu 
miktarın beş yıl sonra 25 
milyon kilovata çıkacağı kuv· 
vetle tahmin ediliyor. Ege 
mıntakasmın müsaid bir ye
rinde su kuvvetinden istifade 

etmek şartile vücude getirile
cek elektrik santralından ile· 
ride bütün şehir, kasaba ve 
köylere, ev ve imalathanelere 
ceryan veril.nesi mümkün 
olduğu takdirde kilovat ücreti 
ikibuçuk veya üç kuruşa ka
dar inecektir. Bu takdirde en 
küçük evlere bile elektrik 
ceryanı alınacak ve medeniye
tin bu en mühim vasıtasından 
zengin, fakir herkes bol bol 
istifade edecektir. 

Memnuniyetle haber aldı· 
ğımıza göre, Vekaletin gönder· 
diği bir fen heyeti de büyük 
ve küçük Menderes nehirleri 
mıntakasında tedkikler yap· 
maktadırlar. Ayrıca Gediz 
nehri imtidadınca da tedkik· 
ler yapılacaktır. Nehir sularının 
inşa edılecek bir baraj saye· 
sinde muharrik kuvvet olarak 

kullanılması ve büyük elektrik 
santralının bu kuvvetten isti
fade edilerek işletilmesi, ted· 
kiklerin başında gelmektedir. 

Hükumetimizin hazırladığı 
beş yıllık elektrik santralları 

inşaat programının tatbiki için 
esaslı tedkiklere başlanmıştır. 

Yerli sanayi hareketini büyük 
elektrik santralları · inşaatı ta· 
kip edecektir. 

Aydında, Erbeyli ve Umurluda 

incir satış kooperatifleri 
resmen kuruldu 

---------------.. 
Uziim satış kooperatifleri teşki-
latı da tamamlanmak üzeredir 
Tarım satış kooperatifleri 

umumi toplantıları devam et· 
mektedir. Ödemişte ilk teşkil 
edilen (Ödemiş tarım satış 
kooperatifi) toplantısından 

sonra Aydında Erbeyli satış 
kooperatifi umumi toplatısı 
yapılmıştır. Bu toplantı mü· 
nasebetile Tariş üzüm kurumu 
müdürü B. İsmail Hakkı Ve
ral ile incir satış kooperatif
leri teşkilatına memur Bay 
Muhib evelki gün Aydına 
gitmişlerdir. 

Dün de Umurlu tarım koo· 
peratifi umumi toplantısı ya· 
pılmış, yön, hakem ve kontrol 
kurulları seçilmiştir. Erbeyli 
ve Umurlu havalisindeki eski 
incir kooperatifleri ortakları, 
tamamen ve memnuniyetle 
yeni teşekküle girmişlerdir. B. 
İsmail Hakkı Vera), yeni satış 
kooperatiflerinin kıymet ve 
ehemmiyeti bal.-kında ortak
lara etraflıca izahat vermiştir. 

Teşkilata memur B. Muhib, 
diğer dört satış kooperatifi 
teşkilatı toplantıları için Ay
dında kalını\, müdür B. Is
mail Hakkı Vera!, dün akşam 
şehrimize dönmüştür. 

Yakında üzüm satış koope
ratifleri umumi heyet toplan
tılarına da başlanacaktır. Ko· 
operatifler teşkilatının; bu se· 
ne incir ve üzümlerimizin umu-

mi istihsalatına nazaran yüzde 
30 unu ihraç edeceği tahmin 
olunuyor. ----
Çocuk yuvasında 
Vilayet dahilindeki muhtelif 

kaplıcalarla bataklıklarda tet-
kikler yapmakta bulunan Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti sular mühendisi Ame-
rikalı B. Rayt ile hıfzıssıhha 
müessesesi müdür muavini Dr. 
Bay Kamil dün Karşıyakaya 
giderek belediyenin çocuk 
yuvasını gezmişler ve ço· 
cukların bakımları, sıhhi vazi
yetleri etrafında tetkikler yap· 
mışlardır. Bugün Bergamaya 
gideceklerdir. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi, dün öğleden 

sonra Bay Behçet Uzun riya· 
setinde toplanmış, Fuar teşki-
latı hakkında müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Kültürparkta karakol 
Kültürparkta, civarında inzi

bat işlerile vazifedar olmak 
üzere bir komiser ve · iki po· 
listen mürekkeb yeni bir polis 
karakolu tesisi muvafık görül
müştür. Bu teşkilat münasebe-
tile fuarın umumi antresindeki 
bir oda komiser ve polislere 
tahsis edilecektir. 

Orman yangmlarma karşı 
Yaz mevsimi başladığı için 

orman yangınlarına karşı ted· 
birler alınmasına başlanmııbr. 

MAHKEMELERDfJ 

Hak yerini buldıı ...... 
Bir."'ıkişi beı seneye 

mahkum edildi 
Tepecikte zeytin tarlasında 

altı yaşuıda Sabahat adındaki 
kızcağızı kirletmeğe teşebbü• 
ederek çirkin bir hastalık aşı· 
lıyan B. Hasan Tahsin Atır· 
ceza mahkemesinde beş sene 
ağır hapse mahkum edilmiştir. 

Hapis ve para cezası 
Burnava llahiyesinde oturan 

lngiliz tebaasından Bn. Adel• 
Jolinin parasını yankesicilik 
suretile çalan Rüstem oğlu 
Hüseyin fzmir Ağırceza mah· 
kemesinde beş ay, yirmi do· 
kuz gün hapse ve 51 lira par• 
cezasına mahkum edilmiştir. 

Baygınınf üvey oğla 
Mehmed 

As)ırcezada mahkQm 
oldu 

Tepecikte teneke mahalle
sinde Çingene Baygının kııt 
6 yaşında Melahati kirletmeğ'e 
tetebbü~ eden Baygının üvey 
oğlu kundura boyacısı Tabir 
oğlu Mehmed Turgudun Ağır
cezada iki sene, dört ay müd• 
detle ağır hapsine karar ve
rilmiştir. 

Çirkin bir hareket 
cezalandırlldı 

Bir gece Karşıyakadan Boı· 
tanhdaki halasının evine git· 
mekte olan Ali kızı 12 yaşın· 
da Huriyenin önüne geçerek 
kızı bir köprü altına götüren 
ve kirletmeğe teşebbüs edell 
Ömer oğlu Osman, lzmir Atır 
ceza mahkemesinde üç sene 
ağır hapse ve o kadar müd• 
detle amme hizmetlerinde• 
mahrumiyete mahkum edil· 
miştir. 

As)ır hapse mahkOm 
edildiler 

Menemen kazasının l!Jluc1k 
köyünden Hasan Tosun karısı 

23 yaşmda Emineyi Menemen· 
de boşanma davası için mah· 
kemede bulunduktan soor• 
köyüne dönerken zorla kaçır 
mağa teşebbüs eden Mene< 
menli Hüseyin oğlu Mustafa 
ve Hasan oğlu Hüseyinin Al1r 
cezada muhakemeleri bitmiştir· 
Mustafa iki ay yirmi gün ~ 
Hüseyin de bir ay on gii" 
ağır hapse mahkum edilmit• 
lerdir. 

Tepecik pazarı cinayeti 
Tepecikte pazar yerinde bit 

çocuk meselesinden bakkai 
Hüseyini bıçakla müteaddid 
yerlerinden yaralıyarak öldüre' 
Bürhaneddin ile bu cinayet 
için yardım ve teşvikte bullJ' 
nan Nazife haklarında ıort" 
hakimliğince yapılan tahkiklt 
neticelenmiş, ikisi de Tü~ 
ceza kanununun 448 inci mad' 
desi mucibince lzmir Ağırce
mahkemesine sevkedilmişlerdit 
Zişanı yarahyan Muatafl 
Kemalpaşa kazasının Armudi
köyünden İbrahim kızı Zişt; 
kaçırmağa teşebbüs eden fi 
<'n beş gün hasta yatacak d' 
recede bıçakla yaralıyan aoıel' 
Hüseyin oğlu Mustafanın şedls' 
rimiz Ağırceza mahkemesin e 
cereyan etmekte olan mul>; 
kemesi neticelenmiş, iki 
on beş gün hapsine karar 1fl' 
rilmiştir. 

Tayin . 
Talipler arasında açıla~ 

tihanda muvaffak olan ,. ·17İ 
Memleket hastahanesi ~·~ 
B. Seyfi Erton lzmir, Bır:.:., 
sorgu hakimliği katiplirı .. 
tayin edilmi§tir. 
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. i C:J.!il.Uil 
Uç tarafh muahede hak- ~~===·J?e~~~~ 
kındaki müzakereler bitti iktısad 

Dünyada devlet hudutlarını 
çerç.eveJiyen gümrük duvarları, 
serbest ticaretin ve serbest 
dövizin kcpazesini çıkarıb le· 
şini bir tarafa bıraktı. Liberal 
sistem, tecrübesi yapılmış, uz· 
viyeti artık beş para etmiye
cek şekilde emilip sömürül
müş olarak bir kenara çekildi. 
On &ekizinci asırda dikişini 
tutturub on dokuzuncu asır 
içinde mahdud bazı devletler 
hesabına ve muayyen bazı 
ideolojilerin gölgesi altında 
birçok eserler veren bu sis
tem, harb sonrasının huzuruna 
artık çıkamaz oldu. Birçok 
cemiyetlerde demokrasi bile 
rolünü • muvakkaten olsun • 
başka şekillere bıraktıktan 

sonra, liberalizm gibi tek cep
heli ve beynelmilel bir siste
min -hem de harb sonrasında
yaşaması, tatbik sahası bul
ması esasen imkansızdı.. Bu
gün hiçbir devlet gösterilemez 
ki, liberalizmi tam ve kamil 
manası ile tatbik etmekte ol
sun. Hatta, liberallikleri ile 
meşhur ve liberalizmde fayda· 
ları daha çok olan devletler 
arasında bile .. 

Mü'cıke· ı · . . . 1 konferansı •• d 4" • e erın, gayet ıyı netıce ere var .. 
~ğı1 alakadarlarca haber verilmektedir. 

llll~:a:bul, .1~ (~adyo) - Türkiye • Fransa ve Suriye ara· 
dak" ~tedılmesı mutasavver olan üç taraflı muahede hakkın· 
bit 

1
• ~\Jıakereler, Hariciye Vekilimizle Fransız sefiri Arasında 

ı ıştır Bu - k l . . . . 
leniyor. · muza ere erın, gayet ıyı netıceler verdiği söy· 

Facia kurbanlan Nev· 
Yorktan yola çıkarıldı 

Tertib olunan c;;;aze merasimine 
10,000 kişi iştirak etmiştir 

Nevyork 12 (AA) - o- k 
lcdilecek o'la L k·h.: t k bun a şam burada Avrupaya nak· 

n a ors ur anlan . . b" .h . . . 
Ytpılrnış b . d ıçın ır ı tıram merasımı 

ve u merasım e Almany b"" .. k 1 . hlandan Re d hl .1 I a uyu e çısi Cuther, ku· 
tniıtir. esen a 1 e sveç konsolosu kısa nutuklar söyle-

Bu nıeras· A "le 
bahri . ıme me_rı • ordusu namına Miralay Baired ve 

M yes~ namına Amıral Laning iştirc.tk etmiştir. 
1 erasımde Avusturya • f k 
erden b' b e sveç onsoloslarile eski muharip· 

N ır grup ulunmuştur. 
evyork, 12 (A.A) _ H" d b . 

35 ki..:· · · ın en urg facıasında kurban giden 
~ının cenaze alayının va 1 ld 

aeyrisefain k / pı mış o uğu Hamburg Amerika 
tur. Bayraklaumpan~asıklrıhtımında on bin kişi hazır bulunmuş-
Al r ve çıçe erle .. t··ı·· l b 

ınanyaya ••t·· k or u u o an irçok tabut bunları 
d go urece olan H b . .. . 

en evel rıht k 
1 

am urg vapuruna ırkap edılme-
--.. ıma onu muştur. 

Kömur sergisi 
Sergiy_i görenler 67 

hına vardı 
Ankar - o·· k 

rnür ve k·· - un a şam kö. 

Suriyede petrol 
meselesi yüzün
den hadiseler oldu 

omur yak 
enternasyo 1 an vasıtalar 
l na serg· · 1 erin sayıs 67 b" ~sıne ge en· 
A k 

1 ını · t" n ara ınekte . geçmış ır. 
eve)k· . plıleri öğleden 

ı zıyaretl · etrn kt . erme devam 
e edırler. 

