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Başbakanımız İsmet İnönü, bugün Londradan ayrılıyorlar 

Başbakanımı~, bugün Bay 
Edenle konuşacak 

-----------
General İsmet İnönünün, İngiltere Hariciye Nazırı 
ile yapacağı mülô.kata büyük ehemmiyet veriliyor. 

B.Ponson 
•• 

MUlteci lspanyollar 

Memleketimize 
gelecek olanlar, 
hep asilzadedir 

----.•·---
Madrid sefarethane

mize yeniden bin 
kişi daha iltica etti 

Talimat almak 
üzere Parise gidiyor 

/stanbul, 13 (Hususi)
lspangada konsoloshanele
rimize iltica eden asilzade 
/spangolları memleketimi
ze getirmek üzere Va/ansa 
giden Karadeniz vapuru, 
allı güz mülteci almıştır. 

Dahiliye Vekaleti, bu 
mültecilere şimdiden yer 
hazırlamıştır. 

Başvekilimiz Frans;.z rica/ile bir arada 
lstanbuJ, 13 (llu usiJ - Bae· riste yapacağı temasların, çok mü· 

hakanımız ismet İnönü; ) ano [bu. hiru neticeler , ereceğinden Lalı· 
S?nJ wndrada f ogihere Hariciye 8 diyorlar. 
:Nazırı B Edeni ülı" • b" 
ı· · e ru 

1111 ır mfi. Londra 13 (Radyo) - ingil· akat yapacaktır. ' . .. 
I . ~ tere Başbakanı n. Baldrnı: hugun 

Lo ıımet İnönü, nıullikattan sonra BaşYekilimiz f smct loönü Jl. Mı-.ır 
ndradan aynlacak \"e Pari e se· Başbakanı ahns Pa~a}l , .c Alman 

~tek, orada l•'ransız Başvekili B. ordus.u başkumandunı l\Jnreşul 

İstanbul, 13 (Hususi) -
Fransanın Ankara sefiri B. 
Ponson, bugün Ankaradan gel· 
miştir. 

Sefir, Mayısın 18 inJe Pa
rise gidecek ve Türk-Fransız 
müıakereleri hakkında hiiku
metinden talimat aldıktan son· 
ra Cenevreye geçerek, 20 Ma· 
yısta, Hariciye Vekilimiz Bay 
Tevfik Rüştü Arasla temasla
rına devam eyliyecektir. 

Son gelen haberlere göre, 
Af adrid sefaretimize bin 
kişi daha iltica eylemiştir. 
-------

Morada zelzele 
Atina, 13 (Radyo) - Mora 

yarımadasında dün gece şid-
detli bir zelzele olmvştur. Halk, 
korkudan geceyi kırlarda ge· 
çirmiştir. 

Fa<"ia tahkikatı devam ediyor 

Almanlar, tahkikat işine 
ehemmiyet veriyorlar l~n Blumla tema lanna de,·am Blöınlıcrgi ayn n»rı kııbul ctlen:k 

e\· ıyecekt' - • - • 
' ır. kendileri ile uzun müd<lt:t konu~· ~ •k 

Alftkadartar Ba•,·cı.·ı· .. p Dr. Eknerin iddiası üzerine Amerı a za-' • ı ımızın U· muştur. 

----lı-~=:;~~~~===----- bıtası üç şekle ihtimal· veriyor 
,!alya parlamentosunda 

Kont Ciano Mil8no mü
lakabndan 'da bahsetti 

l~alyanın,müslümanl:k lehine takib ettiği 
''!aset, hiçbir devletin aleyhine değildir 

Kont Ciano 
Hoına, l 3 ( Raı]yo ) - İıolya 

P•rl6ınentoıu, hugüıı i!ğlcllcn sonra 
8aat 14 de toplanmıştır. Bıı top· 
lantıı}a, )JÜlÜn scf ir}er \"C uyan 
nıecli i az.a ırıdan birçok kimseler 
huz.ır Luluuu} orlnnlı. 

llariciyc büdçesinin müzakereııi 
nı.nnasebetile Hariciye Nazırı Kont 
{ı•aıo, kür Ü)e gelerek, son zaman· 

h
arda "ukuLulıın muhtelif siyasi Ad· ıselerden Lııhseuikten eonra 
dcnıiılir ki: 

- Diz, İtalya impnrnıorluğu· 
nun tasdiki için uıu,lnr Sosyete»i 
nezdinde hiçbir teşebbüste bulun• 
roadık. Buna rağmen İtalya ile 
dost olan de\ıleıler, kendiliklerin· 
den • 

ıınparatorluğumuzu kabul elli· 
ler, Şiındi bekliyoruz, Uluslar Sos
)ettsi ne yapacak. ve ne olacak? 

ristan, ndçikn, Arıııınıtluk, Y ugo!I· 
lnvya, Aıucrika, Japonya \C 'Fııın~a 

dc,·let1~ri ile olan nıiinnsclıalınılnu 

halı~etıni~ rn Tıirkİ) l" Hariciye 'c· 
:ı.m n. Tc' f ik Hiişı ü .-\rııJa l\fil5.· 

noda yapııgı ıııiiliılrntın, tarihi bir 
nınlıivcti lıııiı olJu~uııu, lıu miiliı· 
katın: snıııinıi lıi lcrle \\ıkııhul<lu· 
ğunu hc)tın e) lcmi~tir. 

Kont Cinııo, sözh:riııi bitirir· 
l<'ıı, lınl)aıım, l\tı1slümnıılık lehine 
takip ettiği si}n etin, lıiçlıi r dcv1et 
ate, hine olın1111ırr1111 eöYlt'rııİştir. • t; • 
~~-~-----~~~~-

irfanda 
Cumhuriyetçileri 

ortalığı altüst ettiler 
Dublin, 13 (Radyo)- Irlan· 

da Cumhuriyetçilerinin, birkaç 
gündenberi yapmakta olduk
ları nümayişler, vaziyeti müş
külleştirmiştir. 

Son alınan haberlere göre, 
zabıtanın aldığı sıkı ve şiddetli 
tedbirlere rağmen 500 cumhu
riyetçi, dün de zorla bir nü
mayiş yapmağa kalkışmışlar 
ve buna muvaffak da olmuş
lardır. 

Hitıdenburg balonunun yanarken alınmış iki resmi 
Nevyıırk, l 3 {Hadyo) - Dok· inşaeınJan sarfınazar taraftarı de· 

lor Eknerin Iliudcnburg kahili ğillerdir. 

sevk Lalouu knzaeının bir suik.asd Almnnlann zeplin inoaal ve se· 
eseri oldugıı id<lia ı iizeriııc Ame· ferlerini azami hadde çıkarmak ka· 
rika zal11ta ('kspcr]cri şu üç şekli ranııcla oldukları 11n1a~1lmaktadır. 
imkan dubilindc görmektedirler: Amerikanlar hüJük hidro avi· 

l - Bir ) ıldırım isabeti, yonlarla atlas denizi seyahatleri 
2 - 1\Iotörlerdcn çıkan Lir yap1lınn~ını düoünnıckteılirler. 

Malatya 
Kombinasının inşasına ya

kında başlanıyor 

r ' Hatayhlar, Fransız ko-
miseri nezdinde pro
testoda bulundular 

·-------------
Eksperler komitesi, dün ihtilaflı bir 
halde kalan lisan meselesini konuştu_ 

İstanbul, 13 (Husu~i) - IlatayJa, Türklere karşı yapılan tazyık 
A b' • r· ı b •lamııııır Hııtnylı· ve fena muameleler yüzünden umumı ır ın ıa a. ,., · . . 

lar, keyfiyeti hansız feykalade komiseri nez~i~de p~oteslo et~ı:lerdır. 
Cenevre, 13 (llusu~i) _ Hatay meselesını tetkı~ etı~ektc olan 

ekııperlcr komitesi diln toplanmı,, henüz ihtilaflı hır \·ıızıyette hulu· 

na~ üç meseleden lisan meselesinin müzakeresine tekrar b~·'ıln:u~tır. 
_ Devamı 6 ıneı sa ı c e - J 

'-----
İngilterede tezahürat 

Kral Jorj, milletine hi~a
ben bir söylev verdı 

Fransız gazeteleri samimi neşriyat yapı
yorlar, İtalyan matbuatı birşey yazmıyor, 
İngiliz gazeteleri merasim tafsilatile dolu 

Londra, 13 (Hadyo) - İngiliz -için hazır ve çok büyük bir ~~V· 
gazeteleri bugün ha~tanba~a taç vettir. Bu kuvvetin iııbidamı bız'.m 

i me merasimi ile dolu olarak in· için de bir fclfıkettir. l 9l<J barhın· 
g_r t • ı d' de İngilizlerin, lıl•ıreşnl l;-rcnç ku· tı~ar e mıt er ır. ki 

Ta mis bütün gazetenin yazm· mandasında yardımımıza koştu. ~· 
Y "fı • b . rını unutmak, hiçbir Fransız ıçın nı yani 19 aahı eyı u meras1me 

' . . D 1. 'f 1 f 17 mümkün değildir.,, hasretmıştır. ey ı e gra sa· . 
• h'fı l'k b' Pari Suar gazetesı: hife haaretmıo ve 2 ı ea ı e ı ır 

1 
• 

• . "İngilterede yapı ıın mera ım 
de il/ive ne~rctmıotır. Sol cenah " ü ı . -yük •enli~idir. Yeni • .1 . gun n en uu y c 
gazetc:leri de 20 eahıfe ı e n:ıerası· ,.e eulhpen-er bir kral j~in 3,000,000 
mi canlandı~mışlardır. _Deyli ile· halk a nı his Ye heyecanla şenlik 
rald meraeıme 17 eahıfe hasret· Yt 
miotir. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 13 (Hadyo) - Bütün 
Franıız gazeteJeri, İngiliz kralının 
taç giyme merasimine ait eüıunlurla 

yazı yazıyorlar. 

Entrnnşijan gazete i: 
ufngiliz milleti, genç kralının 

taç giyme mera imini büyük bir 
şevk ve memnuniyetle yapmı:;-lır. 

Du genç krııl, cihan eıılhunun mü· 
tekeffilidir. 

İngiltere, )franeanıu emniyeti 

Bir İngiliz kruvazörü 
torpile çarptı 

Londra, 13 (Radyo) - ls· 
panya sahillerinde kontrola 
memur edilmiş olan (Arter) 
kruvazörü, Almeryadan beş 

mil uzakta bulunduğu bir sı· 
rada torpile çarpmış ve ha· 
sara uğramıştır. Kruvazörün 
yardımına iki destruyer koş
mıış ve bir romörköı ün yar
dımile sahile çekilmiştir. 

Valanstan alınan son haber
ler ise, lngiliz .kruvazörünün, 
Frankoya mensup harp gemi· 
leri tarafından torpillendiğini 
bildirmektedir. 

lngiliz kruvazörü, cumhuri
yetçilere mensup (Cemis Pri· 
merd) zırhlısı tarafından çeki· 
lerek Almerya limanına götü· 
rülmüştür. -----
Stokholm-Moskova 

hava hattı 

yapmış ır. 

Bu hadisenin gerek cihan ve 
gerek İngiliz imparatorluğu karoı· 
sında manası, lngiliz iınparat?rlu· 
~unun eski i kadıır kun-etlı ve 
ruütıehid olduğudur. 

Dominyoolann murnhhaslan 
450 milyon kişinin hu merasime 
kendi bayrakları olduğn için işti· 
rnk ,.e kralı kendi hükümdarlan 

addetmişlerdir. 
Fransa ~e diğer clo t de\·lct· 

le:ı: de bu nıcr:ısimc samimi hislerle 
iştirak etmişlerdir.,. Dcıncl.tcdir, 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Maarif Vekili 
Şark seyahatine çıkıyor 

B. Saffet Arıkan 
Ankara, 13 (Hususi) - Ma· 
'f Vekili B. Saffet Arıkan, 

arı d k' "f Şark vilayetı:.ri~ e t maarı. 
te kilatı ile butun mekteblen 
teftiş eylemek üzere seyahate 

çıkmak üzere~------
Bar selonda 

SUkOn var fakat .• 
Paris, 13 (Radyo) - Bar· 

selondan alınan son haberlere 
göre, Barselonda sükün ve 

k İtalya, memleketiııi Kızıllardan 
Urtarınak için mficadele eden 

Frank.o hilkdmetini tnadik elli. İs· 
tikbal, hu macııdeleniıı ne nctic~ 
•laca~ını elbette gösterecektir. 

Nümayişçiler, İngiltere aley· 
hine gürültü yapmışlar ve ln
giliz rnücsseselerieden birinde 
çekilmiş olan lngiliz bayrağını 
yırtmışlar ve bilahare yakmış
lardır. 

kıvılcım ile müvellidülma gazının i\'e,•york, 13 (A.A.) - ilinden· 
infilakı, burg faciaeını tahkike ınemur ko· ' 

3 - İsmini \'ermiycn ve çok misyon bugiln yere inme ekibine 

Stokholm, 13 (A.A,) 
İsveç ile Sovyet Rusyanın 
Stokholm ile Moskova arasın· 
da bir hava hattı vücude g:
tirmek için bir itilaf akdet~ış 
olduktan haber verilmektedır. 

asayiş iade edilmiştir. Fakat 
bu vaziyet harikulade adde· 
dilmektedir. Zira şehir hari
cinde hükumet vaziyete, şe· 

Kont Ciano, eözüae de,·am 
ederelı:, 1ta1yanın, hiçhir zaman Av· 

~~P.•yı iki hloka ayırnınk isteme· 
ı~ıni ve daima aullı için çnlı~tı· 

lıaıı &iiyleoıi~, ltal)·a·Alınanya mü· 
11'&eLatının çok dürüst ve tam bir 
teırilti 
" ınesai metodu dahilinde de· 
• 111 1 d" . . ·ıı 'kt ~ ey e ığını ı ve ellı en 
Qrı, halyaoın; Avuıturya, Ma~· 

Nümayişçiler, Sin Scng ma· 
hallcsine akın edecekleri sıra· 

da zabıta yetişmiş ve onları 
menetmeğe çalışmış ise dP mu· 
vaffak ·olamamıştır. 

Nümayişçiler, burada, mü· 
teveffa İngiltere kralı 2 inci 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

seııclerdenberi Ameriknda bulunan kumanda eden teğmen Tylcri tlin· 
Lir Alman nıütelıaseısının fikri lemi~ıir. Tylcrin kanaatine göre 
veçlıilc nıüvcllidülwa ile milvelli- yannın bir infilak neticesinde çık· 
dülhumuzanın bir ilıti1utı. mıo;ır. Çiiokii jlk alev sütunu irtifa 

Amerika lıüküıneti lıu son ka· dümeninin tam üzerinden yük.sel· 
za hascbilc Aıncrik:ının kabili sevk miştir. İnfi11lkın sebebine gelince, 
balon inşasından sarfınazar etlilmesi bunun motör borulanotlnki gazla· 
kanaatindedir. ~lannıaf ilı bazı Amc· rın geç kalnno bir ioıinlinden ileri 
rikan mfitelınseısları lıilyom gibi gelmi§ olması da mümkün değil· 
gayri kabili inf iliik bir mudde dir. ÇünkCl bu esnada molörlcr it· 
mevcud oldukça kabili sevk balon !emiyordu. Sonra kablolar tamami• 

-------
le kuru olduğu için balo~da birik· 
mio olabilecek elektril.Jcrı de nak· 
letmio olmalarına imkfın ~okt.ur. 

Ncvyork polis ınıldilnyetı ~n 
gazide taharri memurlarını ve ın· 
filik miitehaaııalannı tahkikat ko· 
misyonunun emrine verdigini bil· 

clirmiıtir. 

hirde olduğu kadar hakim 
değildir. Monzi şatosunda he· 
nüz anarşistlerin bayrağı dal· 
galan maktadır. 

Mevki kumandanı General 
Pozao, şehir haricindeki anar· 
şistleri de tenkile başlıya• 
caktır, 
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Guya bir gezinti 
Soyadı Dokumacılar ve iplik_ meselesi 

Aydınoğulları

nın eserleri ....... 
Bir konferans daha 

verilecek Bir dostumun davet ve urarı ile, şöyle, bir gece için, bir Karşıyaka 
gezintisine ç ıktım . Knrşıyaka , o tabii dekoru içinde bir yaban çiçeği gibi, 
yani bakılırsa giizelleveçek, sevilirse hoy verecek bir fidan gibi, ne ka· 
dar güzel, ne kailac cana yakın? .. 

İnsan, gayri ihtiyari: • 
almıyanlar Babadağ --····--- • o ası 

ul 

• • re ısı 
İzmir Mühendis ve Mimarlar 

Birliği Reisi Mimar B. Nec• 

meddin Emre tarafından An· 
karapalas salonunda İzmirdeld - Fakat ·ıliyor· para olmalı, para dökmeli burayrı! .. Cenneti en 

kuv,·etli bir aklıselimle, başka nerelerde arayabiliriz? Ceza vererek soyad. teşebbüslerde 
/arını tescil etttir- - ·----

ndu 
Mimar ve Mühendislere ( Ar 
dı~oğullarının eserleri ) hak· 

• • • 
Çocuk yuva ını gösterdiler. Vaktim dardı, gezem~dim. Yani idare ve 

bakımını göremedim, faı.-at hi.; olmazsa, bir yuva, lıir çocuk yuvası etra· 
fındn diişünehildim.. Bir yuva ki, bize içtimai hayatın, çeşid çcşid sefa. 
Jet tahlolanoı gösteriyor. Şurada, bahçenin kcnnnnda 51Çnyan masum 
yavru; cemiyetin piç diye mahkum ettiği bir biçaredir. Deri tarafta, ha· 
vuz ha,ınn do~ru koşan çocukcağızı, bir sokak köşesinıle bulmuşlar .. 
Herhangi zengin <1ul l'eya fakir kadın, onu buraya, sadece alnına bir 
damga vurulwa~rn, diye fırlatıb geçmi~tir, l\leçbul!. 

Daha b criJcki yanu, bir fakir, hasta kadının çocuğudur.. Kapı 
kapı dolaşıyor: 

- Yuvada bir çocuğum var, ben bakamıyacağım, ne olur, onu 
evladhk alsanız dive! .. , 

V "1 düşüncelerimi şöylece bağlıyorum: 
Bur:m öyle bir yuva ki ........ . 
Fakat kiıubilir, uaha kaç yuva açmak lıizıw. 

• • • 
Sahalı .... Vapurln Jzmire geliyornz .• Bir mektcbli grubu, diğer bir 

mektebli grubunu sardı. Kelimeler, bir takım cinas ve kinayelerle dolu 
olarak, bu grublnrdan biri arasında savruluyor. Diğer grub, kızarıyor, 
başını eğiyor, gülüyor, kitabJura balı.-ıyor. 

Arife fazla birşey söylenmez. İrfanınıza güveniyorum. Güzelim Kar· 
~ıyakadnn, Lakın nelerle, neler görüb düşünmekle ayrıldım .. 

Çok güç bir talakı 
Danimarka hükumeti, bir 

Danimarkalının talakını temin 
için hususi bir kanun ihdasına 
mecbur kalmıştır. 

Bu Danimarkalı 1913 senesi 
iptidasında Belçikalı bir ka
dınla evlenmiş bir çocuğu da 
olmuş, fakat umumi harp çı
kınca bu kadın çocuğile bir· 
likte Londraya, oradan da 
Belçikaya geçmiştir. 

Saime Sadi 

kadonun maiyet kontlarından 
birisinin kızıdır! 

Bezelyenin faziletil 
Nasraddın hoca gene rah-

met istedi. 
Danimarkalı bir profesöre 

göre taze bezelye, kadın ve 
erkekte şiddetli bir sevişme 
ihtiyacı uyandırırmışl Ispanak 
sadece kuvvet verir ve taze 
fasulye asapta siddetli bir 
buhran husule getirirmiş!. 

Garib bir vasiyetname! 

mekte istical 
ediyorlar 

Şimdiye kadar soyadı al
mamış olanlar, resmi daire
lerde işlerini takip edeme
mekte ve soyadı almağa mec
bur kalmaktadır. Bu sebeple 
son günlerde nüfus müdürlü
ğüne soyadı tescili için pek 
çok kimseler müracaat et· 
mekte ve zeza vererek soyadı 
almaktadırlar. Ancak bunların 
istidaları, cezalarının tayini 
için nüfus müdürlüğünce vila· 
yet idare heyetine havale 
edilmektedir. Bu gibiler, idare 
heyetinin tayin edeceği cezayı 
verdikten sonra soyadlarını 
tescil ettirebilecekler ve ihmal 
gösterirlerse, daha şiddetli 
ceza iare çarptın lacaklardır. 

Gençlere müjde! 
Karşıyakada bir stad 

yapılıyor .. 
Karşıyakada gençlik için bir 

spor sanası tesisi hususunda 
senelcrdenberi çalışılmaktaydı. 
Osmanzade mevkiinde deniz 
banyolarının karşı tarafında 
MilJi Emlak müdürlüğüne aid 
geniş arazinin gençliğe mal 
edılrnek üzere Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından satın alınma 
muamelesi dün tamamlanmıştır. 
Gençliğin sıhhati için çok 
mühim olan bu iş, nihayet 
muvaffakıyetle başarılmıştır. 

1 Haziranda spor sahasının 
temeli atılacak ve zamanla, 
Karşıyaka en güzel bir stadyom 
kazanacaktır. 

19 Mayıs 

Aradan 23 sene geçtiği 
halde bu adamcağız ne karı· 
sından ve ne de çocuğundan 
bir haber alamamış yeniden 
de evlenmek imkanını kanuni 
şekilde bulamamıştır. Mevcud 
Danimarka kanunları, bu ada
mın evlenmesine hiçbir veçhi1e 
müsaade etmemektedir! 

Londrada Berta Mariya Hir 
isminde ihtiyar bir kadın öl
müştür. Bu kadın hayvanJan 
pek severmiş, fakat en ziyade 
sevdiği hayvan bir maymun 

imişi Hareket günü hazır. 
Kadıncağızın ölümünden son

ra açılan vasiyetnamesinde 
bu maymuna 800 lira terket· Bir hareket ve akıbeti 

Umumi harpten evel Tita
nik vapuru Atlas denizinde 
bir buz kayasına çarparak 
batmıştı. Çok feci ve felaketli 
olan bu kazanın mahiyeti ni
hayet bu kadarla kalmıştır. 

Fakat... Bundan 22 sene 
evel, Alman tahtclbahiri U-20 
tarafından batırılan Luzitanya 
hadisesi böyle olmamıştır. Bu 
hadisede 1140 kişi boğulmuş· 
tur. Hadisenin bu kadar feci 
olmasından başka Alman tah
telbahiri kumandanı Sviegerin 
attığı torpil, cihan tarihinin 
cephe ve istikametini değiş
tirmiştir. 

tiği görülmüştür. 

Vasiyetnameyi Londra hi
mayei hayvanat cemiyeti tat
bika memur edilmiştir. 

Eyfel kulesine çıkanlar 
1937 Paris sergisi açılmak 

üzeredir. Eyfe] kulesi de bu 
münasebetle gene gözdedir. 

Bu kule 1889 sergisinde, yani 
bundan 48 sene eve! tarihe 
geçmiştir. 

Yapılan bir istatistiğe göre 
bu müddet içinde Eyfel kule
sine 1,970,000 kişi çıkmıştır! 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Çünkü, Amerika bu hare
keti bir vahşet telakki etmiş 
ve Almanya aleyhine harbe 

Dugün ay ile diğer yıldızlar 
girmiştir. Eğer bu torpil atıl- arasında biribirini nıüteakıb üç 

masa, bu 1140 kişi ölmemiş ' tesir vukuagclccektir. Bunlann 

olsaydı, Amerika harbe girmi· üçü <le müs:.ıaid olmıyacaktır. Ai-

yecek ve belki de bugün Av- le hayatında kurmuş olduğumuz 
rupada müstakil bir Fransa, bir program esaslı surette sarsılacak, 
İtalya mevcud olmıyacaktıl dostlarla aramızda hudiseler çıka· 

caktır. Maomafih Lugiin yapılacak 
Emsalsiz bir dUğUn! nişanlanmalar için hiçbir tehlike 
japonyanın Kiyoto şehrinde yoktur ,.c en bü} ük muvaf fakı· 

şimdiye kadar emsali görül- yet ,.e saadetler mukaılderdir. 
memiş hir düğün yapılacak Bugün doğan çocuklar, çok 

ve üçbuçuk milyon Frank sar- unutkanolncaklnr, sınıflarında dai-

fedilecektir. ma geri kalacaklardır. Hayatta 

lıkları ilerli_;or 
19 Mayıs hareket günü için 

faaliyet artmıştır. Mektepliler, 
stadyomda İsveç usulü üzerine 
yapacakları beden hareketleri 
için hep birlikte tecrübelerine 
devam etmektedir. Hareket 
günü lise ve san'at mektepleri 
izcileri de geçid resmine işti
rak edeceklerinden hazırlık
larla meşgul olmaktadırlar. 
San'at okulu izcileri, dün mek
tepten Alsancağa k~dar bir 
yürüyüş yapmışlardır. 

Sun'i tohumlama 
kursu 

Baytarlar çahşmak üzere 
Bursaya gittiler 

Ziraat Vekaleti, Merinos 
cinsi .koyunların üretilmesini 
temin için Bursada bir sun'i 
tohumlama kursu açmıştır. Bu 
kursda çalışmağa memur edi
len Ödemiş kazası Baytarı 
İzzet Veral ile Bergama Bay
tarı Sabri Ercan, vazifele.-ine 
başlamak üzere Bursaya git
mişlerdir. Ödemiş Baytarlığına, 
vekaleten merkez mücadele 
Baytarı Cemil Altan tayin 
edilmiştir. 

Evlenecek Olan Bay Ko•ho kolay ve yormaz meslekler eeçe· y I t'·k·· 7 k' · ·ı d " er ere u uren ışı ı e u-cekler ve Lüyük liyakatleri aşk 

Yerlere IUkUrenler 

Otani henüz y{r miyedi yaşında hususundaki wutlak. sadakatleri var diplerini kirleten 6 kişi 
ve dört milyon saliki olan bir olacaktır. belediye zabıtasınca cezalan-
dinin reisidir. Zevcesi de Mi- \... ___________ ..) dırılmışlardır. 