Sergiy" d"" A 
yülc el . . ı un merika bü-

çısı B Mak M 
rniş ve . . · urray gez-
hül"' ıntı_b~larını şu suretle 

asa etnııştır: .. s 
- ergiyi son d 

t•r erece en-
"' esan ve tetkik 

dum B e deA-er bul-
. u sergiyi ge d"ğ· d 

dolayı fevk .. z ı ım en 
B.. l alade memnunum. 
· oy e birşey .. 

evelce Ü • d goreceğinıi 
&'Ün . . ını etmediğimden bu-

b _ıçın kafi derecede vakr . 
u ışe 8 ımı 

b ~ırmamıştım. Fak 
u değerı .. d- at 

"Ik gor ukten s ı f onra 
. ırsatta tekrar 

anı ve 'k gelip 
d amı sergiyi tetkik 

e eceğim .• 

Sergiye l 
mile ge en mallar tama· 

1 satılmıştır. Teşhir cdilen-
ere " . 
h gore yapılan sıparicler d er .. v e 
I &un artmaktadır. Erzurum-
u tücca .. h. .k b r mu ım mı tarda 80• 

k
a satın almıştır. Linyit yakan 
alo "f 

c"' rı er kazanlarından da 
t"'Ycc 1 rnatik ~ı nııştır. Satılan oto· 

!a}'lSI d~OQıijr lcaloriferlerİnin 
z altıyı bulmuştur. 

ANADOLU 
Günlü;:--k-. --

•---=---~ sıyasal gazete 
saıı~·~~;---.!!.:::.:.;~--11 H ıp "• haoyazganı 

lJ aydar Rüşdü ÔKTEM 
nıuınr ne . 

~tld" rrıyat Te yazı i§leri 
ti?G. il di N ld, · ·~ iizhet Çan~r 

tebaneei: 
lıınj fk• . '-· a.11_ pıncı. ~b".ler eokağı 
l' Q&. artieı ına11 içinde 

'l' elgraf: 1zmir - ANADOLU 
elefon. 27 · 76 .. Posta kutusu 405 

\' n ABONE ŞERAiTi 
1 

ığı ~200, alb aylığı 700, üç 
lah..ıı ~hğı 500 kuruotur. 

ah memleketler için eenelik 
one ücreti 27 liradır 

f~ lleı yerde 5 kuruıtor 
-lQl.4 -
~~mio nGahalar 25 kmuotur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
-........._ BASlLMJŞTIR 

·-

Şam, (Hususi) - Bütün Su· 
riye petrollerinin bir milyon 
sterlinglik bir istikraz muka
bili olarak tamamen Irak pet
rolyum şirketine devri için 
hazırlanan vesikanın intişar 
sabasına çıkması Suriyede ye· 
niden bir takım gürültülerin 
zuhuruna vesile olmuştur. 

Suriyenin yegane hayat mem· 
baı olan petrolün böylece sırf 
bir istikraz mukabili olarak 
terkedilmesi işletme sahaları· 
nın kira bedeli olarak da an
cak bazı harb malzemesinin 
verilmesi hakikaten asabiyet 
uyandırmıştır. Mukavelenin 
Ahmed el - loham (Suriye as
keri mütehassısı) Şükrü Ku
vatli (Başvekalet delegesi) ve 
Irak petrolyum şirketinin mu
rahhası tarafından imza edil· 
diği de bildirilmekte idi. 

Bu husustan bahseden Pe
tclarap gazetesi şunları yaz
mıştır: 

Petrollerimiz başkalarının 
saadetini temin edecekse top
rak altında kalsın. 

Cebelidürüz isyanından ön
ce ortaya at ı 1 • • 1 mış o an petrol 
ışı Cebelidü - · . . . ruz ısyanı dolayı-
sıle hır müddet ··k~ 1 k 

1 su uta ar-
şı anmış ekonomik m 1 .. .. _

1 
ese e go-

ruşu rnez olmuştu. 
Suriye mahafilleri müşte k 

bir şekilde gene petrol ın::e
lesini nazarı itibara almıya 
başlamışlardır. Bunun üzerine 
mukavelenin bir müddet daha 
tehir edildiği haber alınmıştır. 

Petrol işletmek isteyen yerli 
şirketler vardır. Bunlar müte
madiyen içtimalar yapmakta 
ve hükumete müracaatlarda 
bulunmaktadırlar. 

Ôzbek artiatleri 
Moskova, 12 ( Radyo ) -

Ôzbek artistlerinden mürek
kep 350 kişilik bir grup 21 
Mayıstan itibaren •konserler 
vermek üzere Mosk~vaya gel
miştir, Bunlann içinde pir 
Ha1il ve Alemdran da vardır. 

Gü oırük duvarı, iktısadi 
kapris ve akınların karşısına 
çekilerek, her devletin bün
yesini kurtarmağa ve iktısadi 
münasebetlerini tanzime ma
tuf yegane çare olarak göste
riliyor. Bunu .. denize düşen 

yılana sarılır,, çerçevesi içinde 
mütalea edenler olduğu gibi, 
kısmen, kendi tabii menfaat
lerine uygun bulanlar da var· 
dır. Fakat her devlet, hem 
bu duvann üstüne hergün 
bir parça daha eklemekte, 
hem de: 

- Bu duvarlar, iktısadi 
buhranı arttırıyor. Milletlerin 
nefes alma imkanlarını zorlaş· 
tarıyor. 

Feryadını ayyuka çıkarmak· 
tadır. Bu iki başlı faaliyet ve 
iştikanın içinde kendi gemisini 
yüzdürebilen, hakikaten bah
tiyardır! 

Hiçbir zaman anlamadığım 
ve anlamamakta da mazur bu· 
lunduğum yegane birşey var· 
sa, o da dünya iktısad kon· 
feransı denilen Ankanm ta 
kendisidir. Cenevredeki bey
nelmilel işsizlik tetkik komis· 
yonunun mevcudiyetini, bile 
bile, lades diyerek kabul eden 
mantığım, şu iktısad konfe· 
ransmın abes ve gülünç mev
cudiyeti mevzubahs olunca, 
derhal isyana kalkıyor. 

Fıkra malumdur: 
Devrin hükümdarı, çocukla

rın ağlatılmamasını istemiş. 
Etrafındakiler buna imkan ol
madığını söylemişler ve hü
kümdarın ısrarı üzerine bir 
tecrübe yapmağa karar ver
mişler.. Hükümdar da tecrü
b~de hazır.. Masanın üstünde 
bıraz hail t v a ereyagı varmış. 
Çocuk, ağlıyarak: 
. - Şu tereyağı ile balı ni

çın kanştırınıyorsunuzl. Ben 
öyle istiyorum, karıştırınız. 

Demiş. Hükümdar: 
- Haydi ·diye müdahale 

etmi~- çabuk. lcarıştınn.. Ço
cuk ağlamasın .. 

Ve, çocuA-un susub a-ülmesi 
üzerine: 

- Gördünüz mü ·diye ili· 

''ANADOLU,, [!;;!:] 
Satranç müsabakası Bir *'tatil,, 

lzmirde satranca karşı gösterilen gilniinO.n İahlili 
alaka, gün geçtikçe artıyor Pislkq ;;1ı!i1~-; 

Halk arasında eğlence · 
veya kumar maksadile 
bol bol revac bulmuı, 
bir çok oyunlar vardır. 
Bunları aaymağa lüzum 
yoktor. Fakat bunların 
içinde terbiyevi kıymeti 
çok büyük ve bugün 
hakikaten bir teknik ha-

~ ~ f _ ~ ,: Adalt cii~l~11in istir"hal! 
~ ~ ~ L.e:; muaggen hır ısfirhq flf!flfB!f 

! ile tamam Q/(ır, 

lini almış, dünyaca ta· 
nınmış bir oyun vardır 
ki, o da satrançtır. Sat· 
ranç, eğlenceden ziyade 
yüksek bir zeka ve ira· 
de inkişafını, mücadele
lerde tabyayı, uzun görüşü ve 
ihatayı beslemeği istihdaf eder. 
Satrançla iştigal edenlerin hep
sinde, bu hassaların, bu kıy· 
metlerin gittikçe arttığı ve 
müsbet, faal, geniş şekiller 
aldığı tesbit edHmiştir. 

Bu sebebledir ki, satraç, 
halk arasında laalettayin bir 
eğlence ve zaman geçirme 
vasıtası olarak kalmaktan kur
tarılmış, Garbta, dimağ' ter
biyesinde bir kuvvet olarak 
kullanılmağa başlanmıştır. '( a
ni oyun yerinden tedris ve 
terbiye sahasına intikal et
miştir. Nitekim, bugün birçok 
mekteblerde, hatta Erkanıhar
biye mekteblerinde, satrancın 
büyük bir yeri vardır. Çünkü 
satranç, zeka, ihata, teknik 
gibi kuvvetlerin teşkil ettik
leri kumanda heyetlerinin kar· 
şılıklı olarak mevki alıp elle
rindeki vasıtaları, üstünde bu
lundukları sahada hareketler 
yaptırmanın ta kendisidir. Ora· 
da taarruzlar, ihatalar, yarma· 
]ar ve herşl!y vardır. Bunlar· 
dan çekinmek, bilakis hasma 
faik olmak gibi askerliğin baş
lıca hedefleri, satrançta ken
diliğinden teessüs eden bir 
teknik halindedir. 

Keza, bazı mekteplerde, 
ders programlarında satranç 
dersleri vardır. Bilhassa yatılı 
mekteplerde, günün muayyen 
derslerinden sonra ve akşam
ları, satranç dersi ve tatbikatı 
gelir. Bundaki• maksad, tale· .. ................. ... 
ve etmiş- eğer çocuğun istek
lerine cevab verilirse. çocuk 
ağlamaz. 

Fakat biraz sonra çocuk, 
burnunun içinde duran ve kıv
rık dudaklarında gizlenen bir 
ağlayışla: 

- Bu balla yağı ayırın. 
Ben öyle istiyorum! 

Deyince, herkes, hükümda· 
rın yüzüne bakmış. Bittabi, 
onlar bir kere karıştıktan son
ra, hiçbir kuvvet bu iki mad
deyi ayırmağa imkan bulamaz .. 

Bunun üzerine: 

- işte hükümdarımız ·de
mişler- tedbirler burada iflas 
ediyor ve çocuk, onun için 
ağlıyor. 

Dünya iktısad konferası da, 
barb sonunda, bundan daha 
fena şekilde karışbrılmış bir 
nevi Nuh çorbasının kazanı 
başında in 'ikad ettiğine göre, 
ne bulgurunun, ne pirincinin, 
ne nohud, ne un, ne yağ, ne 
suyunun karaşıkhğına yapabi· 
Jecck hiç bir~eyi yoktur. 

Hatta bu konferans, burun 
karıştırmakla ittii'al etseydi, 
daha İHbet aöstermiı olurdu. 

Or.lran Ralrmi Göle~ 

benin kafasındaki kuvvetleri 
ve elemanlar inkişaf ettir· 
mektir. 

Satranç, bizde de pek eski· 
denberi vardır. Nitekim, Ya· 
vuz Sultan Selimle Şah İsmail 
arasında satranç başında ie• 
çen hadiseler malumdur. Fa· 
kat nedense, satrancın taam
mümü cihetine gidilememiş. 

Çünkü satranç, rasgele, uzun 
hesaplardan, düşüncelerden 
müstağni ve kavrayışsız bir 
oyun değildir. Fakat memnu· 
niyetle görüyoruz ki, memJeke· 
timizde satranca karşı bir 
alaka uyanmıştır. Nitekim, An· 
karada bir kulüp bile açıl· 
mıştır. Keza, lzmirde son za· 
manlarda bazı münevverlerin, 
muhtelif yerlerde ve bilhassa 
askeri kıraathanesinde satranç 
oyunu üzerinde ısrarla durduk· 

ları ve yavaş yavaş, satranç tah· 
tası etrafındaki seyirci ve me· 
rakhların da arttığı görül· 
mektedir. Hatta, yakında bir 
kulüp açılması arzusu bile 
vardır. 

Satrancın, daha genit bir 
muhit tesisini istiyerek ve dü· 
~ünerek, lzmirde bir müsabaka 
açmağı kararlaştırdık. Satrançla 
iştigal edenlerin bu müsaba· 
kayı memnuniyetle kabul ede· 
ceklerinden eminiz. Bu hu
susta, mütealcıp sayılarımızda 
izahat vereceğiz. 

Tapu Kadastro 
mektebi 

Ankara - Tapu ve kadast· 
ro mektebi talimatnamesi Ba· 
kanlar heyetince kabul edil
miştir. Talımatnameye göre, 
mekteb, tapu ve kadastronun 
hukuki, fenni ve mali işlerin~ 
taalluk eden kanun ve nizam· 
name1eri ve usulleri öğretecek· 
tir. Mekteb altışar ayhk A ve 
B şubelerine ayrılacaktır. Mek· 
tebin A kısmına tapu ve ka· 
dastr~ teşkilatına dahil me· 
murlardan tahsile kabiliyeti 
görülenlerle dışarıdan müra
caat edenlerden Ortamekteb 
mezunu olanlar kabul oluna
caktır. 

Adfl/esi il11 9alışcm ı1tlflm4 
gece u9kQsurıda adQtn<lkt 11 t 
dinlenmiştir, Ertesi gilnii 
tatil olmasının manası kal: 
muz adale istirahati için, 
Bilakis bir iki günlük ata~ 
let 11ham,, lık tevlid eder, 

Pisiko teknikle rigazi 
bir davadır bıı: Bütün atöl"' · 
ye ve fabrika randıman/arı 
pazartesi günleri diişüktür. 
Yani istirahat etmiı adale, 
sözde daha çok çalışmosı 

1 dzım gelirken; ,,.Jıavete 

terkedilmiı adalt cümle• 
nin ham/ılı randımanı dü· 
şürügor aksine .• 

Asabt cümlenin is irahati 
ise sükunet içinde f a.:ıli· 
gettir. Kafanın ataleti, iç 
sıkıntısı tevlid eder. 

Ve iç sıkıntısı gıpratıcı 
bir sinir düşmanıdır. 

Şu halde koca bir ıünii 
bomboş geçiren adamın ne 
adalesi, ne kafası bu tatil-

• 
den istifade etmemiı, bila· 
kis zarar ıörmüştür. 

Düzenli ve f izgolojilc. 
istiralıat, getli günde bir 
gapılan rehavet dejil, her 
maaggen iş saatindtm sonra 
alınacak "repo. dur. 

Yedi günün girmi dört 
saatini atalete terketmek· 
tense bu girmi dört saatlik 
istiralıati, getlige taksim 
ederek gündelik mesai 
müddetinden tarlıeglemelc. 
en muoafık w ilmt ça· 
redir. 

Haftada bir gün dinlen· 
mek. altı ıiin· aç atanıp 

bir gün gemek gimek ıibi 
f izgoloji kaidelerine ag• 
maz, zararlı birşegdir Hl· 

selam .• 
Dr. Necati Kemal ---··-·---

Yunua Emre geceai 
fstanbul, 12 (Hususi) - Yu· 

nus Emre günü, Halkevinde 
merasimle kutlulandı. 

ltalya kralı 
Krinal saraymda amiral· 

lerle generalleri 
kabul etti 

Roma, 12 (Radyo) - ltal· 
ya kralı Krinal sarayında bü· 
tün ltalya amiral ve general· 
lerini kabul etmiştir. 
------~~--~------~ 
)arı paralar mahkemeye mü-
racaata hacet kalmaksızın ödet· 
tirHecektir. Talimatnamenin di
ğer maddelerinde tedrisata, 
imtihana, devam, şehadetna· 
meye, inzibata ve talebenin 
yatacağı yurda ait hükümler 
vardır. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

Niı:ın 30 Rebiülcvel 2 

MAYIS 
1 
9 
3 i 13 

7 7 

Perşembe 

B şubesine jse Lise mezun
ları ile Lisenin onuncu sını· 
fından tasdikname almış olan
lar müsabaka ile alınacaklar· 
dır. Mektebe alınacak talebe· 
nin kayıt müddeti 1 Ağustos· 
ta başlayıb Eylul sonunda bi· 
tecektir. Mektebe devam eden 
memur talebe maaşlarını ta· 
mamen alacaklar, kendilerine 
ayrıca ayda 30 lira verilecek· 
tir. Bu ~ubcye dışardan gire· 
cek olanlara da bütçeye talı· 11 ... - .... -~-~-.... --.. 
sisat konulduğu takdirde ayda 
azami 30 lira verilecektir. Mu· 
vaffak olmıyın talebeye aldık· 
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i/1ergama tarihinden: - .................................... ~ ...... _ - -- - --~ . Madridde, şimdiye kadar görülme-
Küpsüz hamam1n miş biri.top düellosu başladı 

''ku· · Pn h.k .& • 1 ayesı ihtilalciler, şehrin muhtelif mahallelerine be, yüzden fazla 
/Bu k-4plü hamamın ;0 .. k_e_n_t_e-ressan vakıf- mermi attılar. G.Mola, bizzat harekatı idare ediyor 

Madrid, 12 (Radyo) 
,namesinde ne deniliyor Madridde şiddetli bir topçu 

Yt\7.A:-.· Osman Bayattekin 
BERG,HfA MÜZE MÜDÜHÜ 

-2-

Luver müzesindeki küp 
Bunun üzerine hatip Mah- Küçük Asya tarihine göre, 

mud, bir vezirin idaresindeki Bergama civarında bir yere 
bir tabur askerle Bergamaya sürgün edilmiş olan Karasi 
yollanır. Büyük bir devlet ada- beylerinden Kara Osman oğlu 
mının ansızın Bergamaya ge· ahfadından biri tarafından 
lişi herkeste bir heyecan uyan- 1350 tarihinde bulunmuştur. 
dırmıştı. Fakat yarım saat geç- Bergama tarihine göre, Ka· 
meden bütün Bergama çal- rasi emiri ahfadından Kara 
kandı. Herkes meraktan çat-
lıyordu. 

- Bergamanın hazneleri bu· 
lunmuş, zeytinlikte altınlar har· 
man gibi yığılmış! 

Herkese birer tane verile
cekmiş, hayır birer avuç, yok, 
her eve birer torba dağ1tıla· 
cakmış, Murad gününde her-
kes muradına kavuşacakmış! 

Hatibe, irade üzerine "Kü
pün birisi senin,, derler. 

-Küpün birisi benim amma 
dolu olarak bırakın denilme-
diğinden altınları boşaltın. 

Sözü vezirin çok hoşuna 
gitmiş ve bu sadakati takdirle 
karşılanmıştır .. 

Kilpün birisi boş olarak bı
rakılır, altınlar deriden torba
Jara doldurulup ve iki küple 
birlikte arabalara yükletilir. 

Vezir, hatibi de birlikte alır 
ve Bergamalıların altınların 
dağılmasını bekledikleri bir 
sırada arabaları öne katar ve 
Bursanın yolunu tutar. 

·Bursaya vardıklarından biraz 
sonra, altın hikayesi hertarafa 
yayılır, şenlikler yapılır. Her-
kes bu altınların uğur getire· 
ceğine inanır. 

Murad Hüdavendigar, bu 
ayrı ayrı ve yığın yığın altın· 
ları görünce çok sevinir, ve 
İstanbul 2özünün önünde can
lanır. (Bu altınlar, mecidiye 
büyüklüğünde Bizans altınla· 
rıydı.) 

Bu definenin, o devr!n piya· 
sasına göre başlıbaşına bir 
devlet haznesi kadar kıymet 
taşımakta olduğu düşünülürse 
Muradın ve halkın sevinci ye· 
rindeydi, demektir. 

Hatibin temiz yüreğine, ince 
düşüncesine hayran kalan Mu
rad Hüdavendigar kendisine 
paşalık verir ve bir de tımar 
bağışlar. 

(Hatip Mahmud paşa) nın 
yanına bir heyet verilir Ber
gamaya dönülür. Bergamanın 
kenarındaki Fula bayırının te
pesine çıkılır, iradeye göre, 
Hatip paşanın bir göıü kapa
tılır, bir gözünün görebildiA'i 
yerler sınırlanır. 

Bugün dahi bu mevki Ha
tip paşa tımarı adını ta§ımak· 
tadır. 

Bu küplerin bulunuşu hak
• kında kitaplarda bazı rivayet-

Osman, Birinci Murad zama· 
nmda altın ile dolu üç büyük 
küp bulmuştu. Padişah buna 
mukabil Kara Osmana dere
beylik verdi. Üçüncü küpü 
Kara Osman inşa ettirdiği bir 
hamam ile hizmetçilerinden 
birine vermiş, bugün Berga
mada bu hamama küplü ha
İnam denilmektedir. 

Halbuki, mahkeme sicille
rinde ve evkaf kayıdlarında 
yapılan tedkiklerden, bu ya
zıların doğru olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. Bilhassa bu araş
tırmalar Küplü hamamın çolc 
enteressan bir vakıfnnmesini 
elde etmek gibi iyi neticeler 
vermiştir. 

830 tarihli olan bu vakıf-
name Arabçadır. 

Vakıfnamenin hamama aid 
kısmı şöyledir: 

(Hatip paşa şöhretile anı· 
lan Bedreddin Mahmudun oğ
lu Heybetullah mahrusei Ber
gamada Ece mahallesinde 
(şimdiki adı Atmacadır) Şar
kan cadde, Şimalen Ece mül
kü, Garben devlet mülkü, Ce
nub~n Ali lbni Yunus ile çev
rilmiş ve akar suyu, avlusu, 
havuzları, küçük ve büyük 
duvarları, kapıları, kilidleri 
ve odaları ve kamilen eşya
sile birlıkte hamamı ... Hayatta 
olduğu müddetçe mezkur ha
mamın velayeti ve menfaati 
nefsine aid olmak ve sonra 
oğulları ve oğlanlarının oğ
lanlanna... Vakfetti). Vakfa 
aid bir çok kayıd ve şartlar
dan sonra; 

(Bundan sonra, bu vakhn 
nasibi kadılara, ulemanın zen
ginlerine haramdır ... 

Satılmaz, hibe olmaz, rehin 
olmaz, tebdil olmaz, miras 
olunmaz ta kıyamete kadar 
Allah yeri ve yeryüzünde bu· 
lunanlara mirasçı olasıya ka
dar ... 

Bir kimse bu şartı işittikten 
sonra tebdil ederse, günahı 
tebdil edenler üzerinedir ... 

Bir kimse bu valtıfnamenin 
iptaline çalışırsa ve ihmal ~ 
derse yahud şartlarından bir 
şartına ve kayıdlarından bir 
kayıdına dokunursa Allahın, 
meleklerin ve insanların lineti 

_,,..,.., mmn.e. olan. 

düellosu devam etmektedir. 
Heriki taraf her çapta toplar 

kullanmaktadır. Dün, asilerin 
bombardımanı birkaç ~aatlik 
bir tevakkuf devresi geçirmiş 

ve akşam saat on yedide tek
rar başlamıştır. fviadrid mahal
leleri üzerine beş yüzden fazla 
mermi düşmüştür. 

Londra, 12 (Radyo) - Ce· 
b lüttarıktan general Franko 

nun idaresinde bulunan Sali

meaya giden hazı f ngilizlere 

asi hükumet bir daha buraya 
gelmemeleri lüzumunu ve aksi 
takdirde tevkif edileceklerini 
bildırmiştir. 

Paris, 12 (Radyo) - Havas 

Ajansının General Mola neı
dindeki muhabiri bildiriyor: 

Monte Hatanın işgalinden 
sonra asiler Bislcay körfezine 

hakim olmuşlardar. Milisler çe
kilirlerken bazı köyleri yak
mışlardır. Asiler Santakrozayı 
da elde etmişlerdir. 

Kadın askerler 
General Mola hare.citı biz

zat idare etme~e başlamıştır. 

Salamanka, 12 (Radyo) -

Resıni tebliğ: Asi kuvvetler 

Bask cebhesindc Biskadı te-

pelerini işgal ile nihai bir za

fer kazanmıştır. Bu tepeler, 
Bilbao cebhesinin en müstah
kem mevkii idi. Basklar bu
gün de pek çok zayiat ver· 
mişlerdir. 

Tulada şehri de kurtulmuş 

vaziyettedir. 

Salamanka, 12 (Radyo) -

Bask cep hesin deki harekatı 

bizzat general Mola idare et
mektedir. 

Bugün yapılan harplerde 
cumhuriyetçiler mühim mik

tarda zayiata uğramışlardır. 
Bilbao civannda sevkulceyş 

ehemmiyeti haiz bazı yerler 
daha Franko kuvvetlerinin eli-
ne geçmiştir. 

lngiltere Kralı Altıncı Jorj ve Kraliçe 
Elizabet dün taç giydiler 

----------------~~--Milyonlarca halk alayı takıb etti. 4000 gazete muhabiri, 2000 
muharrir ve 6000 mürettib, merasim hakkındaki haberleri 

dünya •a yaymakla bütün gün meşgul oldular 
- 81111 1 inci sahi/ede -
Londra, 12 (A.A.) - Saat 

9 a birkaç dakika kala prens 
ve prenses Tchitchibu Vest
minster kilisesine gelmişlerdir. 
Bir dakika sonra Belçika prensi 
Charles, saadet yüzündeki te
b~ssümden anlaşılan prenses 
Juliana ve İsveç veliahdı prens 
Bernhard gelmişlerdir. Mütea· 
kıben Yugoslavyanın güzel 
prensesi Olga ve kocası naip 
prens ve onların arkasından 
siyah elbise giymiş olan Lit
vinof gelmiştir. Grandi yalnız 
alarak gelmiştir. Müteakıben 
Norveç ve lsveç veliahdlarile 
zevceleri prensesler ve mera
sim münasebetile bilhassa dik
tirilmiş olan üniformayı labis 
general Preshiny kendisine bas 
bir tarzda giyinmiş olan Ef
ganistan mümessili ve nihayet 
son otomobille Mareşal Von 
Blomberg gelmişlerdir. 

Otomobillerin teşkil etmekte 
oldukları alay zahiren alelade 
bir manzara arzediyorsa da 
müstakbel şaşaalar müjdele
diği görülüyordu. Bütün yol 
boyunca bu mümtaz davetliler 
halk tarafından alkışlanmışlar
dır. Bu alkışlann samimi ve 
içten gelme olduğu hissedili
yordu. 

Romanya veliahdı da fevka
lade alkışlanmıştır. 

Başvekil Baldvin şimdiye 
kadar vaki olmamış bir şekilde 
ve fevkalade bir surette alkış
lanmıştır. 

Londra, 12 (A.A.) - Bü
yük parklarda çadır kurarak 
geceyi geçirmiş olan askerler 
saat 3 de uyandırılmıştır. As
kerler bir müddet sonra Buc
kingham sarayına taç giyme 
alayının geçeceği caddelerde 
kendilerine tahsis edilen yer· 
lere dotru yürümeğe başla· 
mtştır. 