1500 dokuma tezgahı kalın nu- kında kıymetli bir konferao~ 
verilmiştir. Belediye fen heyetı mara iplik bekliyor su şubesi şefi Mühendjs B· 
Muammer Tansu tarafından da 

~~~~-~~~~~-

Dokuma sanayii müessese
lerimize lazım olan iplik için 
tetkikler yapan lktısad Veka
leti başmüşaviri B. Fon Der
puorten ve arkadaşları, dün 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Tetkikleri neticesini Vekalete 
bildireceklerdir. 

Gazetemizin iplik vaziyeti 
hakkındaki neşriyatı, hakikati 
tebarüz etfo·diği için vaziyet, 
dokumacılık sanayii merkez
lerinde çok alaka uyandır
mıştır. Denizli, Buldan, Kızıl
cabölük, Kale ve bilhassa en 
mühim iplik istihlak ve dokuma 
merkezi olan Babadağ (Kadı
köy) mıntakalarındaki bütün 
dokumacılar bu neşriyatımızı 
ehemmiyetle takib etmişler, 
aynı zamanda ilgili makamlar 
nezdinde teşebbüslerde de bu
lunarak vaziyetlerini bildirmiş
lerdir. Hatta bu muhim mesele 
için Babadağ Ticaret odası 
reisi B. Hamdi Arman şeh· · 
rimize gelmiş, lazımgelenlerle 

görüşmüştür. 

Babadağ Ticaret Odası 

reisliği, iplik vaziyetini tel
grafla İstanbulda uyuşturucu 
maddeler inhisarı umum mü· 
dürlüğüne bildirmiş, dokuma
cıların ihtiyacını karşılıyacak 
miktarda iplik gönderilmesini 
istemiştir. 

B. Hamdi Arman, dün ida
rehanemizi de ziyaret ederek 
iplik vaziyeti hakkında bize 
şu malumatı vermiştir: 

- fzmire gelişim, yalnız 
iplik vaziyeti içindir. Babadağ 
(Kadıköy) de 1500 dokuma 
t~zgahı vardır. Denizli, Buldan 
ve diğer dokumacılık mınta· 
kalan içinde Babadağ birinci 
gelmektedir. Onun için iplik 
vaziyetile en çok alakadar 
mıntaka da orasıdır. Mıntaka· 
daki dokumacıların 20 ve 24 
numara iplik ihtiyacından bir 
kısmını istihsal vaziyetine gö
re, fzmir Şark sanayi şirketi 
fabrikası veriyor. 

Uyuşturucu maddeler inhi· 
sarı da piyasaya 20 numara 
iklik çıkarmakta olduğu için 
bu numarn iplik tedarikinde 
şimdilik pek müşkülat yoktur. 
Ancak 10, 12 ve 14 numara 
iplikten bir paket bile bulmak 
imkansızdır. Burada söylendi
ğine göre, inhisar, 12 mımara 
iplikleri fstanbulda satıyormuş. 

Bu cins ipliklerin piyasaya 
çıkarılmamasının sebebini, bun
lardan fabrikatorların kazanç
larının az olduğuna atfedenler 
vardır. Fabrikalar, kaba nu
mara iplik ihtiyacını karşılıya
cak derecede kaba iplik istih
sal etmemektedirler. Halbuki 
Adanada 2, Mersinde 1, Tar
susta 2, Gazianteb, İstanbul, 
Ereğli ve İzmirde de birer ip· 
lik fabrikası vardır. Bu fabri
kalardan bir kısmı, istihsala
tının fazlasını Merzifon, Gazi
anteb, Konya ve iç Anadolu 
memleketlerine satmaktadırlar. 
Halbuki bu istihsalattan bir 
nisbet dahilinde Ege mıntaka-

sına da ayrılsa ihtiyaç temin 
edilmiş olur. 

Niçin f zmire göndermedik
lerine gelince, bunun sebebini 
biz bilmiyoruz. Fakat alaka
darlar tabiatile öğrenmişlerdir 
ve biliyorlar. 

Şimdi asıl mühim olan nok
ta, dokuma tezgahları için la
zım olan ipliğin temini mese
lesidir. Çünkü Babadağ mm· 
takasındaki 1500 tezgahın ay
da istihlak ettiği iplik miktarı 
24,000 paket, istihsalatı 150 
bin liralık muhtelif dokumadır. 

Bunun yüzde 65 i ince ve 
yüzde 35 i de kaba numara 
ipliktir. 

Dokuma tezgahlarının muat
tal vaziyette kalmasının önüne 
geçmek için acele tedbir alın
ması lazımdır. lktısad Veka
letinin mütehassıslara tetkikat 
yaptırmak suretile S?Österdiği 
yüksek alaka, dokumacılık mın
takalannda şükranla karşılan
mıştır. Bilhassa on beş gün 
içinde bu meseleye kat'i çare 
bulunacağı haberi bütün do
kumacıları memnun bırak
mıştır. 

Ankara 
Alaka ile 

seyahati 
karşılandı 

yakında hava tehlikelerine 
karşı şehir inşaatı hakkında 
faydalı ve ayrı bir konferans 
verilecektir. 

Sulama tesisatı 
Mühendis B. Cevad Bakır· 
çayda tedkikatta bulunaca~ 

Trakya umumi müfettişliği 
su mühendisi Bay Cevad, Na: 
f ıa Vekaletince sulama işlefl 
üzerinde tedkiklerde bulurı· 
mak üzere şehrimize gönde· 
rilmiştir. iki gün evel lzmire 
gelmiş olan Bay Cevad, btı' 
günlerde Bergamaya 2'idecek 
ve Bakırçaydan istifade edile" 
rck yapılması mutasavver oları 
sulama tesisatı için tedkikler· 
de bulunacaktır. 

Bundan evel lzmirde ike!l 
Bakırçay üzerinde etüdler 
yapmış olan Bay Cevad, te~· 
kikatını kısa bir zamanda bt' 
tirecek ve hazırlıyacağı rapo' 
ru Nafıa Vekaletine verecektir· 

/ngiliz kilisesinde 
Ayini ruhani yaplldı 

lngiltere kralı S. M. Altınc~ 
Jorjun taç giyme merasio1ı 

münasebetile, dün sabah saat 
11 de Gazi bulvarı civarındS 

19 Mayısta Ankarada ya- Sen-Jan katolik Katedralinde 
pılacak ~enliklere gidecek ayini ruhani yapılmış, kral ve 
olanlar için lzmir Halkevi kraliçenin uzun ömürlü ofrna' 
tarafından tertip edilen seya- ları için dua edilmiştir. 
hate, halk büyük bir alaka Ruhani ayinde vali, beledi· 
göstermiştir. ye reisi, konsoloslar, gaıete' 

Memurların da izin alarak ciler, muhtelif tebaalara mefl' 
bu seyahate istirak edebile- sup eşhas hazır bulunınuf 
cekleri haber alınmıştır. lardır. 
·~~~~~--~~-===-==-===~__;;,=:~===--~~~~-_./ 

Tedkikler .sona erdi 

Şeker pancarı toh mu 
çiftlikleri kuruluyor 

Manisa ve Alas;hirde iki cif tliP , . 
tesis edilecektir 

Türkiye şeker fabrikaları yerlerde tesis etliği panc8r 
anonim şirketi umum müdüıü tohumu yetiştirme çiftlikleriJl' 
B. Kazımın geçen hafta için· den kendilerine lazım ols.1'1 

de şehrimizde ve civar vila- pancar tohumunu kolaylıkl9 
yetlerde tedkikler yaparak İs· ve bol bir şekilde bulabile'. 
tanbu!a gittiğini yazm1ştık. ceklerdir. Üç senedenber• 
Umum müdürle birlikte Trak- pancar tohumu üretilmesi içi~ 
yadan lzmire gelerek tedkik- sarfe<lilen mesai semercsifl' 
ler yapmakta olan şirket çift- vermeğe başlamıştır. 
Jikler müdürü B. Şahap Ege Yapılan son tetkiklerde M3' 

tedkiklerini sona erdirmiş ol- nisa ve Alaşehir havalisinde 
duğu için bugün Eskişehire de pancar tohumu üretrııe 
gidecektir. çiftlikleri tessisi kararlaştırıl· 

lzmir ve havalisinde yapı- mıştır. Bunun için şirket umıJ~ 
müdürlüğünce pancar tohuJ'll ]an tedkikler, pancar tohumu k)ef 
yetiştirmeA'e muvafık çiıtli 

üretmek için şirket tarafından tdt:f 
tesis edilecek çiftlikler hak- tesbit edilmiştir. Bu çiftli :Ve· 

şirketçe satın alınacaktır. 1 • 

kındadır. tiştirilen yerli - pancar tohtJ~i 
Şimdiye kadar şeker pan- larımız dışarıdan getirilen ı1~ 

carı tohumları daima dış tohumlar derecesinde güzel v~ 
memleketlerden ve kilosu 50· verimlidir. Pancar tohu~~ 
60 kuruştan tedarik edilmekte yetiştiren çiftlikler~n fDje 

idi. Şirket umum müdürlüğünün miktarda ve muhtclıf yerle~9, 
almış olduğu tedbirler saye- tesisinden maksad, bir mı~ts bİİ 
sinde önümüzdeki seneden daki çiftlikte herhangı tıJ 

1
• 

itibaren dışarıdan şeker pan- bir arıza olursn, diğer d~-
carı tohumu gctirilmiyecek ve takalarda yetişen tohumltır 
müstahsıllar, şirketin muhtelif istifade etmektir. 
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ıLondra mektubları: 

~ Londra, başhbaşına bir 
Maltepe askeri tatbikat r,_- -B--ü-yü-h Ş-e,_...., ==~=--=~ .... ==·- cih_a_n.,..-a ____ be_n_zer 
Okulunda atış tall·mıerı· . . Bir amele tamyorum. Hatta Bir fabrika aezintisi.. tasavvur 

B. Hillere teessürlerini b d ı b ki d b 0 

·- • - bildlrdiler ~di;~ ~~iadol~rço ç:~u;:du!~ ediniz ki bunun içinde, tayyare 
. T cılimler, hakiki ,;;ermilerle olmuş Ankara. 13 IA.A.) - Bin· Yemiş çarş•aı ile incir hanla· sta, i ve spor kulu .. plerı· var .. 

V k l k • l • • denburg balonunun felakete ağ· rının dar sokaklarında diğer 'J e CO par Q neflCe er Vermışfır ramaaı münHehctile Reisicomhu· 
· • arkadaşları gibi, sık sık görü· ruwuz tarafından Almanya Reiııi· 

. lstanbul, 13 ( Hususi ) - Maltepe Askeri Tatbikat mekte- cumhuruna çekilen teeııııür telgrafı nür. Ekseriya ayağında potu-
bır Je, tayyare, tank ve topların iştirakile bugiin atış talimleri ile !;"len C'ovabın suretleri aia· rumsu birşey vardır. Beli, 
yapılmıştır. ğ:dadır: hafif kuşaklıdır, Sırtında göm· 

A Ekse15nı B. Adolf Rit1n b k 
tıı talimleri, hakikf mermiler kullanılmak suretı'le olmuş ve lek gi i apalı, ince, so uk, Almanya Heiı;icumhuro ve Baıvckili 

çok parlak neticeler vermiştir. IIindenburg balonunun 1,,ı.;.. . çapraz veya omuzdan düğmeli 
Talimlerde komutanlarımızdan birçok zevat hazır bulunmuş- hurııttıı karaya inerken infilakin· bir caket.. 

lardır. den mütevellid miithiş felaketi Çok dikkat etmişimdir: 

Hükumetimiz 
Almanya 1 e yeni bir tica
ret muahedesi yapacak .. 

lstanbul, 13 (Hususi) ........ Hü
kurnetimizle Almanya arasında 
Yeni bir ticaret muahedesi ak
tedilecektir. 

. Bir heyetimiz yakında bu 
ı .. 
ş ıçın Berline hareket ede· 

cektir. 

Hariciye Vekilimiz 
ltaıya sefirile konuştu 
. !stanbul, 13 (Hususi) - Ha
rıcıye Vekilimiz B. Tevfik 

~~ş~ü Aras, bugün İtalya se
fırını kabul etmiş ve uzun müd
det konuşmuştur. Bu konuş
n:1~lara büyük ehemmiyet ve
rılıyor. 

Corriere De/la Sera 
Kanyamn mUlakatmı 

neşrediyor 
. Milano, 13 (A.A.) - C -

nere Della Sera . or 
car D B gazetesı Ma-
verdiğ? b ~kanı_ .. B. Kanyanın 
rnektedir ır mulakatı neşret
Yugosla · B. Kanya halyan· 
M v anlaşmasının bir 

akcar. Yugoslav anlaşmasına 
mu addime t k"l d ğini s .. l d'k eş ı e ebilece-
1 . oy e 1 ten sonra ezcüm-
e dıyor ki: 

.. Mevcut mü na b tl 
çevesi dalı·1· d se e er çer

ı ın e ve mal" 
kaydi ihtirazilerle Ma · um k carıstan 
e onomik ve icabında politik 
s~~ada diğer devletlerle teş
rı ı mesaiye amadedir. 

tı Va? Nöyratın Romaya yap
ğı zıyarete gelince Alma 

ve İtalyanın nıesud b. ~ya 
rna ve h- .. . ır an aş-

. usnunıyet Örneği 

~ce::ı:d~ldu~arını. kaydetmek 
b- .. r. acarıstan bu iki 
uyu~ . devletin dostane teşriki 

mesaısınden T h h '-k . una avzasında 
. ~" anıyefü bir sureti tesviye 
ıçın m~sud neticeler bekle
tnektedır. 

· ltalya kral ve kraliçesinin 
Buda·Peşteyi ziyaretleri ltalya 
~~caristan arasındaki sıkı teş
rıkırnesainin bir tezahürü ola
caktır. Bu ziyaret arasında iki 
tn~rnleket Dış Bakanları vazi
rcti derin bir surette tetkik 
.;satını bulacaklardır. 
·--~------.-.. .... ANADOLU 
,_~ünlük siy;sal gazete 

8abip ve ba~ynzgaw 
u Haydar Rüşdü ôKTEM 
nıuıni neşriyat ve yazı iıleri 

llıiidürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -

~mir İkinci. !k~Ier 800~1 
... Halk Partl8J bına81 içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutmu 405 

ABONE ŞERAITJ 
"YılLAı 1200, altı aylığı 700, Qç 

ylıgı 500 kuruıtur. 
Y ~ancı memleketler için senelik 

abone Gereli 2 7 liradu 
Be:r yerde 5 kuruştur 

CG.n --... tl geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA - BASILMIŞTIR 

hüyük bir heyecanla haber aldım. Bu ve onların ömür geçir· 