Saat yedide tribünlerdeki 

bütün yerler tamamile dol
muştu. Saat altıya doğru 
Vestminster kilisesinin on bir 
kapısının açılmasını müteakıp 

bir çeyrek saat zarfında kili
senin iki galerisi ile büyük 
kubbe altındaki yerler de dol
muştur. Kralın ve kraliçenin 
tahtlan kilisenin iki yan kub
besi ile orta büyük kubbesi
nin mihveri . üzerinde bulun
maktadır. Kralın tahtına heş 
basamak ve kraliçenin tahtına 
ise üç basamak merdivenle 
çıkılmaktadır. Tahtın önünde 
muhteşem bir kırmızı halı 
vardır. Kralın tahtının arka
sında kralın üç kardeşine 
mahsus üç koltuk, bunların 
arkasında da yüksek asalet 
sınıfının erkek azasına aid 
yeı ler vardır. Yüksek asalet 
sınıfının kadın azaları kraliçe· 
nin tahtının arkasında yer 
alacaktır. 

Parlamento azası asalet sı
nıfı azasının arkasında bulu
nacaklardır. Sağdaki koro ma
halli koltuklarına yabancı dev
let reislerinin mümessilleri, 
soldaki koro mahalli koltuk· 
larında da kor diplomatik 
oturacaktır. İki tahtın önünde 
Edvard The Confesserin taç 
giyme tahtı bulunmaktadır. Bu 
taht basit bir meşe iskemledir. 
Bütün galariler krallık tacı 
resimleri 'e mavi işlenmiş 
tuder gülleri ile süslenmiş 
altın işlemeli perdelerle tezyin 
edilmiş bulunmaktadır. Bütün 
koltuklar kral ve kraliçenin 
isimlerinin ilk harfleri ile süs
lenmiştir. 

Yorgunluktan bitab düşen 
bir çokları oldukları yerde, 
kaldırım üzerine çökmüşler· 
dir. Kadınların ayaklarında 
pek yüksek tahta aktlı aca· 
yib ayakkabılar vardır. Bu 
ayakkabılar sayesinde kadın· 
lar önlerindekinin bqları üıc-

rinden alayı görebileceklerdir. 
Binlerce satıcı günün prog

ramını, kral ve kraliçenin ter
cümei haJlerini, fotoğraflarını 

satmaktadır. 
Londra, 12 (A.A.) - Bü· 

tün gazeteler bu sabahki nüs
halarında krala ve kraliçeye 
tazim hislerini bildiren uzun 
makaleler neşretmektedir. Ga
zeteler hersınıf lngiliz mille· 
tinin yeni kralda imparatorlu· 
ğun vahdetinin ve milletin 
asırlık- an'anesinin timsalini 
görmekte olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Times diyor ki: 
"'lngiltere tacı yalnız siyasi 

hayatın değil aynı zamanda 
milletin içtimai hayatının da 
mihverini teşkil eder. Vest
minster kilisesindeki taç giy
me merasiminin hakiki mana
sını Allahın inayetinden do
ğan bir hiikümdarhkta değil 
kralın millet hizmetine girdi
ğini ifade eden vakıada ara
malıdır.,, 

Morning Post diyor ki: 
"' Millet krallın · şahsında 

kendi organının, birliğinin canlı 
timsalini, mazinin varisini ve 
parlak istikbalin müeyyidesini 
görmektedir. Bütün imparator· 
luğun tam vahdetini gösteren 
bu tezahür dünyanın bu de
rece karışık olduğu bu anlar
da bilhassa ayrıca ehemmiyet· 
lidir. İngiliz milleti muhkşem 
ve muazzam bir birlik cephesi 
teşkil etmektedir. ,, 

Daili Telgraf diyor ki: 
"'İngiliz milleti evelce olduğu 

gibi bugün de meşruti krallı
ğın kendi ihyası dehasına en 
uygun bir rejim olduğuna tam 
surette inanmaktadır.,, 

Muhalefet gaz~teleri de krala 
tazim ve sadakatlerini arzet· 
mekte müttefiktir. 

Londra. 12 (A.A.) - Taç 
riyme merasiminin tafıilatım 

13 Mayıı 9?'f 

Bugdnkd program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neriyatı: 
Saat 12,30 - 14 Halk tiit'kir 

leri, havadisler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: 
18,30 Dans musikisi, 19,2S 

dahili haberl~r, 19,50 spor 
hakkında konferans, 20 a. 
Sadi ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20,30 B. Ömer 
Rıza tarafından arapça söyle'iı 
20,45 Bn. Safiye ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musiki5i, 
21, 15 stüdyo oı kestrası, 22, tS 
Anadolu ajansı ve borsa ha· 
berleri, 23 seçilmiş mmıilci 
parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de Türkçe ha· 

,::.disler. d 
bu akşamdan itibaren lngil• 
tere ve dünyaya bildirmek 
üzere 4000 muhbir, 2000 m ... 
harrir, 6000 mürettip, gazete 
müvezzii ve 200 otomobil çr 
lışmaktadır. Haberleri göır 
dermek için İngiltere ve A~ 
rupa ve Ameril<a arasındl 
hususi hatlar tesis edilmiştir· 
Muhbirlerin Vestminster kili• 
sesinde cereyan edecek olall 
merasimin bütün safhalann' 
iştirak etmelerine müsaac:ı. 
edilmiştir. Muhbirler kubbe' 
nin altındaki dehlizlerde gruJ' 
halinde bülunacaklardır. Alta 
fotoğraf muhabiri kilisede 4 
saat müddetle tahta höcrl" 
lerde mahpus kalacaklardır. 

Londra, 12 (Radyo) - 5-' 
10,13 de Valide Kraliçe M~ 
refakatinde Norveç Kraliçd' 
olduğu halde Nurborgin sar~ 
yından çıkarak arabasına biO' 
miştir. Valide Kraliçenin at~ 
basının önünde bir süvari kJ' 
tası gidiyordu. 

Saat 10,30 da Kral Altı od 

Jorj ve Kraliçe Elizahet, 80' 
kingam sarayından çıktıltf· 
Kral ve Kraliçe, altın yaldıılı 
ve 8 atlı mükellef bir arabst' 
binmişlerdi. Hükümdarları~ 
arabası görünür görünmelt 
bir alkış tufanı koptıı. Arabi 
nın önünde müteaddit sü~ 
müfreıeleri bulunuyordu. M~ 
rezelerin yanıbaşlarında bi' 
kordon halinde süvari zabiti; 
vardı. 

Hükümdarların maiyeti~ 
hamil iki araba da alayı talı' 
ediyordu. 

Hükümdarlar, Bokingam fi 
rayından çıktıkJan dakika~ 
itibaren devam eden alkıt / 
arasında saat 11 de ev 
minster) kilisesine vardııl 
Hükümdarlar, kiliseye gir' 
lerken, yüz binlerce halk ti 
rafından şiddetle alkışlanı~~ 
du. Takdis merasimi b11r 

sonra başladı. ~ 
Kanterbori kilisesi başP~ 

koposu, Londranın bütün J.. 
bipleri hazır oldukları b .~ 
kral ve kraliçeye tacı giy;;.;, 
ve kralın eline imparat ~ 
asasını verdikten sonra diJI 
başlandı. ~tf 

Hükümdarlar, takdis ~ ~ 
siminden sonra aynı al~ 
Pokingam sarayına döndl 

Takdis merasimi de/ 
ederken Londranın kalel 
den toplar atılıyordu. , 

Londrı, 12 (Radyo) .,..... /! 
akşam, Londrada ve I~ 
renin bertarafından mu 'il, 
ferferalayları tertip edil~ 

Söylendiğine göre, _ ık 
alaylarına üç milyon hV 
- Sonıı 6 ıncı salı 
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f!eni%lide (Ü%el bir gün 

BAŞAK BAYRAMI 
Vali ve Halkevli mü~evverlerin iştirakile 

köylü büyük bir bayram yapmışbr 
Adagide imar ve 

inşaatı 
Adagide, (Hususi) - Nahi

yemiz müdürlüğüne Mülkiye 
mektebi mezunlarından Hamid 
Gökkaynak tayin edilmiştir. 
Yeni müdürümiiz vazifeye baş· 
lar başlamaz şarbayımız Mus· 
tafa Üt'mir ile teşriki mesai 
ederek evvela asri hamamın 
inşaatını ikmal ettirmişlerdir. 

Yeni hamam birkaç gün 
sopra merasimle açılacaktır. 
Büdcede tahsisatı mevcud bu· 

Başak bayramından bir intiba lunan asri mezbahanın inşa· 
D,niziiden yazılıyor; , sil takib etmiş, halk büyük bir sına da başlanmıştır. Onun da 
Y ·ı O · l' · yakın bir zamanda ikmali bek· eşı enız ının şimalinde zevk ve alaka göstermiştir. B k b k 

şehre yedi kilometre kadı.r lenmektedir. ir lSlm ozu 
bir mesafede bulunan Eskib"ı· Ar : komitesi başkanı Dr. ~ yolların kaldırımları tamir et-

le Osman Artamm nezareti al· tirilmiştir. 
sar öyünde köycüler komitesi h d k d" · · d'ğ' 1 b Yenı· sene için hazırlanan tarafından 2/Mayıs/937 gu-nu-n- n a en ı yetıştır ı ı ta e e-
d lerinin muvaffakıyetle başar· meıai programında belediye· 
~ !•~ılan Başak bayramı d k ld ki nin tahtı tasarrufundak.i arsa-

lc~y-lu ıle şehirli ve büyüklerle 1 ları konser ve ça ı arı Jar üzerinde dükkanlar inşası 
k ki b güzel parçalar da çok iyi din· 

UÇü eri iribirine kaynaştır- l için 3 bin, sokakların tanzi· 
mış ve coşturmuştur. lenmiş, neşeli güzel zaman ar mine esas olmak üzere ve gi-

Çiftçinin yüzünü güldüren geçirilmiştir. rintili çıkıntılı binaların istim· 
karnını d ' Bilhassa bek"i Ali çavuşun la"ki, aynı zamanda gene bir oyuran ve ekd'ğ· · v 

le b' · 1 ının muhtelif oyunlan çok beğenil· kısım kaldırımların tamiri için 
f:d ıttsğini müjdeliyen başak- miş, saat on dokuza kadar bu 1000, mevcud elektrik tesi· ır .d u ıebeplc başak bay- d d 
ramın a bilhassa k" sevinçli etlenceye devam edil· satının ta ilen tevıii için e 
•evinçliydiler. oylüler çok miştir. 3000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

m!i•kb bayramına istiklal Afy L• ı·ı • S d ki da 
rern 'E:: -~lan~ış ve ilbay Ek- OD ISe 1 eri an 1 1 

"I gu • muteakıben köy-
cu er ko 't . b k Alc . mı esı aş anı Ahmed 
evi'~ kndan sonra da Halk
h ş anı Esad Kaymakçı 
s:yl~ınl ınlıyacağı bir lisanla 

ev er vermi .. le d' B 
sonra bando "_ r ır. undan 

ı ıuzel parçalar 
ça mağa başlamış m'W 
la 1 1 oyun
k r oynanmıştır. Bilhassa milli 
ıyafetlerle kö lü . 

oyunları bütün y .. .. ge~çlerın 
mict' gonullerı çek,, ır. 

Bunu h 1 gür 1 • eyecan ı pehlivan 
eş erıle, liseden .. ,. t 

Celal G .. l . o~re men 
lise tale~r lerı.n .nezareti altında 

q e erının verdiği tem· 
il 

!Jalkevi köşesi 
1 - Halkevi; Musevi va

t.ndaşlann, Türk kültürüne 
Ve Türk diline olan bağlan· 
:~lannı kuvvetlendirmek ve di-
'hlizi fiili ve seri bir surette 
Y•Yınak için, biri Karataşta 
~c ikiai Keçecilerde olmak 
'llcre .. 

uç kurs açmıştır. 
2_., 1. 

12151 "'•yıd muame esıne, 
937 den itibaren başlan· 

rnıştır. 

3 -K d 1 ... l<ar. ayı muame esı ıçm 
ole Ulaş v~ Keçeciler Musevi 

u •n dırektörlerine de mü· 
racaat edileb'I· 

4 ı ır. 

,,. .. d- 21/5/937 Cuma gü· 
·•Un e . "b l . n ıtı aren derslere baş· 
'nacaktır. 

• * • 
k 5 - Bugün saat 16 da 
k ~" ctilük ve saat 17 buçukta 

1
1
tabsaray ve yayım komitc

eri toplantııı vardır. 
. 6 - Bugün, sağır ve dil· 

i)2ler
8 

müessesesi direktörü 
r. ay Necati Kemal Kip, 

~~lkolizm) hakkında istifadeli 
~ lconferanı verecektir. Bu 
t nferanstan, bilhaua mek· 
ebJileriaaiıin istifade etmeleri 
~.,.ın• .. oluour. 

-
Afgan liselilerinin Sandıklıyı ziyaretleri intibalarından 

Afyon lisesi izcileri buraya geldiler. Bu vesile ile yapılan 
maçta berabere kalınmış, her iki gençlik arasında çok samimi 
hasbıhaller olmuştur. Misafirler akşam sonu ilçemizden alkış· 
lar arasında ayrılmışlardır. Genç liselilerin bu ziyaretleri, 
kaza halkını çok sevindirmiştir. 

Çalıfan sevilir 
Tire, (Hu

susi) - So
madan Tire 
hükumet dok. 
torluğuna ta
yin edilen Dr. 
Nuri Eral va
zifeye müha· 

şeretinin dör· 
düncü ayı ol-

masına rağ

men 1300zü 
mütecaviz 
hastayı te- Dr. Nuri Eral 
davi etmiştir. Hergün muntaza· 
man belediye hastanesinde 
hastalarını kabul eden doktor 
Nuri Eralın1 hastalara karşı 
gösterdiği yüksek şefkat ve 
alaka, Tirelileri son derece 
mütehassis etmektedir. Bu sü· 
tunlarda halkın hissiyatına ter· 
cüıiıan olmağı vazife bilirim. 

Hertürlü menfaat hislerin· 
den azade olarak insaniyete 
ve memlekete tam bir muvaf· 
f akıyet ve sadakatle hizmet 
eden doktoru takdir ederim. 

Turgudluda 
Dağ sporcuları ve köycU· 

IUk kolu Gökkayada. 
Turgudlu, lO(ANADOLU) -
Ayın dokuzuncu pazar günü 
Halkevimizin dat sporcularile 
köycülük kolu sabah erkenden 
takriben üç saat mesafede 
Kökkaya köyüne gitmişlerdir. 
Köylü ve talebe, misafirleri 
pek samimi bir surette karşı-
lamışlardır. Kafile, talebeye 
şekerlemeler dağıtmıştır. 

Şehirden giden doktorlar, 
köyde mevcud hastalan mua· 
yene etmiş, zirai durum hak
kında tedkikat yapılarak fenni, 
zirai öğüdlerde bulunulmuştur. 

Bunları müteakıb inkılap 
konusu hakkında lımail Hakla 
Yener bir hitabe irad etmiştir. 
Bundan sonra köyün üst tara· 
fındaki çamlıklann litif koku· 
lan arasında yemek yinmiş, 
yemeği müteakıb muzıka latif 
havalar çalarak köylü, §ehirli 
dans, milli oyunlarla ef lenerek 
ka)'llqma yıpml§tır. 

"Anavatan ,, 
Her müatemlekeci devletin 

kullandığı tabirler arasında 

bir de " Anavatan " vardır. 
Asıl olan anavatandır: 

Anavatan orduıu, anavatan 
donanması, anavatan idhalat 
ve ihracatı, anavatan müdafaası 
vesaıre.. Bütün emperyalist 
devletler, anavatanın topra~ını 
da, suyunu da, insanını da 
mukaddes tutarlar. Müstemle· 
kelerin de toprak ve servetini 
kıymetli tanırlar sa da, insan· 
)arını hiç hesaba katmazlar. 
Onlar, rasgele harcanabilir, 
çürütülüp mahvolunabilir .. 

Hatırınızda mı bilmem: 
Habeş harbi sıralarında, 

İtalyanların neşrettikleri askeri 
tebliğlerde sık sık buna ras· 
gelirdik: 

" Bugün Adis·Ababanın şi· 
malinde 30 bin kişilik bir düş· 
man kuvvetine taarruz eden 
kuvvetlerimiz, şöyle böyle ya· 
parak düşmanı şöyle böy.le bir 
hale koymuşlar ve büyük bir 
muvaffakıyet elde etmiılerdir. 
Anavatan orduıunun telefatı 
ancak beş kişidir .. " 

Bütün harb boyunca çıkan 
tebliğleri sıralayıp anavatan 
ordusunun telefatını henpla· 
sanız bir, iki bini ya tutar, ya 
tutmaz. Çünkü anavatan ordu
su, denilen şey, harbi maşı 
ile, yerli askerleri öne aürerek 
yapmıştır. Her barbde, yığın
larla, alaylarla yerli asker kı· 
rıldığı halde, buncatızların hiç 
bir kıymetleri olmadığı için, 
tebliğlerde mikdarlarının bile 
zikrine yer verilmemiştir. 

Geçenlerde, ltalyanın ana· 
vatan kuvvetlerinden bazı gö· 
nüllüler, ispanyaya gidip Fran
ko kuvvetleri ile birleştiler ve 
Madrid cephesi taarruzlannda 
bulundular. Ajans haberlerinin 
gösterdiğine bakılırsa, ltalya 
kuvvetleri fena bir paniğe uğ
ramış ve müdhiş zayiat ver· 
mişler. Ric'atleri durdurula· 
mamış. Halbuki bu cephede 
Almanlar vaziyeti kavrıyarak 
taarruza girmemişler imiş. Dü· 
şündüğüm nedir bilir misiniz? 

General F ranko, resmi teb
liğlerinde: 

- Ordumuz Madrid cep· 
besinde taarruzlanna devam
dadır. Sol cenahta bir mağlii· 
biyet görülmüşse de, endişeye 
lüzum yoktur. Anavatan ordu
sunun telefatı ancak iki kişi· 
dir, geri tarafı hep başkala
rmdandır. 

Dese, ne olur?. Ne gibi bir 
akis yapar?. Keza Madrid hü· 
kiimeti de tebliğlerinde: 

- Düşman hava kuvvetleri, 
bugün ( ...... ) cephedeki istih
kimlanmııı saatlerce bombar
dıman etmişse de anavatan 
kuvvetlerimizden hiç birinin 
bumu kanamamıştır. Ancak 
Fransız ve Rus kuvvetlerinden 
üç bin kişilik bir zayiat vardır. 

Gibi cümleler kullansa ne 
tesir uyandırır?. Çimdik 

Saat altıda kamyonlarla ve· 
da edilirken. doktor Seyfi 
Poyraz halkı selamlamış, te· 
şekkürde bulunmuş, bir köylü 
kardeşimiz de kısa bir cevap 
vermiş ve alkışlanmıştır. 

Bu köy iki yüz llanedir 
zengin ve milnbit bir ovaya 
maliktir. En büyük derdlerini 
su meselni tqkil ediyor. 
Çamaltı mevkiindeki suyun 
bu köye indirilmesi çok ye· 
rinde olur. Nahiyenin çalııkan 
müdürünün nazarı dikkatini 
celbederim. 

O z'iim rekolteıi 

Serin havalar mahsule 
çok yaradı -

On bef giln ıonra rekoltenin tah· 
mini miJmkiJn olaca/ıtır _____ , ___ _ 

Geçen ıene, bu zamanlarda 
üzüm rekoltesinin ille tahmin• 
leri yapılma~, batta rekolte 
tahmin heyeti üzüm mıntaka· 
larındı tetkiklere baılamııtı. 

Busene, havaların geçen se· 
neye nazaran daha serin de· 

vam etmesi yüzünden üzüm 
salkımlarının teşekkül devreııi 

henüz geçmiş ıayılam z. Onun 

için şimdiden üzüm rekoltesini 
tahmin ve tesbit etmek de 
mümkün olamamaktadır. 

Alakadarların söylediklerine 
göre, havaların böyle ıerin 
devam etmesi bilhassa üzüm 
mahsulü için çok faydalıdır ve 

r~koltenin dolgun olmasını tos 
mine yarıyacaktır. 

Nihayet on, on beı ıGn 
ıonra üzüm salk1mları tama• 
men teşekkül etmiı olacatı 
için rekolte tahmin heyeti 
üzüm mıntakalarında tetkiklt'ra 
başlıyac;ı k, her mırıtakada do· 
ğuşu tt:sbit edert'k hİr raporla 
lktısad Vt!kaletine bildirt-cek· 
tir. Bu seneki üzüm rrkolteıi· 
nin doğuşu, çok iyi ~örüı.mek· 
tedir. Üzümler, iri taneli ve 

çok lezzetli olacaktır. B6tün 
dünyaca nefaseti ma·uf olan 
üzümlerimizin bu sene iyi fi. 
atlerle aatılacağı kuvvetle tah· 
min ediliyor. 

Hava şehidlerini anma 
töreni için hazırlıklar 

Tören hakkındaki program biitiln 
devaire ve halka dağıtıldı 

Cumaiteıi günü yapılacak 
olan hava ıehidlerini anma 
töreni haltkmdaki program; 
bütün askeri, mülki dairelerle 
müesseselere dağıtılmış ve ay· 
rıca halkın kalabalık bulundu
ğu yerlerde tevzi edilmiıtir. 

Programa göre; alay, (Kolbaşı 
lsmetpaşa bulvarında olmak 
üzere) programda yazıla sıraya 
göre tertip edilerek ve tam 
saat 9,30 da Cumhuriyet ala
nından hareketle lsmetpaşa 
bulvan, Meıarlıkbaşı, lkiçeş· 
melik, Eşrefpaşa ve Dolablı
kuyu caddesini takiben Kadi· 
fekalesindeki şehidliğe vara· 
caktır. 

Alayın geçeceği yol üze· 
rindeki ticarethaneler, kahve
haneler ve dükkanlar, alay 
geçerken işlerini bırakıb, ma· 
ğualarımn önlerinde başı açık 
olarak alayı sclimlıyacaldardır. 

Yolda alaya girmek isti· 
yenler, kolun nihayetine katı· 
labileceklerdir. 

Alayın yürüyüşünde intiza· 
mın temini, alaya ~hidlikte 
yer gösterilmesi, merasımın 

idaresi tayyare alayı komutan· 
lığına aiddir. 

Şebidlikteki merasim, tam 
saat 11 de İ•tiklil marşile 
başlıyacaktır. Marştan sonra 
merasim komutanı hazır bu
lunanlan bava şehidleri ve 
bütün şebidleri selimlamağa 
davet edecektir. 

Kıt'alar konıutanlan, kıt-ala· 
rına derhal (dikkat) kuman· 
dası verecek ve bu kumanda 
üzerine askeri kıt'alar selim 
vaziyeti aldığı zaman bütün 
siviller de şapkalannı çıkarmak 
suretile selim duracaklard1r. 
Tam bu sırada, merasim yerin· 
deki bayrak, yavaş yavq yanya 
kadar indirilecek ve bayra!Jn 
inişini bildirmek için Kadife 
kalesinden atilacak birinci 
topla lzmirde bulunan _bütün 
daireler, müesseseler, ticaret· 
haneler, limanda bulunacak 
gemiler dahi bayraklannı ayna 
şekilde yarıya kadar indire· 
ceklerdir. 

Gene bu sırada, fabrikalar, 
vapatlar, düdGlderini Ç"almakla, 
;tltüyilf kallade bulunan bü· 
tün halkla nakil ......,., ha· 

- -
lundukları yerlerde bir dakika 
kalmakla ulu şehitlerimizi se
lamlamış olacaklardır. 

Bir dakika bitince meraıim 
komutanı (rahat) kumandası 
verecek ve bu kumanda iizo
rine merasimde bulunanlar, 

rahata geçmekle beraber me
rasim yerindeki bayrak dahi 
yerine çekilecek ve bayrılın 
çekilişini bildirmek için atıla· 
cak ikinci topta yarıya kadar 
indirilmiş olan bütün bayrak· 
lar yerlerine çekilecek, düdük· 

ler susacak, durmuş olan in
sanlarla nakil vasıtalan yürü
yüşe geçeceklerdir. 