Malatya Derin teessfir bis!liyatımın kabul dikleri yer, işte bu sokaklar-

K b" buyrnlmaıını ve ka:razedelerin ai- dır. Ne kordon sahillerinden 
om ınası yakında inşa lelf'.ri n<.'zdinde bu bi~~iyatıma ter· 

edilecek cüman olunmasını eksclansların· bir güzel akşamın, bir yıldızlı 
Ankara, 13 (Hususi) _ Ma- dan rica f'derim. gece ile sevışip karışmasını, 

1 t d k K. Atatürk ne bir gün doğuşunun ılık, a ya o uma kombinasının 
· lk Ekıeldnı Atatürk hayatla dolu tablosunu seyret· ınşası, tısad Vekaletince mü- h 

Türkiye ReiPicum uru mişle:rdir vo ederler .. 
nakasaya konmuştur. Hiııdenburg balonunun ağır 

T 1 Sabahları, bir katmerci, eme atma merasimin, Baş- felak.rti tecs~üriloe İfliraklerind<.'o 
k·ı· · 1 1 .1 ı · ·ı ı · k öğle ve ak•am vakitleri bir ve ı ımız smet nönii tarafın· ye kazazeue enn aı "erıne ,.u u· ı v 

dan Haziranda yapılacağı söy- bulan ta:ıiyetlerin<lcn dolayı ekit'· seyyar köfte satıcının etrafında 
leniyor. liineımza ııımimi teşek.lr.ürlerimi toplanırlar, güle eğlene yemek 

arzcderim. yirler .. Ve geceleri, kalın çu· 
Odun yakmak yasak Adolf Hitler vallardan yapılmış, mağaza 
Yakında bir mahrukat '-----------..1 köşelerine sıkıştırılmış ~yatak-

dairesi kuruluyor. B. Ruzve/t farını serer, mışıl mışıl uyurlar. 

Ankara, 13 ( Hususi ) - Silahlanma yarışmdan Onlara sorunuz: 
Memleketimizin birçok yerle- dolayı heyecan içinde - İyiyiz, çok şükür -derler· 
rinde odun yakılması yasak Galveeton, 13 (Radyo) - Bıay Allah cumhuriyete zeval ver· 

· edilmiştir. Rozvelt Tekııaedan ayrılırken irad me~in. Bugünleri gördük, ne 
Yakında bir mahrukat dai· ettiği bir nutukta: mutlu bize?. 

0 Silihlanmak faaliyetini görü· 
resi tesis edilecek ve bu daire; yorum ve heyecan içindeyim. Sulh 

odun kömürü yerine maden namına bu hummalı faaliyetin dur· 
komürü yakılması işi ile meş· maeını istiyorum. Birleoik Ameri-
gul olacaktır. kanın siyaseti, her zamandan daha 

Jstanbu/da ziyade sulhperveranedir .. , Demiştir. 

67 Yaşmda bir ihtiyar, 
karısmı öldürdü 

fstanbul, 13 (Hususi) - Bu 
sabah, Harbiyede, Pangaltı 
apartımanında feci bir hadise 
olmuştur. 

67 Yaşlarında Hüsnü adın
da bir ihtiyar, uzun süren bir 
münakaşa neticesinde 55 yaş
lanndaki karısını öldürmüş ve 
kaçarken, muvazenesini kaybe
derek balkondan aşağıya düş
müş ve parçalanmıştır. 

Bu haberi kim 
uydurdu? 

Ankara, 13 (A.A.) - Bir 
İstanbul gazetesinde "Ankara
Kayseri hattında bir tren ka
zası oldu. Bir köprü çöktü. 
Lokomotif saplandı. Yolcular 
büyük heyecan geçirdiler" baş
lığı altında çıkan yazı üzerine 
keyfiyeti tahkik ettik. 

Ankara-Kayseri arasında ne 
~!r t~~n kazası olmuş, ne köp
ru çokmüş ve ne de lokomo-
tif saplanmış değıldir. Hadise 
frebetona tahvil edilmekte 
olan bir köprüden t 
k k

.. .. ren geçer-
en oprudeki dem'ır 1 h 1 . . . ev a ar-

dan bırının lokomotif altında 
kıvrılması üzerine bun k . . un çı a-
rılm~sı ıç.ın tr~nin bir müddet 
tevkıf edılmesınden ibarett' 

ır. 

Bundan başka birşey olma-
mıştır. 

Nafıa Vekili 
Teftişe çıktı 

Ankara, 13 (Hususi) - Na
fıa Vekili B. Ali Çetin Kaya, 
teftişe çıkmıştır. Vekil, bu ak
şam Eskişehirde bulunacak 
ve oradaki şimendifer mües
sesesi ile fabrikaları gözden 
ge~irecektir. 

idam edildiler 
Viyana 13 (Radyo) - Pra· 

guay elçisinin kızını öldüren 
ve divanıharb tarafından ida
ma mahkum edilen iki katil 
sabaha karşı asılmışlardır. 

Milan Hocl-
zanın mülakatı .. 

Berlin, 13 (A.A.) - Gaze· 
teler Çekoslovakya Başvekili 
B. Hodzanm Morning Post 
gazetesinin bir muhabirine ver
diği mülakatı kaydediyorlar. 
Berliner Lokal Anzeiger ga
zetesi diyor ki: 

B. Hodza başka bir mem· 
leketi çekiştirmek için Londra 
şenliklerini vesile yapmıştır. 

Başbakan bir harb tehlikesin
den bahsetmektedir. Bu teh· 
likeyi askeri ittifakları yüzün
den hakikaten müdhiş taarru· 
zi teslihata tevessül mecburi· 
yetinde kalan Çekoslovakya 
muhitinde aramalıdır. 

Almanya kimseyi tehdid et
memektedir. Ve hiçbir kimse 
bu hakikatı suiistimal etmek 
hakkını haiz değildir. 

Mareşal Pilsudski 
için Ayinler 

Varşova, 13 (A.A.) - Ma
reşal Pilsudskinin ölümünün 
ikinci yıldönümü münasebetile 
dün bütün Lehistanda dini 
merasim yapılmış ve bayrak
lar matem alameti olarak ya
rıya indirilmiştir. 

Varşova cumhurreisile Ma
reşal Smigli Rydz ve hükumet 
azası Pilsudskinin eski ikamet
gahı olan Elvedere sarayının 
önüne çelenkler koymuşlar ve 
müteakiben bu sarayın kilise
sinde yapılan ayine i~tirak et
mişlerdir. 

Varşova, 13 (A.A.) - Ka
tedralinde cumhurbaşkanı ile 
Mareşal Smigli Rydz hükumet 
ve parlarnento azası, ordu mü
messilleri ve kalabalık bir 
halk önünde büyük bir ayin 
yapılmıştır. 

Matem gününün en dikkate 
değer hadisesi bütün Lehis· 
tanda yapılan üç dakikalık 
sükut olmuıtur. 

• •• 
Tabloyu değiştiriyorum. Çün-

kü madalyonun diier bir ceb
hesi vardır: 

Bir yalı veya güzel bir ev .. 
Bol Jşıkların düştüğü bir sa
londa, bizim, mesela lzmir 
piyasasının maruf bir siması .. 
Sırtında şu dakikada ne var
dır, malum ... Dekor malum .. 
Masa ve üstündekiler de bit· 
tabi malum. 

O, sabahtan 
Soracak olsanız, 

- Bu akşam 
madıml 

müştekidir. 
derhal: 
gene uyuya· 

Der .. Geceyi, ona sormağa 
gelmez: 

- Birçok işlerim vardı. 
·diye başlar· Katihlerimle, saat 
ona kadar kafa patlattım. 

Yirmi mektub imzaladım. Üç 
tanesini yeniden yazdırdım. 
Başımıza bir de hayır cemiyeti 
azalığı çıkarmışlar.. Sanki bir 
o eksikti .. 

Gündüzleri ne ile iştigal 
eder, o da malum •. 

Ve, döner dolaşır, onu da, 
diğeri gibi, bir memleket ve 
millet zaviyesi içinde miitalea
ya kalkarsınız, işte cevab: 

- Buhran var!... Söyliyecek 
söz çok, fakat cereme verecek 
para yok.. Azizim, bu böyle 
olmaz ... Olamaz, hayır!.. Falan 
memleketle .... fıh ... 

Ve, o size bu cevabı verir· 
ken dışarıdan, birincilerin şu 
şarkısı duyulur: 

Elinizden elinizden 
Kurtulaydım dilinizden. 
Yeşil başlı ördek olsam, 
Sular içmem gölünüzden .. 

.Şu şarkıyı, şu mevzuda, hiç
bir ima ve fantazi yapmadan 
yazdım, emin olunuz. 

Orhan Rahmi Gökçe 

ltalya hakkında yalan ha
berler yazan lngiliz 

muharriri 
Roma, 13 (A.A.) - Sala· 

hiyettar mehafilden bildiril· 
diğine göre ltalya hakkında 
yalan haberler veren f ngiliz 
Nevs Chroniclein Roma mu· 
habiri Bn. Makenzin polis ta· 
rafından ltalyadan çıkmağa 
davet edilmiştir. 

YA7..AN: Hamdi Aksoy lzMtn MEnusu 

Londradan 
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Londra, 7 - Avrupanm 
b'r kısmı m:;himmini görmüş
tüm. Garp seyahatimin bu 
üçüncüsü; Londraya oluyor. 
Yedi sekiz sene evel Berlin· 
Dessav seyahati bana rpek 
enteresan gelmişti. Almanyayı 
bilhassa garp kapısını yeni 
açıyordum. iki sene evel va
purla Venediğe gelmiş, oradan 
otomobille baştanbaşa İtalya
yı, lsviçre ve Fransayı dolaşa
rak Brüksel Liyej • Hamburg -
Berlin yolile memleketime 
dönmüştüm. Cenubi Fransa
dan Alp tepelerine tırmandık
tan sonra ispanyaya Barselona 
geç.niştim. Bu intibalarımı da 
•Tan,. da neşretmiştim. insa
nın daima yeniye karşı uyanan 
bir sevgisi olduğu gibi gör· 
mediği, bilmediği diyarı göre· 
bilmek hevesi çok kuvvetlidir. 

.Londra onun için bana cazip 
geldi. Fakat bu görgü haki
katen çok yerinde olmuştur. 
Dünyanın yarısına sahip bir 
milletin payitahtını görmek, 
o milleti yakından görmek 
demektir. 

Londra, her memleketten 
başka, ayrı bir "tip". Düşünen 
ağır ve vakur bir insan gibi .. 

Sokaklara taşmış bir nehir 
gibi akan in<lanlarda sessiz ve 
gürültüsüz bir hal var. Pariste 
olduğu gibi, polisin ağzından 
düşmiyen düdük sesleri işitil· 
miyor. Karalar giymiş polis, 
heykel gibi olduğu yerde dim
dik duruyor. Sorulan herşeye 
nezaketle t:evap veren bu 
heykel, yaya ve otomobil yol· 
cularına hareket emrini ver· 
diği zaman elleri yerinden 
oynuyor. Ancak o zaman canlı 
bir mahluk olduğunu görüyor
sunuz. Halk da ayni sükutun 
timsali... Fakat içtimai bün· 
yenin içine yerleşmiş ve kök· 
leşmiş bir an'ane var. Bu bi
zim demokrat hayata hiç uy· 
madığı için bu kadar fazla 
etıket insanı sıkıyor. 

Akşam yemeklerınde mut· 
laka smokin ve bilhassa frak 
giymek gayet tabii birşeydir. 
Mükemmel inşa kitapları var. 
Sör, Mister, Marki, Kont, Dük 
ilah. Bunlar hakkında elkabı 
resmiye ve sonunda hangi 
cümlei ihtiramiye kullanıla
caksa onlar adeta tedvin edil· 
mi~ bir kanunu içtimaidir. Bu 

bir görünüş 
sıkıcı ve boğucu resmiyet ha

vasını biz teneffüs edemeyiz. 
Birisi1e görüşmek için mutlaka 
randevu istemek şarttır. Günü· 
nü ve sa:-tini tayin ona aiddir. 
Derhal kabul etmek e.ı acil 
işte dahi caiz olmıyan bir 
adet hükmüne girmişl lngiliz 
vatanında güneş gurub etmez· 
miş; yan dünyaya sahip ol
duktan sonra bunu anlama· 
mak hamakattir. Dünyanın 
serveti, dünyanın her tarahn· 
dan gelmiş ve dolmuş madde· 
lerle dolu bir şehir varsa 
Londradır. 

Londra başlıbeşına bir ci· 
han .. Britiş müzeomda mevcud 
eserler için bir tek kelime ki· 
fidir. Bu müzede dünya var
dır. "Kügarden" parkındaki 
nebatat kolleksiyonu, bütün 
dünyayı ifade eder. Bu kadar 
çiçek ve ağaç seven memle· 
ket nerede vardır? Binbir çe· 
şit lale tarlaları nefis bir şark 
halısı zevkini veriyor. Hakiki 
medeniyetin kökü olan çiçek 
ve ağaç zevk ve kültürü in· 
giliz miJletinin, içinde taşıdığı 
en kuvvetli anasırdandlf. Fa· 
kirinden en zenginine kadar 
bağrına basıp taşıdığı çi~~k 
demeti hayatının mesud huc· 
cetidir. Servetin medeniyet ol· 
madığını iddia edenlerdenim. 
Servet medeniyet yaratmaz, 
servet denilen vasıta bir gün 
elden kaçarsa sahte medeniyet 
maskesi düşer ve içinde saklı 
kalan iptidailik sırıtır.. De· 
mek ki en büyük servet, nıe· 
deniyet ve kültürdür. Kültürün 
kuvveti önünde herşey eğiliyor. 

Londraya kırk mil mesafede 
bir şahsın bir tayyare fahri· 
kasına davetli idik. Fabrikanın 
azameti, kudreti, hayret verici 
ibdaı işini bir tarafa bıraka
- Sonu 6 ıncı sahi/ede 
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Sayfa 4 

Bergama tarihinden: 
..--- _ ..... _ ........ --~- ........... --""""""'"'~ 

~KüpsUz hamamın 
''küp,, hikayesi .-----

Küplerden biri Fransız müzesine 
ı.nasıl gitti ve mevcud rivayetler 

'AZ Osman Bayatfekin 
JlfillG IA M .. ZI MÜl>CR-

- 3 -
· Bu vakıfname

' den başka yer· 
de deniliyor ki: 

Hamamın ya 
k n nJa Taşh rn 
ad nda bir han 
vardır; bunun 
k t ıb ·si ıse: 

835 R er· ı -
ııhl olor, s" 

t :ı lar s ı 1 t 11 !ı 

Meıı 11 ed <oğ ı 

Muradın 7.ama· 
n•nda Hatip 
şöhretile anılaıı 
Mahmudun oğ

hı Ht>ybetulla:1 
ta ;ıf ndan yapıl
d ğını göster· 
mektedir. 

Hatta hama· 
ma bitisik olan 
incirli mec:cidin 
de bu zamanda 
yapıldığı kabul 
olunmaktadır. 

Agaso/ga müzesindeki k'[Jplerden biri 

Bütün bunlar, küpleri bula
nın ve hamamı yaptıranın Ka
ra Osman olmadığını bildir
mektedir. 

Şarl Teksiyenin İzmir böl
gesinde dolaştığı yüz yıl ön
ce, buralarda Kara Osmanla
rın derebeyliği hüküm sür
mekte idi. Heryf'rde Kara 
Osmanların şöhretini duyan 
Teksiye, bu küp hik3yesini de 
gözlerini kamaştıran o göste
rişli devre mal edivermiş ola
caktır. Diğer müverrihler de 
bunu esas tutarak bazı ilave
lerle aynı yolda yürümüş ola
caklardır. Küçük Asya tarihi, 
küplerin 1350 tarihinde bu
lunduğunu yazıyor. Hatip pa
şa sülalesinin elinde bulunan 
müteaddid berat ve ilamlar
da, (merhum Gazi Hüdaven
digarın ve sultanlar sultanı 

Murad Han Hüdavendigarın 
nişanı şerifleri var) diye ka
yıdlar bulunmaktadır .. 

Bu itibarla küplerin Murad 
zamanında bulunduğu muhak
kaktır. Ancak Muradın salta· 
natı 1350-1389 tarihleri ara· 
sında olmasına göre bu 39 
yıllık müddetin hangi sene
sinde bulunduğunu tespit et
mek imkanı bulunamamıştır. 

Murad zamanının ortasından 
hesaplanırsa bugüne kadar 
küplerin bulunuşu üzerinden 
560-.570 yıl geçmiş oluyor de
mektir. 

Vakıfnamelerc, her atlara, 
ilamlara ve kitabeye göre ha· 
mamı ve karvansarayı Hatip 
paşanın oğlu Heybetullahın 

yaptırdığı ve küplerin de Bed
riddin Mahmud Hatip (Paşa) 
tarafından bulunduğu kat'i su
rette anlaşılmaktadır. (1) 

Hatip paşanın hayatı, fer
n nları ve sülalesi hakkındaki 
tedkikleri ayn bir yazıya bı· 
rakarak köpsüz kalan hamam
dan küpün nasıl kaldırıldığını 
da kaydederek bitirelim: 

1784 tarihinde Bergama 
harabelerini görmeğe gelen 
İstanbul Fransız sefiri Choiscul 
Oauffier bu küpe 100 bin 
kuruş vermişti. 

1832-1837 ıenelerinde Ber-

gamada hafriyat yapan (Tek· 
sier) ise bu küpü almak için 
12 bin beş yüz Fransız frangı 
teklif ediyor, fakat sahibi ver· 
miyor. Sonra Sultan Mahmud 
(Lui Filip) e hediye ettiğinden 
bu küp Luvr müzesine götü

. rülüyor. 
Bergama tarihinin yazdığı 

gibi bu küp, Kara Osman ta· 
rafından yaptırılan bir hamama 
konarak hizmetçilerinden bi
rine verilmiş olmadığım da bu 
suretle anlamış oluyoruz. Esa
sen vakıfname \ e beratlar bu 
ciheti açıkça göstermektedir. 
Nitekim, Fransız sdirinin ve 
Teksierin oldukça mühim bir 
meblağ teklif etmelerine rağ
men mahza beş asırlık ecdat 
yadigarı diye bu küpü gene 
satmamışlaı dı. 

Esasen tımarlarile, çiftlik
Jerile, hanlarile, hamamlarile 
bolluk ve varhk içinde ya
şıyan bu sülalenin bu gibi 
paralarla iğfal edilmesine de 
imkan yoktu. 

Bu küp, bütün bu yüksek 
varlığı yaşatan ve yaşıyan bir 
aile sembolü olmuştu. Fakat 
Mahmudun fermanı, dört yüz 
elli yıl önce ecdadının verdiği 
fermanı bozmakla kalmamış 
çok kıymetli ve en güzel bir 
eserin de yabancı ellere geç
mesine sebebiyet vermiştir.1837 

Bir hatıranın kıymetli bir 
armağanı olan bu kiip, bugün 
Luvr müzesinin geniş ve güzel 
salonlarından birisinde bütün 
tarihi değerile mevki almış 
bulunmaktadır. 

Osman Bagattekin -----
(J) luvr müz.uine giden küpün 

kapağının pa~alardan merhum Halil 
ıığanın evinde bulunduğu mfize ida. 
resi tnrufından haber alınma& ilı.e

rine yapılan araştırmalarıla çama. 
şırlık yapılon tnş ahırlar araı;ma 

konduğu ı;örülmü§ ve oraılan çıka· 

rılarak Bergama müze!İne kalılınl· 
mı§tır. Bu kapak bugün Btrgama 
mfizesindtdir. 

Yalanmıf 
Tokyo, 13 (Radyo) - Ha· 

riciye Nezare.ti; Japonyanın, 
bir ticaret muahedesi imzala
mak şartile General Franko 
hükumetini tanıyacağına dair 
olan haberleri tekzib etmek
tedir. 
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Baskların yaptıkları mukabil taarruz 
hiçbir netice vermedi 

Kemerde 
Üç kişi biribirine girdi 
Dün, Kemerde J\lman kulesi 

mevkiinde kanlı bir hadise 
olmuş, kavga eden üç kişi, bi· 
biribirlerini yaralamıştır. Ha
dise şöyle olmuştur: 

Mehmet oğlu Haşim, dün 
gece fazla rakı içmiş ve sar
hoş bir halde ötedenberi \Cav
gah bulunduğu Ramazanın 

evine gitmiş, kapısını tekme
lemeğe başlamıştır. Haşim, 

kapı açılıp ta Ramazan dışarı 
çıkınca, bıçağını çekmiş ve 
Ramazanın sol bacağına s::tp· 
lamıştır. Vak'a yerin'e koşan 
Hac;an karı'Sı Şaziye de, sot 

ı elinden yaralc:ınmışl\r. Haşim 
kaçarken, ~annızan da eline 
gt>çirdiği maşa ile Haşimin 

yüzünü yarmıştır. Suçluların 

hepsi de zabıtaca yakalan-
mıştır. 

Palto hırsızı 

Karşıyakada Osmanzade Ya· 
lı caddesinde Ali oğltı Şükrü
nün paltosunu çalan Halil oğ· 
lu Salih yakalanmıştır. 

Rakı içerlerken 
Ahmed, lsmail ve Mustafa 

ismindeki üç arkadaş, Fevzi
paşa bulvarındaki demirci duk 
kanında rakı içerlerken arala
rında kavga çıkmış; Mustafa 
sivri bir demirle fsmaili yara· 
lam ıştır. 

Vapurdan portakal çalmış 
Limanda bulunan lnönü va· 

purundaki sandıklardan porta· 
kal çalan Mustafa oğlu Nail 
yakalanmıştır. 

Körlerin konseri 

Halkevinde verilen kon
ser çok alaka gördü 

Dinleyiciler, büyük bir mavaffakıyet gös
teren malul müzisyenleri şiddetle alkışladı 

K On$tJri verenler ve 
Dün akşam şehrimiz dilsiz, 

sağır ve körler mektebinin 
musiki kısmı tatebeleri tara
fından Halkevi salonunda çok 
güzel bir konser verilmiştir. 
Memleketimizin yegane körler 
konservatoru olan bu teşek
külün tertib ettiği bu konser, 
her bakımdan takdire şayan 
bir hadisf! olmuştur. 

Konsere, körler orkestrası
nın çaldığı Mazartın Sesnoces 
de Figaro üvertürü ile baş· 

landı. Bu güzel eserin çalın· 
masını, salonu dolduran din· 
leyicilerin sürekli alkışları se· 
lamlatilı. Herkes feleiin ıad-

konserds bulananlar 
rine uğramış bu zavallıların 
bu derece yüksek muvaffakı· 
yetini içten gelen bir galeyan· 
la alkışlayordu. Orkestra ha
linde ve her alet ayrı ayrı 
vazifesini yaparak çalman bu 
üvertür, cidden takdire la
yıktı. 

Bundan sonra talP.beden Ke
nanın kemanla çaldık! (Cha· 
fın) ın (Mocturne) yi teknik ve 
santiman bakımından mükem
mel olarak çalındı ve çok tak
dirler topladı. Musiki üstadı 
Babın Arbası da temiz bir 
tonaliteyle çalınmıştır. 

Keman ıololardan soara or-

General Franko 
puru tayyare ve silah hamu
lesile Barselon ve Valans isti
kametine geçmişlerdir. 
General Franko milis kıta-

/arı teşki ı etti 
Salamanka, 13 (Radyo) -

General Franko neşrettiği bir 
emirname ile milliyetperver 
milis kıtaları tesis etmiş ve 
bu milislerin kumandasını ge· 
neral Monasteryoya vermiştir. 
GönUllUler tevkif edildi 

Paris, 13 (Radyo) - Prin
yandan bildiriliyor: 

Fransız iandarma kuvvetleri 
İspanya hududunda bir otokar 
ile yirmi gönüllüyü tevkif el· 
mişlerdir. 

Baskların /edakarane 
mukavemetleri 

Salamanka, 13 (Radyo) -
Asi kuvvetler Bilbaoda Biskay 
tepelerini işgal etmiştir. Bu 
kuvvetlerle milisler arasında 
müdhiş bir harb devam et
mektedir. 

Havanın fenalığı tayyare fa
aliyetini güçleştirmiştir. Asi 
topçular milis mevzilerini bü
yük zararlara uğratmıştır. 

Bask rııilliyetperverlerinin 
mukavemeti gittikçe fazlalaş
maktadır. Milisler her karış 
toprağı azami bir f edakarhk 
ve inadla müdafaa etmektedir. 

Toledo, 13 (A.A.) - Ha
vas ajansının muhabiri hüku
met Milislerinin T oledo cenu
bunda yapmış oldukları ve 
başar:ımadıkları bir taarruz 
neticesinde ağır zayiata uğra
mış olduklarını bildirmektedir. 

Frankistler Milislerin kendi 
siperlerine yaklaşmalanna mü
saade etmişler ve sonra bü· 

kestranm çaldığı Şark bayramı 
isimli eserde, bilhassa güç 
pasajları fülütçü Şahin çok 
parlak ve tatlı nağmelerle din
letti. Berabt:rliği epeyce güç 
olan bu eserde alil artistler 
büyük bir muvaffakıyet gös
terdiler. iyi bir beraberlikle 
eseri bitirdiler. 

Piyano, beş keman, viyolon· 
sel, fülüt ve klarnetten mürek· 
kep bu orkestranın çaldığı 
Sije'tais Roi üvertürü Faust 
operasının büyük fantazisi de 
takdire şayan beraberlik ve 
kudretle çalınarak dinleyicilere 
temiz müzik zevki verdi. Yal
nız kemanla çalınan Meditati
onde ve Solvcig ~arkısı Souvc· 
nir hakiki san'atkar elinin kud
retini taşıyordu. 

Yalnız telli sazların çaldığı 
romansın hütün armoni ince
likleri duyuluyor; herkesde 
yüksek takair hissi uyandırı
yordu. 

lar düşmanı birkaç defa ricate 
icbar etmiştir. Hükumetçilerio 
topçu kuvvetleri asilerin mev· 
zilerini ve kafilelerini bilhassa 
takviye kıtaatı getirmekte olan 
30 kamyondan mürekkep bir 
kafileyi fasılasız surette bom· 
bardlman etmiştir. Hükumet· 
çilt!rin tayyareleri Toledo mc
zarlığile San Roguedaki asile
rin mevzilerini bombardıman 

etmişlerdir. insanca zayiat mü· 
himdir. 

Bordoda 
Bir Fransız tagqaresi düştü 

ve yandı 
Bordo, 13 (Radyo) - Dün 

akşam orduya mensub bir 
tayyare düşmüş ve yanmıştır. 

Bu kazada iki zabit yanmış ve 
ölmüs, iki kişi de yaralanmıştır. 

B. Darani 
Macaristanrn teşrikime
saiye amade olduğunu 

söylüyor .. 
Belgrad, 13 (Radyo) - Ma· 

caristan Başvekili B. Darani, 
bugün parlamentoda bir söy· 
lev vermiş ve Macaristanın, 

Tuna havzasındaki küçük itilaf 
devletlerile müsavi hukuka ma· 
lik olması ve komşu memle· 
ketlerdeki Macar ekalliyetleri· 
nin hukuklarının tanınması hak· 
kında tevdi edilecek her pro· 
jenin tetkik edileceğini ve bu 
hususta teşrikimesaiye bilfiil 
iştirake amade olduğunu söy
lemiştir. 

Tire tenezzühü Ha
zirana bırakıldı. 
Halkevi tarafından tertib 

olunan Ankara seyahati mü· 
nasebetile Tire tenezzühü, 
Valimiz B. Fazlı Güleçin ten· 
sibi üzerine Hazirana j)alik 
edilmiştir. Tenezzüh günü, ay· 
rıca ilan edilecektir. 

Bu güzel eserlerin ne kadar 
büyük güçlüklerle bu malul 
gençlere öğretildiğini düşü· 

nürsP-k, bu takdirlerimiz bir 
kaç misline çıkar. Başta bu 
kıymetli müesseseyi idare 
edenleri ve önümüze bu ka· 
dar mükemmel bir eser çıka
ran malul genç san'atkarları, 

kabartma notalarla bu eserleri 
talebelerinin hafızasına işliyen 
ve orkestra halinde bütün ar
monisile icra ettiren musiki 
hocalarını nihayetsiz takdirler· 
le tebrik etmek bir borçtur· 
Çok isteriz ki, bu gençler 
Avrupaya gönderilerek dinle" 
tilsin ve oradaki emsallerine 
olan yükseklikleri tebarüı et· 
tirilsin. Çünkü böyle bir sey•· 
hat, memleketimizin en ıor 
işlerde bile ne kadar muvaf • 
fakıyet elde edebildiğine bit 
delil olacaktır. 
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~ydında ANADOLU _, 

Aydın belediye büdçesi 
97,650 liradır 

Aydın mezbahası icin yeni ted
birler alındı, tahsisat kondu 

A Müsamaredım bir intiba 
şa kYdın, (Hususi) - Aydın larımn devam ettiği kurs Ni-
97tG;;ul~ 937 yılı büdçesini san sonunda bitti. Yetişenler, 
nı· t' lıra olarak kabul et- Halkevinde güzel bir sergi 

ış ır Elekt 'k .. · büd · . rı muessesesı açtılar ve çok alaka gördüler. 
Büd Çesı de 25,000 liradır. S 
t h çey~ göre memur ve müs- arayköyde maç 
l~ dcrnın kadrosunda değişik- Denizli, 10 (Hususi) -Böl-