Bu merasimden ıonra söy· 
)evler verilecek ve şehitler 
tekrar selamlanarak tören ao
na erecektir. 
~~~~-----~~~~ 

lzmir adliyecil•ri 
arasında teri ila 
lzmir adliyecileri arasında· 

ki terfi ve tahvillere aid emir· 
ler dün Adli~ Velciletinden 
şehrimiz cumhuriyet müddei· 
umumilitine gelmiıtir. . 

Bu emirlere ,c>re. bmir 
müddeiumumi muavini Bay 
Ali Akkaya 40 lira uli maq
la terfian Söke müddeiumQP 

miliğine tayin edilmiı.v~ gene 
müddriumumi muavına Bay 
Abdullah maaşile lzmir AsJj. 
yeceıa mahkemesi aza mua· 

vinliğine naklo~n?muştur. _Kuı· 
adası müstantiğı 8.ıy Muttak 
terfian Acıpayam müddei.,. 
mumiliğine, ikinci hukuk mah· 

keme1i azasından Bay ismet 
terfian Gebze hukuk hikim· 

litine, yerine ikinci hukuk 
mahkemesi aza mülizimi Ba· 
yan Hikmet terfian tayin edil· 

mişlerdir. Urla müddeiumumi

si Bay Necmeddinin 30 lira
lık maaşı 35 liraya ibliğ edil· 
miştir. 

8. Ali Akkaya ile Ab
dullabtan inbilil eden müddei

umumi muavinliklerine ~ 
msar ceu bakimi Bay Kemal 
ve Muatafakemalp... lalkim 
111Uviai Bayan Fatma Headaa 
tayill . edilmitleıdir. 
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Numara - 14 Yazan: M. Ayhan 
ı lngiltere Krah Altıncı Jorj ve Kraliçe 
ı Elizabet dün taç giydiler 

tirak edecektir, ran papazlar YP.fil, kırınııı, bir~r beyaz korde14 bağlamış· 
Londra, 12 (A.A.) - Kra- beyaz ve altın renklerde dini lardır. 

liçe Mary mükellef arabasının elbiseler giymişlerdi. 

'Mechul korsan, bütün V:eneai~ Do·ı' ~ 
kayı ve yaverini aldatmıştı. Yaka- ........,.~·-·ı~p ? 

içinde Diba elbiseleri dizbağı Yüksek rütbeli zabitler hü-
nişanı ve elmaslarile Norveç kümdarların sa~ında durmuş· 
kraliçesi Mandın yanında cad· lardı. Kraliçenin' göğsündeki 
delerden geçerken minnet ve elmaslar pırıl pırıl parlıyordu. 
şükran hiılerini hatırlatmak Güzel bir çizgile ortadan ay
istiyen halk kendisini hara· rılmış olan siyah saçları genç 

Prenses ile Loucester dj.işe· 

si muşaşa elbiseleri ve baş• 
larındaki taçlar ile pek cazib 
bir manzara arzetmektc idiler. 

Prenses Royal yanında 

·ıanan, kendisi değildi. O Kiyaranın yanında idi. 
ret ve tiddetle alkışlamıştır. taravetinden nişan veriyordu. 

Kiyara, buhran geçiriyordu. 
'Sevdiği erkeği, kendi elile f 
düşmanına teslim etmiş bir 
katiın azabı ilelkıvranıyordu. 

- Bu ne felaket Rozita, 
bu ne müdhiş facia), O, Doka 
:gibi zalim ve 2addar bir hü· 
kümdarın eline dllşünce, onu, 
Ven.ediğin korkunç ve müdhiş 
~mdanlarından kimse kurtara· 
mız. Buna ben sebep oldum. 

Roıita, yanıbaşmda diı 
çökmüştü: 

- Fakat Sinorina, siz bunu 
istiyerek yapmadınız. Talih 
ona böyle bir akıbet hazırla· 
mış imiş. Sizin de böyle bir 
ıstıraba sürüklenmekliğiniz mu· 
kaddermiş .. 

- Sus Rozita, sus mukad· 
deratın hazırladığını kolaylaş· 

tıran ben değil miyim?. Eğer 
ben, o sarı giilü koymasaydım, 
böyle bir facia olmazdı.. Kal
bim sancıyor Rozital.. Nefes 
alamıyorum .. 

Venedikli dilberin yüzü sap· 
san idi. Gözleri, silik, bir rii
ya içinde dalmış gibi idi.. 
Aşkın daha ilk doğduğu gün· 
de, başına bir yıldmm düş
müş gibi idi. 

Birdenbire kapt vuruldu .. 
Biribirine baktılar. Kiyara, 
doğruldu ve kendisini topla· 
mak isedi. Kapı tekrar vuruldu. 
Rozita kapıyı açh ve geri çe· 
kilerek: 

- Siz kimsiniz? 
Dedi. Kiyara, kapıdaki şahsı 

görmüyordu .. Fakat tatlı bir 
erkek sesi duyuldu: 

-Sinorinaya söyleyiniz. San 
gülün verdiği emirle geldim, 
beni kabul buyursunlar. 

Kiyara, sendeler gibi oldu 
ve sonra kapıya doğru koştu. 
Onu görmüştü. Fakat bu demin 
saray dibinde yakalanan genç 
değildi. Kapıda, geniş kenarlı 
şapkasını elinde tutan, Şöval· 
yeler gibi giyinmiş kumral, 
uzun saçları ortadan taranmış 
ve bukle halinde omuzlarına 
düşmü,ş, güzel bir genç duru
yordu. ince kaşlarının altındaki 
iri, açık eJa gözlerini kendi· 
sine dikmişti. Kırmızı dudak· 
lan tatlı bir tebessümle açıl· 
mıştı .. 

Kiyara: 
- Siz -diye kekeledi- siz 

misinizi.. Evet, siz olacaksınız! 
Kiyara aldanmıyordu. Kapı· 

daki genç, Meçhul Kursanın 
ta kendisi idi. 

- Bendeniz dilber Kiyara .. 
Kiyara, hayret ve saadet 

içinde iç:nde, başının döndü
günü, Yanaklarının kızardığını 
duydu. Kalbi, o kadar çarpı· 
yordu ki... 

- Giriniz, buyurunuz .• Ro
zita, sen de etrafa bak kızım. 

Rozita, bir rüzgar gibi çe· 
kilirken, Kiyara, şakaklarını 
tutarak bir koltuğa doğru yü· 
rüdü ve başını tekrar kaldırıp 
ona baktı: 

Q, hakikaten hayalinde ya
şattığı gibi idi: 

Harikulade çevik olduğu 
anlaşılan bir vücudu vardı. 

Hareketleri gayet seri, o nis· 
bette zarif ve uiline idi. Ki· 

-------yata hayranlıkla ona bakıyor• 
Clu. O da, saadet dolu gözle• 
rinin bütün temiıliği, bütün 
yakınlığı ve harareti ile ona 
bakarak yaklaştı. Kiyara, tit
riyen elini uzattı, Meçhul Kor
san e~ildi, diz çöktü ve bu 
güzel, zarif ele ıncak bir buıe 
koydu. 

- Sizi seviyorum Kiyaraf .. 
Dedi. Kiyara, hala kendini 

toplıyamamıştı .• 
- Fakat - diye kekeledi • 

demin yakalanan kimdi?. O da 
kendisine sizin süsünüzü verdi 
ve iyi dinleyiniz. Bütün Vene· 
dik: 

-Meçhul KorfAn yakalandı! 
Diye bağrı)'Or. Anlıyamıyo· 

rum, nedir, o tutulan kimdir? 
Genç korsan, bembeyaz diş· 

lerini gösteren bir gülüşle: 
- O -dedi- benim gemimin 

ikinci kaptanıdır. Fedakar bir 
arkadaş olarak, muhtemel ha· 
diselere karşı bu rolü oyna· 
mıştır. Şimdi o, belki zmdaA· 
dadır veya isticvab edilmek 
üzeredir. Affınızı rica ederek 
Söyliyebilirim ki, Venedik 
Dokahğının tedbirleri, zekası, 
ordusu da bu işte çok bece· 
riksiz ve kabiliyetsizmiş. Maa· 
mafih, size yaklaşmak için, 
dizlerinizin dibinde geçecek 
dakikaların saadetini kaçırma· 
mak için, bir Neron gibi, Ve· 
nediğe ateş bile vermelde te
reddüt etmem Kiyaral... Seni 
seviyorum.. Sen benim her 
şeyimsin Kiyaral.. Aşkım, kuv· 
vetim, varlığım, ümidimsin .. 
Bana, pencerenizde üç çiçeğin 
göründüğünü haber verdikleri 
vakit, üç büyük güneşin kal· 
bimde doğduğunu gördüm .. 
Tertemi7. bir kalb ile, sana yak
laşabileceğime imanım vardı. 

Meçhul Korsan, Kiyaranın 
elini bırakamıyordu. O da 
gözlerini hafifçe kapamış, tatlı 
bir musikiyi dinler gibi, onu 
dinliyordu .. 

- Beni seviyor musun Ki· 
yara!.. O çiçek, bir hakikati 
mi söylemişti? 

Kiyara, heyecan içinde idi. 
Konuşamıyordu. Meçhul Kor· 
sanın gözlerine de bakamı
yordu, onun bakışlanndaki 
derin cazibeye mukavemet ede· 
miyeceğini anlıyordu. 

Başını eğdi: 
-Acele etme, beni sersemle
tiyorsun!. 

Diye fısıldadı .. Meçhul Kor
san ayağa kalkmıf, yanına 

oturmuştu. 

- Kiyara, bana bak, güzel 
~özlerini bana çevir Kiyaral 

Dilber Venedik kızını kol
larından tuttu.. Kiyara, nefes 
alamıyordu .. 

- Niçin bakmıyorsun Ki· 
yara?.. Yoksa, beni sevmi· 
yor musun! 

- Böyle bir şey hatırlama· 
yın .. Sizi kabul etmiyebilirdim. 
Halbuki, arkadaşınız tutulunca, 
ne kadar üzülmüştüm. 

- Üzüldünüz öyle mi? Be· 
nim için üzüldünüz .. Bana sa· 
adet vetiyorsunuz Kiyaral... 

- Beni dinleyin, bir Yunan 
oairi der kr. 

Sevitenler, yalnız mesud 
olduklarını de~il, başkasına da 
saadet verdiklerini düşünerek 
iki kat mesud olmağı bilme· 
lidirler. 

Meçhul Korsan güldü: 
- Evet, dilber Kiyara!. Bir 

Türk şairi de şöyle diyor: 
"Aşkın saadeti içinde hiç 

bir şey düşünemiyeni mazur 
görm~lidir. Çünkü aşk, Allaha 
giden bir gaşy yoludur .• 

Kiyara, ona baktı. 
- Ne güzel söylüyorsun? 
- Güzel söyliyebilmek için, 

güzeli seyretmek lazımdır. 
Kiyara kıpkırmızı oldu: 
- Beni ıaıırtıyorsun sev· 

gilim ... 
Meçhul Korsan, saadetten 

çıldırmış bir halde, Kiyarayı 
kendine dotru çekti: 

- Tekrar et ruhum, tekrar 
et o sözü ... 

Ve dudaklarını Kiyaranın 
dudaklarına yaklaştırdı. Aşkın 
hu ilk ve mukaddes nişanı, 
bir dakika iki dudağı yakıp 
kavurur gibi oldu. 

- Çılgınlık ediyoruz. Aş
kın verdiği sersemlikle, hiçbir 
şey düşünmüyoruz. 

Evvela isminizi bilmiyorum. 
Sonra, ben nişanlıyım. Üçün· 
cüsü, başımızda tehlikeler do
laşıyor. 

Meçhul Korsan doğruldu: 
- Sevgilim -dedi· herşey· 

den önce ıu saray bahçesini 
ve sahili tetkik buyurunuz. 
Bakalım birşey görecek misiniz? 

Kiyara, pencereye doğru 
gitti. Meçhul Korsan, onun 
ince, zarif silüetine hayran 
hayran baktı: 

- Ne kadar güzel?. 
Diye mırıldandı. Mesuddu. 

Bu saadeti, yarıda bırakmıya· 
caktı. Hayır, Kiyara, başkası· 

nm olamazdı. Böyle bir haki
kati kat'iyen kabul edemezdi. 

Kiyara döndü: 
- Kimse gözükmüyor.. ilk 

sualime cevap verecek misin? 
Genç kız yerine oturdu .. 

Meçhul Korsan da dizi dibinde 
ve halının üstünd,. oturmuştu. 

- Beni bir müddet için 
affetmez misin, mazur görmez 
misin Kiyaral.. Evvela, Türk 
olduğumu bil.. Babam, bir 
Türktürr. 

Kiyara başını eğdi: 
- Halbuki ·dedi· sevdiğim 

erkeğin ismini bilmek ister· 
dim .. Tıpkı, tapındığı güneşin 
ne olduğunu anlamak istiyen 
insanlar gibi.. 

- Sonu var -

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

llt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 

Onun arkasından gelen kral Kral saat 12,32 de başına 
ve kraliçenin arabası fevkalade tacını giymiştir. 
güzel ve müzeyyendi. Yolun Taç giyme esnasında mera• 
iki tarafında biriken halle ara- simi hoparlörler sayesinde ba· 
bayı görünce büyük bir heye· şından sonuna kadar takib 
can göstererek kulakları çın- etmekte olan halk lciitleleri 
latan ve ardı arası gelmiyen kilise içerisinde bulunanlarla 
alkışlarla sevincini ve hüküm· b:rlikte aynı zamanda: 
darlara karşı sempatisini iz· "Allah kralı korusun,. 
har etti. diye haykırmıştır. Aynı za-

Londra, 12 {A.A.) - Saat manda Vestminsterin çanları 
10,30 da prensesler kiliseye bütün kuvvetile çalmağa baş· 
girerek kralın locasına otur· lamış ve birkaç dakika sonra 
dukları zaman bütün davetli- Kral ve Kraliçenin selameti 
ler ayağa kalkmışlardır. Loca- için toplar atılmıştır. 
da ilk sırada kilisenin en ya·' Kraliçe tacını saat 12/56 da 
kınlarından olan Cari Strat· giymiştir. 

homore oturmakta ve yanında Saat 13 de kilisedeki iyin 
Kont Strathomore ve Kent ve henüz bitmemiş olduğu bir 
Gloucester düşesleri, Norveç sırada alayların ilk kafilesi 
kraliçesi, kraliçe Mary, pren· meydana çıkmış ve avdet et
ses Elizabeth ve Margaret mek üzere yola koyulmuştur. 
Rome bulunmakta idi. Kral ve Kraliçe halkın al-

Küçük prensesler gördük- kışları arasında kiliseden çık· 
leri mutantan sahnelerin tesiri mışlar ve son günlerdeki şevk 
altında kalmışlardır. Esasen ve galeyana şahit olmuş olan 
bütün gözlerde heyecan oku kimseleri bile hayrete düşü· 
nuyordu. Prenses Elizabeth recek olan sadakat ve ihlas 
yanındakilere birkaç sual sor- tezahürlerin'! şahit olmuşlardır. 
duktan sonra kraliçe Mary'yi Hiçbir erkek, hiçbir kadın, 
takliden programı gözden ge· hiçbir kral ve hiçbir kraliçe 