1 loktur. Yalnız 80 lira üc- gemizde lig maçları başlamış-
~e~ 1 bir baylar ve mezbaha tır. ilk maç program muci-
,~~ dört tane kesici kadroya bince Deniıli Menderes spor 
~ enrniştir. Bu suretle bun- klübü futbol takımı ile Saray-
b a~ sonra Aydında da mez- köy Genç Altıokçular klübü 
b a ada kesilecek hayvanlar futbol takımı arasında Saray-
b ara~ın .nezareti altmda ve köy spor sahasında 9/5/1937 
de edıyenın kesicileri tarafın- Pazar günü yapılmıştır. Zıya-
~n kesilecektir. Büdçede ten- nın hakemliği altında yapılan 

Vırat · · 90 
5600 

ıçı.n . 00, tanzifat için bu maç havanın yağmurlu ol-
b İ ıtfaıyeye 2380, vergi masına rağmen çok heyecanlı 
l orç arına 4000 diğer borç· ve samimi olmuş, Sarayköy 
ara 

1
ve kurağ taksitine 24675 takımı 2-1 galib gelmiştir. 

suya ları · · ' d k. 
ve Me ıçın 4500, belediye Torbalı a çe ırge 
4976 rk~z .. bankası hissesi için Torbalı, 10 - Kazanın ka· 
lira ' Kulturpark için 1500 rakuyu köyü civarında çekirge 
uray a~ı~mış kalanı da diğer görüldüğü ziraat memurluğu-
mişt' tıyaçlarına tahsis edil- na haber verilmiş, hapılan 

ır. d b k" · d Halk . araştırma a u oy cıvarın a 
A ;vınde milsamere: beher metre murabbaında yüz 

lal ~ 
1
10

• Gazipaşa ilkokulu çekirge görülmüş ve bunların 
vi ~ e erı geçen hafta Halke· üremesine meydan verilmemek 

Vend~l yıllık müsamerelerini için İcab eden tedbirler alın-
r ı er K" "ki de h : uçu er müsamere· mıştır. Birkaç gün içinde çe· 

Yet g~~ıkatde.n çok muvaffakı· kirgelerin tamamen imha olu-
oster ıler ., .. 'd d'l kt d. Bir d.k. · nacagı umı e ı me e ır. 

yası A 
1
d:! makin.esi ku~pan· Zavallı gav:u . . 

retın .Yb şubesı, kendı öğ· Torbalı, 10 - Dun ılçenın 
enı ayan Nef'ıs · ·d A k.. .. 1 d resinde b' enın ı a- rapça oyu orman arın a 

dikiş ırkkaç ay evel bir terkedilen yeni doğmuş bir 
ve na ış ku k 

Aydının b' rsu açmıştı. çocu bulunmuştur. 'L, &~ çok kadın ve kız- Öğleden sonra nohud çapa-
.1-ı alk . .. . l~mak Üzere köyden tarla.ya 

evı koşesz gıden ka.dınlar Tire şosesın· 
den Şehıdler köyüne uzanan 
yol iizcrindeki ormanda bir 
çocuk ağlaması işitmişler ve 
yaptıkları araştırmada paçav· 
ralara sarılı bir oğlan bulmu~· 
lardır. Vaziyetten haberd:r 
edile köy muhtarı çocuğu ka
zaya göndermiş ve kaymakam· 
lığı haberdar etmiştir. 

1 - B .. ta 'h ugun sant 16 da dil 
tı d . , 

s Ve e ebıyat komitesi 
aat 18 d .. k l , in e yon uru toplantı-
rı vard 

ır. 
2 - E . - d b' · d" . vımız e ır resım 

... rsı a l 
lise . çı rnıştır. Dersler erkek 
ri ~t resim öğretmeni B. Kad· 
cekti 

8°i;" tarafından verile
llıart r.. crslere 15 mayıs cu-

esı gü .. 6 d . . haren b nu saat 1 an ılı· 
ların aşlanacaktır. Kayıdlı-
l'llak ~~lrnclcri. ve kaydolun- , 
ınu·· s Yenlerın de evimize 

racaatıc . 
3 

rı. 

Y•dla- Halkevi azalarının ka
t- rını y ·d ~Vele enı en yapıyoruz. 
aza e defterlerde kayıdlı eski 

nın b k rtlck u ·ayıdlarım ycnile-
dofd ve Yeni talebnamelerini 
~ urrnak, tedansan ve gar· 
Uı ::parti davetiyelerini almak 
1 ~re ev· . 'fl .. cb ımıze teşrı erım, ta· 
lc)i~arnelerini dolduran muh
d~ ~ubelerc kaydedilmiş ve 
1 Vctıyel .. 
-rı ermı almış olan aza· 
toı llıız.ın da davetiyeleri kont· 
L edılrnek ·· · · ~d uzere ıçtıma ve 
~c~~s.la~a teşriflerinde dave
\"-d tını beraberlerinde bu· 

Utrnılırı rica olunur. 

Ya?~an inccl~medeçocuğun 
aynı •gun otobusle lzmirdcn 
Şehidlere giden, yanında ve 
kucağında iki çocuğu bulunup 
otomobilden inerek yola sapan 
bir kadına aid olduğu anla· 
şılmıştır. Kadın aranılmaktadır, 
~ocuk ta fzmir çocuk yuvasına 
yollanmıştır. -w-·---

Belediye 
Hekimlerinin toplantısı 
Belediye hekimleri, dün 

belediye reisi Dr. Behçet 
Uzun başkanlığında bir top
lantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda sinek müca
dele işleri, şehrin sıhhi du
rumu, belediyenin sıhhi vazi· 
feleri hususunda elde edilen 
neticeler üzerinde görüşülmüş 
ve yeni kararlar alınarak İcab 
eden direktifler verilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisinde 

Mantık 

Ziraat Bankası kanunu hakkında Ka· 
mutaydaki hararetli müzakereler 

lloğlunun dili, yaman şey
dir. Mantığı ise, korkunç. 

iki kişi konuşuyordu. Şöyle 
kulak misafiri oldum, diyor
lardı ki: 

Faizin, yüzde (9) dan (6) ya indirilmesi için 
Hükumetçe tedabir alınması taleb edildi 

- Yahu, şu Belediye Reisi 
Doktor Behçet Salih <'lur şey 
değil!... Sabah namazında so· 
kağa çıkıyor, ver elini Karşı

yaka, geç buradan fuara, hay· 
di atla Eşrefpaşaya.. Akşam 
karanlığı basıyor, hala dol -
şıyor. 

- Ne var sanki bunları 
yapamıyacakl.. Bende o rahat, 
o huzur olsun, ben de onun 
gibi hergün saatlerce bncak
larıını uzatıb rahat edeyim de, 
bak, neler yaparım?. 

Bayıldım bu ikincinin man
tığına doğrusu!. 

• * • 
Gene başka iki zat konu· 

şu . or ve ben, istem iye istemi· 
ye kulak misafiriyim. Çünkü 
pek yakınımda idiler. işte söy
ledikleri: 

- Yahu, şu Vindsor Dükü, 
eminim ki, başından aşk ve 
krallık geçti diye pişman ol
muştur. 

- Neden? 
- Aşık olaydı, fakat kral 

veya onlara yakın bir zat ol
mıyaydı, aşkını megafonla ilan 
etse kimse aldırmazdı. Keza, 
kral olub aşık olmıyaydı, ha
yatının etrafında milyarlarca 
göz dolaşmazdı .. 

- Netice? 
- Pişmandır vesselam!.. 
Hem kral olmak, hem kral· 

lıktan kendi arzusu ile çekil· 
mek, hem sevdiği kadını al· 
mak, hem de milyonlarca in· 
san tarafından alkışlamb se
vilmek varken, bişmanlık de· 
nilen nesne, bunun neresıne 

gırer, anlıyamadım. Mantığa 

bakın hele!. 
• ı:ıc ti< 

Bir doktor, diğer bir dok-
torla konuşuyordu: 

- Yahu, bugün bir apan
disit ameliyatı yaptım. Çok 
iyi geçti, memnunum. Yalnız 
birşey beni daima düşündürü
yor. 

- Nedir o?. 
- Şu ameliyat olan hasta-

nın yerinde ben olmalı idim. 
Hiç ameliyat geçirmedim. O· 
kumak başka, fakat hastanın 
yerine gcçib bütün o halecan, 
heyecan ve ıztıraplarını geçir
mek gene başkadır. İşte ben 
onu tatmak istiyorum .. 

Ben bunları dinlerken, az 
kalsın bağıracaktım: 

- Aman doktorum, iyi dik· 
kat et, mantık denilen birşey 
vardır. Ecel şerbeti de ameli
yat masasının yanıbaşında du-
rur hal. Çimdik 

Ankara, 13 (A.A.) - Dün 1 
Refet Canıtezin başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında 
şeref ve haysiyeti muhil suç· 
!arın, hangi suçlar olduQ"unun 
ve memurin kanunu11daki mu· 
hilli haysiyet ve namus cürüm 
kaydının şiimulü derecesinin 
tefsiri hakkındaki mazbata 
okunduktan soııra Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası ka· 
nununun müz:ıkcresine devam 
olunmuştur. 

Mnddderin miizakcresi es· 
nasır da banka kanununa göre 
tanzım edilecek nizamname 
kelimesi üzerinde müteaddid 
hatipler söz alarak bunun statu 
kelimesinin karşılığı olarak ko
nulup konulmadığı ve nizam
namenin banka idaresi tara
fından doğrudan doğruya mı 

tanzim ve tatbik edileceği ve· 
yahud Teşkilatıesasiye kanu· 
nunun 52 inci maddesine göre 
Vekiller heyeti ve Şurayı dev· 
let tarafından görüldükten 
sonra mı tatbik edilmesi la
zımgeleceği meselesi üzerindeki 
noktai nazarlarını ileri sür
müşlerdir. 

Bütçe encümeni reisi Mus· 
tafa Şeref Ôzkan ileri sürülen 
mütalealara karşılık vererek 
mevzuu müzakere olan kanun 
ile Ziraat Bankasının anonim 
şirket mahiyetini kaydederek 
bir devlet müessesesi mahiye
tini almakta bulunduğunu ve 
bu kanunun derpiş ettiği ni
zamnamenin Teşkilatı Esasiye 
kanununun 52 inci maddesine 
uygun olarak Devlet Şurasınca 
tasvib edilmesi Iazımgeleceği
ni ve bunun bu suretle yapıl
masının Bankanın ticari mahi
yetine halel vermiyeceğini izah 
etti. 

Bu izahatı müteakıb kanun 
metnindeki (bir kelime oku· 
namamıştır) kelimelerinin ni
zamname olarak tashihi hak· 
kındaki takrir okunarak kabul 
edildi. 

Bankanın, kanunun mecburi 
kıldığı muamelelerden maada 
yapacağı umumi muameleleri 
ve girişeceği işlere ait madde
lerin müzakeresi esnasında 
ileri sürülen bazı noktai na· 
zarlara karşılık olarak da Eko
nomi Bakanı Celal Bayar me
selenin bir salahiyet meselesi 
olduğuna işaret ederek de
miştir ki: 

------

-Mutlaka banka bu işleri 
yapacaktır, diye tavzif etmi· 
yoruz. Bu işlerin yapılması 

bilaistisna her ferd tarafından 
arzu edilen hayırlı ve memle
ket için nafi işlerdir. Bunda 
şüphemiz yoktur. Eğer banka 
bunların yapılması için kendi· 
sinde imkan görür, vaziyetini 
müsaid bulursa bu salahiyete 
istinaden bu işlere girişilecek
tir. Böyle bir imkanı banka
nın elinden alıp memleket 
lehinde kullanılmasına müsaa
de etmemek zannediyorum ki 
memleket için faydalı birşey 
olmaz. 

Hitler. Mussolini 
mülakatı .. 

. Viyana, 13 (Radyo) - Ber· 
im ve Romadan buraya gelen 
haberlere göre, Hitler-Musso
lini mülakatı için yeni bazı 
tedbirler alınmıştır. 

Ro~~dan bil.di.rildiğine gö· 
re, mulakat tarıhınde değişik
lik yapılmıştır. Berlin haberleri 
ise, mülakat tarihinin henüz 
tesbit edilmediğini bildirmek
tedir. Alınan tedbirlerin müla· 
kat tarihine mi, yoksa seya
hatin iÜzergabına mı taallOk 
ettiği meçhuldür. 

Arkadaşları tatmin etmek 
için şunu da ilave edeyim ki 
bittabi bu bankanın da emsali 
bankalar gibi her~cyin üstünde 
tutuğu bir iş vardır. Kendi 
ıerefini muhafaza etmek. Bir 

Büyük Millet Meclisi içtimalarından birinde 
bankanın şerefi ancak taahhü- ren ve rakamlara dayanan 
datını zamanında hüsnü ifa izahat vermiştir. 
ile muhafaza edilebilir. Ziraat Bu izahata göre, 331 de 
Bankası birinci derecede mem- 2,848,000 lira olan sandık 
leketin ekseriyeti azimesini sermayesi bilhassa 340 yılın· 
teşkil eden çiftçinin maksa- dan itibaren büyük bir ir.ki".!f 
dına hizmet ve onun mena- göstererek 936 da yirmi küsur 
fiir i sıyanet etmekle kendisini milyon liraya varmış bulun-
mükellef tutar. Bunun bari· maktadır. 
cindeki giriştiği işler gene B. Kemal Zaim mevzubahs 
memleket ziratinin nefine olan madde üzerinde göste· 
olarak kazanç istihsali için rilmiş olan tereddüdün yersiz 
girişebileceği işlerdir. Ve bü- bulunduğunu ve kanun layiha-
tün buna müteferri olan işleri sının heyeti umumiycsinin ih-
sıralıyabiliriz. tiva ettiği hükümlerin teşkil 

Geçen gün arzetmiştim. eylediği emniyet manzumesi 
Bankanın bilançosunda görül· içinde endişeye mahal bulun· 
düğü veçhile mevduatı gün- madığını anlatarak son yıllar 
den güne artmaktadır. Bu da içinde emlak fiatlerinde görü-
milletimizin bankaya olan iti- len düşüklük dolayısile bu 
madının büyük bir nişanesi- mevzu üzerinde yapılan ikra· 
dir. Fakat bu itimadın devam zatta tahsilatın güçleşmiş ol-
etmesi için mutlaka mevduat ması ve mücevherat üzerinde 
sahiplerinin paralarını güniln- muamelelerin azalması netice· 
de almasıyle kabildir. Bunun si sandığa tevdi edilmiş bu· 