çirmeğe başladı. Kralın loca· kendi mevcudiyetlerini millet· 
sında bulunan davetlilerin hü- lerine yeniden hasrettikleri ve 
kümdarların gelmesini bekle- milletlerinin kendilerine bütün 
dikleri bir sırada küçük Mar· kalblerini verdikleri bu saat· 
garet ebeveyninin bir an evel lerde lngiltere kral ve krali· 
kiliseye girmesini istiyerek sa- çesinin kazanmış oldukları bu 
bırsızlamyordu. Bir aralık aya· kadar büyük bir muvaffakı-
2-a kalkarak çenesini locanın yete bu kadar hararetli bir 
kenarına dayadı, bu suretle tezahüre mazhar ve nail olma· 
yalnız sevimli yüzü görülebi· mışlardır. 
liyordu. işte dünyanın en büyük ra· 

20 dakika sonra boru ve simesi bu suretle hitama er· 
trampet sesleri hükümdarlann miştir. 
kiliseye girdiklerini haber ve· Tacın kralın başına konul· 
riyordu. Kral ile kraliçe ayak· ması hiç şüphesiz bütün me· 
larını koro heyetinin şarkıla- rasimin en mühim ve en he· 
rına uydurarak yavaş yavaş yecan uyandırıcı anı olmuştur. 
kilisenin içinde ilerilemeğe Mihrabın önünde bulunmakta 
başladılar. Ve bir an meçhul olan başpiskopos Saint Ed
askerin mezan önünde durdu· vardın tacını eline almış ve 
lar. Kral kendi namına meza- kralın bir hükümdarın bütün 
rın üstüne konulmuş olan fezailine nail olması için dua 
Flanda gelinciklerinden yapıl· etmiştir. 
mış demete şefkatli bir nazarla Kral Jorjun başına konul-
baktı. Mevzun adımlarla koro muş olan binlerce mücevher 
heyetine doğru ileriliyen kral göz kamaştırıcı bir nur şela-
günah çıkarma kürsüsünün lesi halinde akisler hasıl edi-
önüne oturdu. Her iki yanına yordu. Allah kralı korusun 
birer papaz gelij) durdu. nidası büyük bir uğultu halin· 

Kontes Strathmore de kızı de yükseliyordu. İçten gelen 
kadar müteessir görünüyor, bir vatanperverlikle ve henüz 
gözlerini ondan ayırmıyordu. taç giyen bir kralın kulakla-

Kral kırmızı takyesini çıka· nnın hiç bir zaman işitmemiş 
rarka dua esnasında hürmet· olduğu bir sadakat nidası idi. 
kar bir vaziyet takınmıştı. Gü- Gümüş borular zafer ahenk-
nah çıkarma merasimi esna· }erini etrafa yaymışlardır. Ma-
sında kral her fısatta eğilmiş· amafih bu nağmeler halk küt· 
tir. Kral pek alçak sesle ye- lelerinin sonu ge)miyen alkış· 
min etti. )arı arasında kaybolub gidi-

Koro ilahiler söylerken her· yordu. 

kes mihraba doğru döndü. Londra, 12 (A.A.) _ Hü-
Taç giyme merasimi şimdilik kümdar ailelerini taşıyan ara-
heyecanlı bir dini merasim balardan mürekkep alay sa· 
şeklini almış bulunuyordu. Kral raydan hareket ettiği esnada 

=====================~=v=e=k=r=a=li=ç=e=n=in==s=ol==ta=r=af=ın=d=a==d=u:::- güneş bulutlardan ayrılmış ve 

K 1 b 1 d• • d hava güzelleşmiştir. Güneş ema paşa e e ıyesın en bugünkü şenlikleri aydınlata• 
1 - Her sene neş'~ ile tes'it edilen kasabamız kiru pa- caktır. 

nayırı 14,15,16 Mayıs 937 günleri olmak üzere üç gündür. Kral ailesini taşıyan camlı 
2 - Ziyaretçilerin istirahatlarını temin ve bol kiraz bulma· arabaların birinde bulunan 

ları için İcab eden tertibat alınmıştır. Prenses Margaret ve Elizabeth 
3 - Gerek ziyaretçilerin ve gereks~ halkın neş'c ve şeta· pek neşeli idiler. Prenseslerin 

reti ve güzel vakıt geçirebilmeleri ıçın muhtelif gazinolarda ikisi de beyaz elbiseler giy· 
müzik t~min edilmiştir. 1446 mişler ve saçlarınının üstüne 

Prenses Elizabet ve Margaret 
olduğu halde kiliseye gir~ 
miştir. 

Kraliçe Mary de Norveç 
Kraliçesi ile birlikte kiliseye 
gelmiştir. 

Saat 12 de Kral ile Kraliçe 
kiliselerin çan sesleri arasında 
arabalarından inmişlerdir. O 
aralık askeri bando milli marşı 
çalmakta idi. 

Londra, 12 (Radyo) -Saat 
12,30 da kral Sa Majeste al• 

tıncı Jorj, mücevherle murassa 
tacı giymiştir. Bu hadise, bin· 

lerce hoparlörlerle ve radyo
larla ilan edilmiş, toplar atıl· 
mıştır. Taç giyme merasimin· 
den sonra alay avdete başla• 

mıştır. Yirmi dört saat süren 
yağmurdan sonra güneş mey· 
dana çıkmış ve şenliklere par: 
laklık vermiştir. Halkın bu 

kadar sadık olarak fevkalade 
bir şekilde alkışladığı yegane 

kral Sa Majeste 6 ıncı Jorjdur. 
Şimdiye kadar yapılan taç 

giyme merasimlerinde bu de
rece sadıkane ve alakalı teza· 
hürat görülmemiştir. 

Dublin, 12 (A.A.) - Taç 
giyme merasimi münnsebetile 

İngiltere aleyhine nümayişler 
tertibedilmesi hakkındaki kat'i 

yasağa rağmen nümayişlerd• 

bulunan lrlandalı Cumhuriyet· 
çiler ile polis arasında dün 

akşam şiddetli çarpışmalar 

olmuştur. 
Bu nümayişlerin toplantı 

hedefi şu suretle ilin olun· 
muştu: 

lngiltere kralının lrland• 

kralı olarak taç giymesini pr<>" 
testo etmek ve derhal lr)and• 

Cumhuriyetinin ilanını taleb 
eylemek için. . 

Nümayişe polisin müdahalefl 
üzerine şehrin birçok yerle· 
rinde gürültü çıkmış ve çar• 
pışmalar olmuştur. Müteaddit 
yaralı vardır. 

lrlanda meclisi dün polis 
kordonu altındCP. yeni kanund 
esasi prejesinin müzakeresiPİ 
yapmıştır. Bu müzakerelere 
bugün de devam olunacaktır· 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı "e 
bir arpa ezme makinesi "e 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehveP 
fiatle satılıktır. 

İzmirde Kestane pazarın: 
da 22 numarada makineC1 

ve tornacı Raşid ustaY' 
müracaat. 

Satılık arsa 
Güzelyalıda Recai.zade "' 

Selamet sokaklar1 ile ın•b; 
dut köşebaşında 4'J,7.7 
M.2 bir arsa ehven fiatl• 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. re•~ 
ilin işleri bürosunda Na" 
Toka a müracaatları. 
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Almanya 
Ecnebilerin kontrolü 
hakkındaki kanunu 

kabul etti 
Berlin, 12 (A.A.) - Kabi· 

ne d"' un toplanarak yeni ka· 
nun layihasını tetkik etmiş 
ve gerek Almanların ve gerek· 
sc Alın d b b .

1 
. anya a ulunan ccne· 

L~~rın kontroluna aid yeni 
IQllUb li 'h . . yı asını tasvip eyle· 
mııtır. 

b Yeni kontrol kanunu bil
aasad Almanyanın vahdetini 

ve ah'l4 1 1 ve harici sulhun 
muhafaıaaı için elzem olan 
tedbiri · d · . F• . erı erpış eylemektedır. 

ılıatin de muhace. 
ret meselesi 

londra, 1 l (A.A.) - 1937 
•eneıinin ilk dört ayı zarfmda 
~~.n~ater devlet makamlan 

1 lltın için ancak 770 muha· 
~~:et vesikası vermiştir. Yahu· 

1 er binlerce talepte bulun· 
~u!lardır. Hükum~t müsaade 
le eıı~alan vermek için tahkik 
ornısyonun . . . ni b ki un mesaısı netıcesi· 
Ye cr~ektedir. 

naı:~udı muhacereti prensibi 
faJca rıyatta mevcud tutulmakta 

t tahkikatta muhaceret 
~le ıılu takyidata tabi bulun· 

urulmaktadar. 

Peffede büyük 
laazırlıklar var p •• 
Jcr leşte, 12 (Radyo) - ltalya 
Bua ':.e kraliçesi bekleniyor 
~ tnunasebetle Pcştedc bü: 

~le. hazırlıklır yapılmaktadır 
lta~ır, baştanbaşa Macar v; 
buJ!:" bayraklarile süslenmiş 

uyor, G~id · · · rcnif trib" ._ . resmı ıçın 
K unacr •nta dil" 

ral ve le l' e ıyor. 
caristanın b !8.. •çe feref ine Ma· 
tnilli kıyafctlu~ln köylerinden 
lar muhtelif C: e ıelecek olan· 
caldardır. yunlar oynıya-

Parnil D eata lıurı u. 
. na dizildi 

Adıı·Ababa 12 
Müstemleke 'b (Radyo) -
7 mayısta ö ıta kuvvetleri 
D czazmaç Par ·ı 

estayı tutm t nı 
Godram .. Uf ur. Bu adam 
lcatıi n~ucssesesi amelcaini 

anı ettır . t' B 
tevlcifin' ~ış ır. unun için 
k 1 rnuteakıb h 
urşuna d' .1 • . emen 

ızı mıştır. 

C lrlanda 
umhuriy 1 · . rna 1 • 

8 çılerınin nü-
Y tında dayak t ld 

Dublin ı 2 ( 8 1 1 

da ilülcu ' . A.A.) - lrlan· 
bir n" hle.b: ~umhuriyetçilcrin 
Duna umayışım yasak etmittir. 
bir .. rat~en ~cumhuriyetçiler 
b' numayış alayı tertibine ve et: ~opla~tı y~pmağa tetebbüı 

'tlcrdır. Yuzlerce potis me-
llluru - d h 1 . tik mu a a e etmış ve lis-
c;u ~Palarla müteaddid hü
lj~da bulunmuştur. Birçok 
~le r •tılmış ve birçok kim-

.;, Y•talanmıştır. 
da P•~~ra, 12 (A.A.) - Jrlan· 
tevdi ;ıra~ntoıu De Valeranın 
Proı'e . !~11 olduğu anayasa 

•ını ıkin · k · d -ralcer cı ıraatın e mu· 
e eyle . t' D nutku mış ır. e Valera 

rni~rı nu lrlanda lisanile söyle· 

' 

:r r. Par1· 
rıgi)j b amento binasına 
~ ayratJ çekilmemiştir. 

" on Ribentrop 
0

n Blombarg t•.-.ftne 
lo bir ziyafet verdi 

ırı.n n~r~ 12 ~ ft:.A. ) - Al· 
lto buyuk elç111 Von Riben· 
be P dün Mareşal Von Blom
-v rg. şerefine bir öğle ziyafeti 
trınıı v b . f 1 •• le d e u zıya ette ngılız· 
r en b- -1c E 

tej • lı uyu rkimharbiye 
-~, ava kuvvetleri başku-
d'A ~8!'' ve bahriye ikinci lor· 

"-.zir bulunmUJlardır. 

ANADOLU 

O ORSA 
lzmir belediyesinden: 
1 - iki bin üç yüz altmış 

dokuz lira doksan kuruş be· 
deli keşifli hava gazı fabrika· 

Üzüm sa11,ıarı sında yapılacak banyo, hela 
Ç. Ahcı K. S. K. S. atölyesindeki tamirat işinin 
20 inhisar 8 25 8 25 açık eksiltme ile ihalesi 
20 H. Alyoti 13 13 21/5/937 cuma gününe tem· 
18 M. J. Taran. 12 12 dit edilmiştir. Keşif ve şart-
6 J. Koben 11 40 14 50 namesi ve planları 12 kuruş 
64 Yekun mukabilinde bzş mühendislik-

433600,S Eski satış te satılır. iştirak için yüz yet· 
433664,5 U. satış miş sekiz liralık muvakkat 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Harbiye okulu 937 yarsubaylan için aşağıda cinsleri miktarlan tahmin bedelleri fiat· 

leri yazılı eşyalann hizalarında yazıh günlerde eksiltmeleri Ankara Harp okulunda 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün eksiltmeye gireceklerin mu· 
ayyen gün ve saatta teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikalarını zarf· 
farın ve eksiltmelerin açılma saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Saat Gün Eksiltme Eksiltme ilk teminata Miktarı Cinsi 

Pazartesi 
• 
• 

tarihi şekil Lira 
17/5/937 Kapalı zarf 473 

• • • 
.. • .. 

Sandık 
Portatif karyola 
Battaniye 

Zahire sallşları teminat makbuzu veya banka 

14 
14.45 
15.:iO 
14 
14.45 
15.30 
14 
14.45 
15.30 

Sah 18/5/937 Açık eksiltme 

630 
1005 
213 
197 

1182 
473 
788 

2757 

1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 

Matra 
• • 
.. • 

Ç G" · K S K teminat mektubu ile söylenen 
u. ınsı · · · S. günde ve saat onalbda encü4 

• ı:ı 

Kapalı zarf 
Manevra kemeri 
Çizme 

Çarşamba 19/5/937 u .. Kılınç 
654 Butday 6 6 50 
125 Arpa 3 75 3 75 

mene gelinir. 
804 Kf!n. pala. 220 455 2 - itfaiye ve temizlik iş· • • 

------ leri hanmda bulunan ve he· • .. 
Bay Ruzvelt yeti umumiyesinin muhammen 

Bahk avından döndü bedeli altı yüz elli bir lira 
G 1 elli kuruş olan altı adet kam· vcçhile açık arbrma ile satışı 

a veston [ Teksas ], 12 
(Radyo) _ Birleşik Amerika yon, 4 adet tenezzüh otomobili, 21/5/937 cuma gününe temdit 

üç adet merkep arabası ve edilmiştir. Jştirak için kırk 
cumhurreisi Bay Ruzvelt on b k d h 1 k kk b ' iki uçuk ton a ar urda dokuz lira ı muva at temi-

ir gün süren Meksika ko""rfezı' k" 1 ·ı b k kb 'l - l b ma me parça an e a ır, nat ma uzu ı e soy enen 
alı~ avından sonra bugün pirinç ve tulumba aksamınm günde ve saat onaltıda encü· 

Vaşıngtona hareket etmic.tir. b kA • ı·k k' rt l' · 
Y aş atıp ı te ı şa name mene ge mır. 

Eski Portekiz lzmir Komutanlığı ilanları 
Başvekili öldü .. -~------_;;...------P Jzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

aris, 12 (Radyo) - Sabık 1 - Ankara garnizon birlikleri için 200,000 kilo koyun 
Portekiz Başvekili B. Alonzo etinin 18 Mayıs 937 Saİı günü saat 15 de kapah 
Kosta ölmüştür. Bu zat umumi zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
harpte son rejimin teessüsü 2 - Koyun etinin tutarı 70,000 lira olup muvakkat teminatı 
s1rasında memleketini terke 4750 liradır. 
i;bar edilmişti. 3 - Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara levazım 

UÇ muahede birden amirliği Sat. Al. Komiıyonundan alınabilir. 
imzalanacak 4 - isteklilerin Ticaret odasmda kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
Bükreı, 12 (Radyo) - Ro· delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

manya Ticaret Nazırı bay Va- teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
ler Pop, bugün Belgrada gi· evvel Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna 
decek ve üç mukavele imza· vermeleri. 1 5 9 13 1340 
layacaktır. Bu mukavelelerden 
birisi hudud sıhbiyesine, ikin· lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
ciıi Tuna ticaret seyrüseferi, 1 - Ankara Garnizon birlikleri için 325,000 kilo ıığır eti· 
üçüncüsü de bir Romanya-Yu- nin 17 Mayıs 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
goalavya ticaret oduı tetkiline zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
dairdir. 2 - Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminat 

l h b l . parası 5312 lira 50 kuruştur. 
syan a er erı 3 - Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde Ankara Levazım 

yalandır amirliği satın alma komisyonundan alınır. 
Pariı, 12 (Radyo) - Bre· 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

zilyanın Paris sefiri, Fransız makla beraber 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü mad-
gazetelerinin Brezilyanın Sao· delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
pavl, Bahya ve Rivgrandi teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
eyaletlerinde isyan çıktığı evvel Ankara levazım amirliği satm alma komisyonuna 
hakkındaki haberleri kat'i vermeleri. 1 5 'J 13 1341 
surette tekzip etmiştir. 

B. (Bek) 
Birçok mühim siyası mü

llkatlar yapll .. 
Londra, 11 (A.A.) - Po· 

lonya Hariciye Nazm B. Bek 
bugün birçok mühim siyasi 
mülakatlarda bulunmuştur. Ve 
bilhassa Lehistan sefaretinde 
verilen öğle ziyafetinde lngiliz 
Hariciye Bakanı B. Eden ve 
Fransız büyük elçisile ve mü· 
tcakıben de Fransa Hariciye 
Bakanı Delbosla görüşmüştür. 

B. Bek saat 18 de Bugin
gam sarayma gidc,ek orada 
misafir olarak bulunmakta olan 
Yugoslavya naibi prens Pol 
tarafından kabul ol t 

unmuş ur. 
Japonya 

Franko hükOmatlni tanıdı 
Salamanka, 12 (Radyo) _ 

Japonlhükümeti General F ran
ko hükumetini resmen tanı· 
mıştır. Bu münasebetle Sala
mankaya siyasi ve ticari bir 
heyet göndermektedir. 

Papa cevab verdi 
Berlin, 12 (Radyo) - Va

tikanın Berlin mümessili bu
gün Alman Hariciye Nezare· 
tine, son Alman notasına 
Papanın cevabını vermiştir. 

Lonclra mahkemesi 
Habeşistan bankas1n1n fes

hini kabul etti. 
Roma, 12 (Radyo) - Lond· 

ra Ticaret mahkemesi, Habe
şistan bankasının feıhini-kabul 
ve tadile otmiftir. 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Müteahhid nam ve hesabına 11700 kilo sadeyağı ka· 

-- pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - lhalcıi 24 Mayıs 937 pazartesi günü saat 10 da Mst. 

Mv. sat. al. komisyonunda yapılacakhr. 
3 - Tahmin edilen tutarı 9945 lira olup ilk teminat parası 

7 45 lira 88 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şeraiti her gün Mst. Mv. sat. al. komisyo

nunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları ıart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddtlerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
farla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden bir saat evel komisyona vermeleri. 

9 13 18 23 1421 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağh müessesat 

için 100,000 kilo süt ve 100,000 kilo yoğurt 31 Ma
yıs 937 pazartesi günü saat 15 de Tophanede sat. 
al. komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Südün temin bedeli 11250 lira olup ilk teminatı 
843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahmin bedeli 15000 

• lira olup ilk teminatı 1125 lirad1r. 1 

3 - Şartnamesi lstanbul Tophane sat. al. komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sc.yılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatmdan bir saat evvel Tophane satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 13 18 23 27 1448 , .. ., 

Gu~e~yalı Ocağı faydasına 
(Valımız B. Fazlı Güleç himayesinde) 

16 Mayıs Pazar günü Tire tenezzühü 
Biletler umumiyetle ikinci mevkidir. Gidib gelme iki li· 

radır. Hareket lzmirden sabah sekiz, Tireden dönüş 5,50 dir. 

t 
Satış yerleri: Kemeraltmda Tütüncü Ali Kemal, Kara· 

Tütüncü Ahat ve hareket ünü istaa on g! sinde....J 

.. .. 
.. u 

7 9 11 13 

Sırma kemer 
Elbise 

2496 / 1369 

lzmir mıntakası kadastro ko
misyonundan; 

Güzelyah mahallesinin Madenci Şükrü sokağında 9 taj sa· 
yılı ve şarkında 7 tajh ismete ait ev garbı Erik sokağından 
7 ve 9 ve 11 tajlı Ahmet Hilmi Esmaya ait evler cenubu kıs· 
men Erik sokağında 13 tajh maliye hazinesine ait evin bah· 
çcsi ve kısmen Güneş sokağından bila numaralı hazineye ait 
arsa He çevrili arsa mübadeleye tabi Rumlardan balıkçı Yor· 
giden kalma diye hazine adına kadastrolanmıştır. Bu yerin 
mülkiyeti ile alakadar veya bu yer üzerinde ayni bir hakkı 
bulunan kimse varsa ilan tarihinden itibaren iki ay içinde el
lerindeki tasarruf vesikalarile birlikte lzmirde Saçmacı hamam 
sokağında 20 sayılı binada lzmir mıntakası kadastro komis· 
yon veya müdürlüğüne müracaatlan 2613 sayılı kanun hüküm· 
lerine göre ilin olunur. 1468 

Gümrük muhafaza ;taburu sa· 
tın .alma komisyonundan: _ 

1 - lzmir Gümrük muhafaza taburu çevresinde bulunan 
Çaltı dere karakolunun tamiratına ait işçiliğin pazarlığı 14-S· 
937 cuma günü saat 16 da lzmir Gazi bulvarmda Gümrük 
muhafaza taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
namesi hergün komisyonda görülebilir. 

2 - Bu işçilik için tahmin edilen ücret 41 lira 25 kurut 
olup muvakkat teminatı 310 kuruştur. isteklilerin kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika 
ve muvakkat te1J1inat makbuzlarile birlikte müracaatlan. 1462 

Gölmermere nahiyesi bele-
diyesin den: 

Gölmermere nahiyesinin yatı mektebi kol!duvarları ve sıvası 
belası müzayede suretile 1 Mayıs 937 tarih~.nden 15 Mayıı 
937 akşamına kadar on beş gün müddetle ~una~asaya k~nul· 
muştur. isteklilerin fenni ve mali şartnameyı gormek uzere 
Mermere nahiyesi müdürlüğüne müracaatları. 13 14 1463 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 42000 lira 100 ton üstüpü 24/5/37 pa· 

zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alıncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7/5/936 gün 
ve 3297 No. h nushasında intişar etmiş olan talimatnam~ 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, lzmir ve 
Adana veznelerinde satdmaktadır. 1129/1389 8 10 12 14 
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Vapur Acentası- Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri ~ 
ROYAL NEDERLAND = 8 d k b• ük S l . l h k J = 

VAPUR KUMPANYASININ = aş ura uy a epçıoğ u anı arşısınua = 
• GANYMEDES " vapuru - = 

13 Mayısta bekleniyor yükü- - Hamcdlü Nü~lfnet ranraır = 
nü tahliyeden sonra BURGAS _ ~ ~ _ 

VARNA ve KôSTENCEye =s hh E = 
yü~~~~~~s .. vapuru20·5- = ı at czahanesı·: 
37 de gelip AMSTERDAM, = = 
::k~~MBURG için yükleye· ;; nde bulunur. -

"VULCAN US,, vapuru 20- i fll l l l il lllllll l ll l ll llll l l il il il llllll l l llllll lll lllllll l l l ll il l l lll l l l l l lll lll l il il l l l l l I ı l il l il l l l l l l l l l l llllll l lll l l l l l l l l l il lll ll l l l il l llll il ll l l llll IJİI 
5·31 de gelip yükünü tabii· 
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KôSTENCE için yük· 
leyecektir. ---SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANY ASINlN 

"SAIMA11 vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU
RG, GDYNIA ve SKANDl
NA VIA limanları için yükle· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,. vapuru 19· 

5-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOV A ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. HAMBURG 
·LARISSA., vapuru 12 Ma· 

yasta bekleniliyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM· 
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

•EXTAVIA,. vapuru 10 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük alacaktır 

PiRE AKTARMASI, SEYRi 
SEFERLER 

"EXCHORDA .. vapuru 21 
Mayısta NEV-YORK ve BOS
TON için PIREden hareket 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"JACOB CHRISTENSEN., 
vapuru 26 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limam 
için yük alacaktır. 

13 lfayu ,,.,__...,, 

Hususiye 

Yeri Cin•İ 
Tilkilik caddesinde Ev 
Bahribaba Halk parti ittisalinde Ev 

112 ,, ., ., .. Ev 
114 ., ., .. " Ev 
22 Karşıyaka iktısat sokağında Ev 
28 ,, " ,, Ev 
71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu mevkiinde 
28 " ,, Buca Üçkuyular mevkiinde 

ldarei hususiye ~karatandan olup yukarda yer ve cinsleıİ 
yazılı evler ve zeytın ağaçlan kıraya verilmek Ü7.ere temdide' 
on gün müddetle açık artırmaya cıkarılmıştır. 

Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasrbl 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin cı. 
ihale günü olan 17/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito 
makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatl,rı 
ilan olunur. 11 12 13 14 1430 

~111111111111111111111111111111. . Doktor .. 11111111111111111111111111111 
-
~ A. Kemal Tonay 
- Bakterigolog ue bulaşıcı, salgın hastalıkları 

= Birinci Sınıf Mutahasaıaı = (Verem ve saire) 
Basmahane iataıyoau kal'fıeındaki Dibek eokak baıında 30 uyıb 

S eT Te muayenehanesinde sabah uat 8 den aktam uat 6 ya = kadar haıtalannı kabul eder 

• llllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllHlllll Telefon: 411 S 1111111 

~!------------~----------~ Gazi Bulvar1nda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Milat Baran 
Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlii 

asri techizab fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur• 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 