için de her giriştiği işte he· lunan paranın işletilmesi için 
saplı bulunması icab eder. sandığın hazine bonoları üze· 

Ekonomi Bakanı sözlerine rinde iskonto yapmakta oldu-
devam ederek mevduat sahip- ğunu ve inhisarlar varidatı 
lerine zamanında paralarını karşılık gösterilerek çıkarılan 
iade etmek, gibi· bankacılığın bu hazine bonolarının ziraat 
esası olan tekniğini kaydet- bankasının kefaleti altında bu· 
miş ve şunları ilfıve eylemiştir: lunduğunu ve sandığın bun-
-Bankanın umumi politika- dan sağlam bir muamele yapa-

sını idare eden bir nazım he- mıyacağını söylemiştir. 
yet vardır. Zirai krediyi mec- Kanunun diğer maddeleri-
buren dahil olacağı ticari kre· nin müzakeresi sırasında faiı 
diler, zirai ve sınai krediler, haddine tekrar temas eden 
kanal açmak, bataklık kurut- B. Hlisnü Kitabçı birçok güç· 
mak gibi hususlarda bu he- lükleri yenen hükümetin faiz 
yetin vereceği k~rardır ki, ban- mikt3rını indirmek için icab 
kanın umumi siyasetini göste· eden tedbirleri bulmakta güç· 
recektir. Ve itiraf etmek lazım- lük çekmiyeceğini kaydede~ek 
chr ki, bankanın çok dirayetli faizin yüzde dokuzdan 6:ya 
ve yüksek bir idare meclisi indirilmesi takdirinde yapılmış 
verdır. olan zirai ikrazata nazaran 

300.400 bin liralık bir fark 
lstanbul emniyet sandığının 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat yapacağını söylemiştir. 
Bankasına bağlı hükmi şahsi- Ziraat Bankası genel direk· 
yeti haiz ve mezkiir bankanm törü bu noktaya cevab ver~· 
murakabesine tnbi bir mües· rek banka sermayesinde.o zı-

raAı ikrozata yatırılmış mıktar· 
sese bulunduğu ve müessese· 

d dan hariç olarak vadeli mev
nin yapacağı muamelelere ai 
25 inci maddenin müzakeresi duattnn mühim bir yekunun 
esnasında kanuna Sandığın zirai ikrazata yatırılmış oldu-
maksadı teessüsüne münafi ğunu ve bunun için de yüzde 
muamelelerde bulunniıyağı 6 faiz verilmek mecburiyeti 
hakkında bir kayıd konulması dolayısile faiz miktarının indi-

rilmesine maddeten imkan gö· 
lazımgeleceği ve bunda zaru· 
ret bulunduğu hakkında bir remediğini ve şayed bu cihete 

l " "l gidilmek isteniliyorsa bankanın mebus tarafından i eri suru en 
mütaleayn karşılık olarak da tediye edeceği faizden husule 
Ziraat Bankası genel direktö- gelecek açığı kapatmak için 
rü Kemal Zaim, emniyet san· büdçeye müte.davil bir tah· 
dığının kuruluşu tarihinden sisat konulması icab eylediğini 
beri geçirdiği safhalardan kı- söylemiştir. 1 

saca bahsettikten sonra 1931 Bu izahat esnasında ban· 
den 1936 ya kadar geçen kanın umumi faaliyetine de 
devre içinde sandık sermaye· temas eden Kemal Zaim, halen 
sinde görülen tezayüdü bildi· - Ltit/e11 çwiri1'i• -
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~NPum-Ma~-1-5 ~~~~~~~~-h~un:~-~n , ı~ral Jo~, ~illetine hila-
l ben bir söylev verdi ~~~lt 
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.. 
Uzüm Satış ko· 

operatifleri 

t ........................................................ I 
Iki'sevgili 'başbaşa kaldılar.' Meçhul I ! 1 

,Korsan, benim adım Doğanilfr -dedi- .. ___ § __ _ 

Mademki istiyorsun söyliye
, yim öyle ise... Benim adım 

Doğandır Kiyaral ... 
ltalyanca konuştulCları için, 

· Veneôikli kız, bu ismi tekrar 
etmek zaruretini duydu: 

- Doğan mı? 
- Evet, Doğan.. Ve •ric:l 

ederim, daha fazlasını sorma
·yınız. Siz, sevdiğiniz insanın 
kim olduğunu aramaklığm 
Uazımgeldiğini söylüyorsunuı. 
'Halbuki ben de aksine olarak, 
aşk biT köstebek gibi gözden 
mahrumdur, keza, kulakları da 
duymaz, diyorum. Yani, beni, 
hatta Doğan isminde ve me· 
sela Türk olan bir genç değil, 

laalettayin bir korsan, bir deniz 
adamı olarak tasavvur ediniz. 
Sevebilirseniz ne ala, aksi tak-
dirde, sizi selamlamaklığıma 
müsaade buyurunuz .. 

Meçhul Korsanın bu ceva
bında, bir nevi izzeti nefis ya
rası da vardı. Kiyara ona 
baktı: 

- . Ben · diye mmldandı -
hatta, sizin söylediklerinizden 
ve düşündüklerinizden daha 
ileriye gidebilirim.. Ben bili
rim ki, seven kalb, herşeyin 

üstündedir ve ben, gene bili
rim ki, aşk, deli bir nehirdir, 
mecra istepıez, o, mecrasını 

kendi açar. 
Meçhul Korsan, başını ağır 

ağır salladı: 

- Ne kadar güzel söylü
yorsunuz -dedi- daha doğrusu, 
ne kadar güzel görüyorsunuz. 
Aşk, hakikaten deli bir nehre 
benzer, mecrasını kendi açar. 
Ben de buraya gelirken, kay
nağından kopmuş bir nehre 
benziyordum. Mazisinin ve de
nizlerin çocuğu olan ben, mu
hakkak ki tehlikelere doğru 
yürüyordum. Fakat seviyorum. ........................ 
banka ikrazatının istihsal mad
delerinin artırılması yolunde 
mevsimlik ikrazlara inhisar ey· 
)emekte bulunduğunu, uzun va
deli ikrazlara şimdilik vaziyetin 
müsaid olmadığını kaydeyle
miştir. 

Halil Menteşe, mevsimlik 
krediler kadar çiftçiye tesis 
masratları için uzun vadeli 
krediler açılmasının ziraatin 
inkişafı için başlıca bir zaru
ret olduğunu söyliyerek bu 
bakımdan Ziraat Bankası ser· 
mayesinin artırılması maksa
dile büdçe yekunundan ayn
lan yüzde yarımın bire iblağ 
edilmesini istemiştir. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı 
verdiği karşılıkta, banka ser
mayesinin artırılması ve çiftçi 
borçlarının tecili yolunda hü· 
kumetçe alınmış olan tedbir· 
leri kaydederek borç tecilin
den husule gelen banka açığı· 
nı kapatmak için her sene 
hazineden bir milyon lira 
yardım yapıldığını ve devlet 
büdçesinin müsaadesi nispe
tinde yardımların arhrılmasına 
daima dikkat edileceğini söy
lemiştir. 

Kamutayın bugünkü toplan
tısında Ziraat Bankası kanu

nunun 50 inci maddesine kadar 
müzakeresi yapılmıştır. 

Ka -nü topla· 

Kalbim, · seninle · dolu idi 
yara!... Hem C'.le o kadar 
laylıkla geldim ki ..• 

Ki- kadar kuvvetli sualler tevcih 
ko- etmek istemezdim, fakat ma-

J\Şk, ' talihin kanadı altına 
'gelince, insana zekası da yar
dım ediyor, vaziyet te .. Ben, 
şuraya, senin diı:lerinin dibine 
gelebilmek için, koskoca bir 
Venediği altüst etme~e hazır 
iken, sadece bir arkadaşımı 
esir vermekle buna muvaffak 
oldum. Halbuki, o da lcurtu· 
lacak. Çünkü, o, aldık• direk· 
tifi pekala olarak yerine geti· 
recek .. 

- Ya geminiz nerede? 
Dokan güldü: 
- Gemim mil. Epeyce açık

larda!. 
- Onun ıçm herhangi bir 

tehlike yok mu? 
-Hayır!.. . Bırna ve bizimkilere 
ancak karada tehlike gelebilir. 
Kırmızı Martı ise sularda da· 
ima emniyet içindedir. En seri, 
en güzel gemidir o Kiyaral... 
En kuvvetli toplarla müceh
hezdir. O, eski bir Türk us
tasının eseridir ki, eşi yapıla
maz. Ve o geminin içinde, 
yürekleri ateşten çıkmış çelik 
gibi kıpkırm1ZJ, ben yaşta tay· 
falar vardır. Biz denizin şar
kısını söylerken, deniz bile 
susar ve bizi dinler.. K1rm1zı 
Marb, sadece, hayata meydan 
okuyanların gemisidir. 

- Bir gün gelir, bir ani 
baskına uğrarsanız!. 

Doğan, başını silkti: 
- Biz baskına uğramay,z .. 

Çünkü bizde, henüz gaflet 
çağı yoktur. Biz, bilakis ba
sarız. 

- Canım, öyle farzedinl 
- Kırmızı Martı, derhal 

berhava olur. Çünkü, oradaki 
fedakar ve kahraman çocuk
lar, benimle beraber yemin 
etmişlerdir: 

Gemi, herhangi bir baskına 
uğrar veya esir düşmek vazi
yeti doğarsa ilk yapılacak iş, 
geminin berhava edilmesidir .. 

Kiyara, büyük bir zevkle 
Doğana bakla: 

-Efsaneler dile gelmiş gibi! 
Dedi.. Doğan tabii bir şe

kilde: 
- Efsane dediğimiz şeyl~

ri de biz yaratmıyor muyuz 
Kiyara? 

Cevabını verdi. Kiyara, ar
tık bir denizin sahilinde idi 
ve buradan gözüken ufuktan 
sadece, aşkın sesi geliyordu. 
Doğan, Kiyaranm ellerini tuttu: 

- Bunlar -dedi- bir şey 
değilKiyara!.. Vaktimiz de var .. 
Fakat görüyorum ki, istikbal 
o kadar emniyetli değildir, 
siz de henüz eeıaretiniıi ta
kınmadmız .. 

- Anlamadım! 

Kiyaranın bakışlannda, ga
rib bir hal vardı. Doğan, ba
şını eğdi: 

- Kendiniz itiraf etmişti
niz .. Ostümiizde tehlikeler var. 
Bence, buaların başlıcası, ni· 
şanlı olmaklıtınızdır.. Nipnı
nızla, mevkiinizle, hatta ser· 
vetiniz ve berşeyinizle, kalbi
niz arasında bulunuyorsunuz. 
Hangisini tercih ediyorsunuz. 
Kalbinizi mi, dij'erlerini mi? 

zur görün. 
- s.,nu flQ1' -

Londra mektubu 
- Başı 3 ncü sahifed .. -
yorum. Aııl mesele şudur: 

Fabrikanın içinde bir tayyare 
ıtaj ve idman kulübü açılmış, 
ufak 1>ir para ile abone olan 
genç kızlar ve erkekler sanki 
mayosiyle plaja gelir gibi tay
yare uçuş kostümile geliyorlar 
ve derhal ufak tayyarelere bi· 
nip cevelandan sonra otomo
billeri ile şehre dönüyorlar. 
Bu kadar basitleşmiş ve bu 
kadar emniyet ve itimad ve
rici bir hal almıştır. Memle
ketimizde bu şekli de görmeği 
dileriz. 

Londranın en ağır yükü 
sermayedir. Londra milyarla
rın ağırlığından inliyor gibi. .. 
Gururundan kendisini ~örmi
yecek kadar azametlidir. Lon· 
dra, ağır ve eritici bir kapi
talin merkezi sıkletidir. Mu· 
sevi ırkı Londrada kapitale 
hakim gibi görünüyor. En bü
yük caddelerdeki mağaza ve 
dükkanlara sahih Museviler 
olduğunu söylediler. Bundan 
müteessir olan bazı İngilizler, 
Faşist ve milliyetperver nam· 
ları altında Musevi düşman
lığı propagandası yapmakta
dır. Komünistler gibi bunla
rın da sadası cılızdır. Üç dört 
gün evci bir Komünist nÜAla
yişi gördüm; ufak bir yürüyüş 
hareketinden sonra dağıldılar. 
Fransada olduğu gibi sert, 
haşin tavırlar ve karar yok
tur. iki kath otobüsler grev 
yapmışlardı. Sebebi yarım sa· 
at fazla çalışmamak davası· 
dır. Mesele, bu kadar basit. 
Patronlar da, onlar da inadçı . 
Yanm saatlik kazancı bıraka
mıyorlar.. Paris sergisinde 
yetmiş bin amele çalışıyor. 
Amele soruyor: 

- Sergi biterse biz ne o· 
lacağız. 

Maamafih kendilerine; 
- Sergi olmasaydı ne ya

pacaktınız? 
Diye soran yok.. ~ariste 

malum olan Mulen Ruı, Ga-
zino dö Pari, F oliberje g!bi 
revülere rakib zuhur etmış .. 
Bu revü kapah bir mahalde 
değil.. Sokakta.. Bunun adına 
(Grev) diyorlar. Hergün bir 
grev.. Saati mesai, bir buçuk 
günlük tatil.. Bunlar Fransa 
sanayiini müteessir ettiği gibi 
içtimai bünyenin huzurunu ve 
kapitalin yerinden oynayıp 
kaymasına ve emniyet ettiği 
mehalle kaçmasına sebebiyet 
veriyor .. 

Ticaret muahedesi 
imzalandı 

Belgrad, 13 (Radyo) - Ro· 
manya Ticaret Nazm, bu sa· 
hah refikasile birlikte Belgrada 
gelmiştir. Nazır, Dalmaçyaya 
gidecek, Adriyatik sahillerinde 
10 gün kadar kalacaktır. 

Rumen Nazırı, bugün Belg
rad Ticaret ve Sanayi odasını 
ziyaret etmiş ve Bükreşte tan
zim olunan Rumen - Yugoslav 
ticaret muahedesini imzala· 

- Başı 1 nci sahifede -
J\n1cara, 13 (A.A.) - İn

giliz Kralı Majeste Jorjun taç 
giyme merasimi münasebetile 
dün f ngiliz büyük elçiliğinde 
Ankarada bulunmıyan büyük 
elçiye vekaleten Bay ve Ba
yan Morg-an parlak bir resmi 
kabul tertib etmişler ve misa
firleri izaz ve ikram eylemiş

lerdir. 
Resmi kabulde Başbakan 

vekili Sıhhiye Vekili B. Refik 
Saydam ile diğer Vekiller, as
keri ve mülki erıean ve diğer 
birçok zevat hazır bulunmuş

lardır. 
fstanbul, 13 (A.A.) - in-

giliz Krc.lının taç giyme mera
simi münasebetile burada bu· 
lunmakta olan büyük elçi ve 
Bayan Persi Loren dün Bey
oğlundaki ikametgahlarında 
lngiliz kolonisini kabul etmiş
lerdir. 

Resmi kabulde mahalli hü
kumet erkanı da hazır bulun· 
muştur. 

Hertarafta coşkun 
tezahUrat oldu 

Londra, 13 (A.A.)- Kralın 
taç giyme merasimi impara
torluğun hertarafında coşkun 

tezahüratla kutlanmış ve top 
atışlarile selamlanmıştır. Diğer 
taraftan büyük Britanya siyasi 
mümessilleri tarafından bütün 
dünya hükumet merkezlerinde 
resmi kabuller tertib olunmuş 
ve dünya matbuatı da bu me
rasime sütunlar dolusu yazı 

tahsis etmiştir. Yalnız İtalyan 
matbuatı ve resmi ltalyan ma
kamatı taç giyme hadisesini 
bilmemezlikten gelmişler ve 
ltalyada bulunan Büyük Bri
tanyalılar da kralları şerefine 
yapılan merasime tek başla
rına iştirak eylemişlerdir. 
ltalyan matbuah cir şey 

yazmıyor 

Roma, 13 (A.A.) - ltalyan 
gazeteleri dün Londrada ya
pılmış olan taç giyme mera
simi hakkında bir guna taf· 
silat vermemektedirler. İtalyan 
gazeteleri bu merasime mü
teallik olarak şu on kelimelik 
kadar bir telgraf yazmışlardır: 

"lngiltere krc:.lı Georgeun 
taç giyme merasimi bu sabah 
Londrada icra edilmiştir . ., 

Bir çok gazeteler baş yazı· 
larını f ngiltere ile ltalya ara
smdaki gerginliğe tahsis et
mişlerdir. Popolo Di Roma 
diyor ki: 

"Bu gerginliğin sebebleri coğ· 
rafi mahiyettedir. Çünkü Bri
tanya İtalya imparatorluğunun 

____ ._,.._... ··--
.()okuz yerde faali"' bütün imparatorluğun hakika. 

ten Vestminster kilisesinin için- yete geçti 
de toplanmış olduğunu his- Tariş üzüm kurumu müdürü 

settim. Bay İsmail 1-lakkı Vera] bugün 
Gerek kraliçe namına, gerek Aydına gidecek ve orada in· 

bizzat kendi namıma sizlere cir satış kooperatifleri umumi 
saadet diler ve hakkımda gös- toplantılarında hazır buluna· 
terilen muhabbet ve sadakate caktır. 
hararetle teşekkür ederim. Üzüm satış kooperatifleri, 

Eğer gelecek seneler içinde evelce yazdığımız gibi 9 yerdo 
şükranımı sizlere hizmet etmek faaliyete geçmiştir. Bu yerler, 
suretile izhar edebileceksem Manisa, Salihli, Alaşehir, Tur· 
herhalde bu tarzı herşeyin gutlu, Kemalpaşa, Menemen, 
fevkinde tutarak tercih ede- Urla, Kınık ve Armutludur. 

ceğim. irfanda cumhuriyet" 
Milyonlarca kişi için taç im-

paratorluk vahdetinin bir rem· çilerinin nümayişi 
zidir. Ve merasimin zahirisi - Başı 1 inci sahifede -
de pek eskidir. Fakat onun Jorjun me;arını bombalamışlar 
derin manası pek yenidir. ve senatoyu parçalamışlardır. 

Çünkü onu eskilerinden Dublin, 13 {Radyo) - Nü· 
ayırt eden bir hususiyet var- mayişçilerin Sin-Seng mahaJle* 
dır ki o da bana di~erlerine sinde bomba ile berhava et· 
hiz1J1et etmek vazifesini yükle- tikleri mütevaffa 2 inci JorjuP 
mesidir. Yanımda kraliçe ol- mezarına daha evel bir boın· 
duğu halde sizin huzurunuzda ha yerleştirmis oldukları ve 
bu işe nefsimi hasrettim. Al- bombanın nümayiş esnasmd• 
lahm yardımil~ vazifelerimizi ateşlendiği tebeyyün etmişti~· 
sadakatle yapacağız. Sizlerden Zabıta, kralın senatosu cı· 
çocuk olanlar bugünün endi· varında Cumhuriyetçiler tara· 
şesiz olarak mesud hatırasını fından saklanan silahlarla do· 
saklıyacaklardır. Diğerleri ise \u bir depo keşfetmiş ve bil 
eminim ki ileride impatorluk depodaki silahlan müsadert 
içinde dolaştıkları vakit bu eylemiştir. 
serbest iştirakimizin bizim için flataylılar, Fransı' 
ne yüksek mana taşıdığını ve 

bizim kendi aramızda ve diğer komiseri nez.dir. J' 
mil1etlerle idame edeceğimiz protestoda bulundtJ 
dostluğun sulh davasına ne 
kadar yardım edeceğini anla- - Başı 1 inci sahifede / 
tacaklardır. Bizi, krallığımın Kilis, 13 (A.A.) - Halel'" 
başlangıcında ihata eden bu ten bildirildiğine göre, I-1~ 
sevgi ve iltifata ve benim ve tayda iş Bankasının bir ınil' 
kraliçenin daima layık olarak fettişinin tetkikatta bulunma_, 
kalmamızı dilerim . ., Suriye Bankası mehafilini h•' 
Kral ve kraliçeye hedi· rekete getirmiştir. Tetkikatt•~ 

yeler geliyor endişeye düşen Suriye Ba~ 
Londra, 13 (A.A.) - Kral kası ve Antakya şubesi ırıil' 

ve kraliçeye taç giyme mera- dürü iki gün evel Antak1" 
simi münasebetile birçok he· tacirlerini yanına çağırmış ~ 
diyeler gelmiştir. Bu hediyeler onlara bir sahanın ikinci b 
çok muhteşem şeylerdir. Fran- bankayı besliyemiyeceğini -1' 
sa kraliçeye Sevres mamula- binaenaleyh ikinci bankarı1-
tından beyaz bir ayna ve açılmasına mümaneat etmelefl 
krala gene Sevres mamulatın· ni kendilerine söylemiştir. 
dan ve çiniden iki büyük va- Antakya tacirleri bö.yle b~ 
zo göndermiştir. Bunların her teklifte bulunmağa ne ıktısl 
biri üzerinde lngiltere krallığı- ne coğrafi hiçbir sebeb olııı' 
nm armaları mine ile işlenmiş dığını ileri sürmüşlerdir. 
idi. Kilis, 13 (A.A.) - ~: 

lngilterenin himayesi altında tayda mahalli hükumetin Taı" 
bulunan Asya hükümdarları lere gösterdiği şiddetli , 
altın ve fil dişi kakmalı silih- adaletsiz hareketler iki f 
lar ve küçük prenseslere de bir eve) halk mümessilleri t~ 
takım oyuncaklar göndermiş- fından Fransız m~ka~l~n rı f 
lerdir. dinae protesto edılmıştır. ft, 

Zirai mücadele işleri sız otoritesi halka y~~ıl_an ;f 
Zirai mücadele işleri için cavüzleri menedecegını ! 

Torbalı kazasına gitmiş olan !emiştir. 
vilayet ziraat müdürü Bay d h kk ,,~, 

. . . .. Halk vaa in ta a u ... 
Nadır Uysal şehrımıze don- k d" J yolu üzerinde bulunmaktadır.,. .. .. bekleme te ır. J 

K 
muştur. _, 

ral milletine hitab ediyor llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln ~ 

J~~~~·~i:~.~~.:u~.:b~;;r~ FOTO Done! 
dun akşam Buckıngham sara- I'"'\ ~(}. 
yında radyo ile milletlerine o R tı uiIJJtıw:aa& 
aşağıdaki hitabede bulun- Üzüm satışları ~· 
muştur: Ç. Alıcı K. S. · ı 

"-Taç giyme merasiminin Refik Lütfi Or 32 M. J. Tar. 1 l 25 !1 
asla bu kadar şümullü bir ma- Zevkinizi okşayacak poz 34 K. Taner lO 5o O 
nası olmamıştı. Çünkü domin- Temiz işçilik 29 Vitel 9 25 !ı 
yonlar bu eski krallığın hür Hükumet civarı Kaymakam 26 D. Arditi 11 25 

1
s 

ve aynı hukuka malik ortak- Nihadbey caddesi No. 20 9 B. Alazraki 15 9 
)arı bulunuyorlar. Dün sabah 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4 f nhisar ida. 9 25 

' ., 134 Yekun 

Güzelyalı Ocagıv fay dasına 433664 Eski satış 
. \ 433798 U. satış 

(Valimiz B. Fazlı Güleç himayesinde_, Zahire sat1şısr1 ~· 
16 Mayıs Pazar gUnU Tire tenezzUhU Çu. Ginsi K. S. 6 

Biletler umumiyetle ikinci mevkidir. Gidib gelme iki .ti- 495 Buğday 5 315 4A 
radır. Hareket lzmirden sabah sekiz, Tireden dönüş 5,50 dır. 119 B. Pamuk 30 ' 

Satış yerleri : Kemeraltında Tütüncü Ali Kemal, Kara- 44562 Ki. P. çekir. 3 30 i/: 
taşta Tütüncü Abat ve hareket "nü istas on işesinde. 185 Ken. Pala. 375 
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Mıntaka spor teşkilattn-
da değişiklik şayiaları 

F enerbahçelilerdün geldi. Yarın 
1?oğansporla karşılaşacaklar. 

Elazizde yağmur 
Ve fmdık bUyUklUğUnde 

dolu yağdı .. 
Elaziz, 13 (Hususi) - Dün 

Elaziz ve civarına şiddetli yağ
NEOl{ALMINA 

mur yağmış ve fındık tanesi G • 
büyüklüğünde dolu düşmüştür. rıp, 
Ekin ve sebzeler doludan çok 
zarar görmüştür. Ziraat dairesi, 
zararı tesbite başlamıştır. 

Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 
ağrıları, Artritizm 

ve Diş 

Turkspor ku· ajanlığına B. Said ve Voley-
run_ıu,lzmir böl- !>~~ ·Ba.sketbol ajanlığına da B. 
gesı rıyasetinde Huseyın getirilecektir. Maa· 
ve ajanlıklarda mafih bu haberin ne dereceye 
değişikliklikler kadar doğru olduğu henüz 
yapılacağı hak- meçhuldür. 
lcındakı· . Fenerbahçeliler geldi 

şayıa- y 
lar devam t· arın Doğarspor ve Pazar 
mektedir. c ~~nü de Üçok takımlarımızla 
Dün A k ıkı maç yapacak olan Fener· 

dan 1 n ~ra- bahçe takımı, dün Bandırma 
ge en azı Bag Reşad ekspresi ile şehrimize gelmiş 

sporcuların söy L-ı..ı b · · "'[ B l d' · ~ e ıcıog u ve asmahane istasyonunda 
e ıklerine göre, mıntaka ida- sporcular tarafından karşılan · 

re ·ı · 'kc1ı.kerı arasında esrJslı dcği- mışlardır. 
şı ı ler yapılmış · t F . . ve yenı a· enerbahçe oyuncularından 
Yın edılı:_n idareciler federas- Yaşar, bundan eve iki maçlar· 
Yt.onca alakadarlara bildirilmiş- da sakatlandığı için, takımile 
ır. Buna n z f • b taka . .' ~ran zm ır mın· eraber gelmemiştir. Fener, 

L blsıb· ~eıslığıne B. Reşad en kıymetli müdafii olan Ya· 
e e ıcı fudb J • ı B S ' 0 aıan ığına şardan mahrum olarak sahaya 

_: uad Yurdkoru, atletizm çıkacaktır. 

Karşıyakada 
sivrisinek azaldı --8 ---- -·-

. Rayt, Bostanlı bataklığının kurutulma-
ıından dolayı belediye rei. ini takdir etti 
V ~ıhhat ve içtimai Muavenet hat Vckaletimize intisab etmiş 
Af! al~ti hıfzıssıhha mütehassısı ve bu defaki lzmir tctkikle-
A 7rıkala profesör Rayt ile rinde, dört sene evelki tavsi· 
~ ara hıfzıssıhha müessesesi yelerinin tamamen yerine gc-

~~dür muavini Dr. B. Kimi), tirildikten başka birçok yeni 
un lzmirin muhtelif yerlerini işlerin de sür'atle başarılmış 

g_ezınişler, Sivrisinek ve Kara· olduğunu görmüştür. Bilhassa 
sınek .. d l b 1 . rnuca e esi hususunda Karşıyaka halkını Sivrisinek 
t ~k·tıyenin gösterdi~i faaliyeti belasından kurtarmak için Bos· 
e 

1 etmişlerdir. tanlı bataklığının tamamen ku-
se Profesör Rayt, bundan dört rutulmuş olduğunu takdirle 
fel~:r :~I Yunanistanda, Rok- görmüş, dün belediye reisi 
ı k .. uessesesinin açtığı sağ· Dr. Behçet Uzu ziyaretle ken· 
ı mucadel · · 1 • şırk I . esı ış erande çalı· disini tebrik etmiş, devam et-

vef e? kzmb ır belediyesinin da- mekte olan bu seri mesai sa· 
ını ı- ul etm' f d ı mi . . . ış, zmire gel- yesin e kısa bir zamanda ız· 

ne ş, ~~vrısınek mücadelesinin mirin tamamen Sivrisinekten 
d' dşe ılde tatbik edildiği tak- kurtulacağını söylemiştir. 
b:zı e !~!d~lı olacağı hakkında Karşı yakada, bu sene geçen 
b I uta ea ve tavsiyelerde senelere nazaran sivrisinek çok 

u unrnuştur. 
Prof .. R azdır, bunun sebebi de Bos· 

... esor ayt, sonradan Sıh· tanlı bataklığının kurutul~uş 

i 1 an 
Manisa şehri elek 

trik tesisatı birlik 
enclimeni reisliğin 
den: 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik 
tesisatından yalnız santral kısmı Nafıa vekaletinden 
tasdikli proje, plan ve keşifnameleri muciWnce 37825 
lira keşif bedeli ile kapalı zarf usulii ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A - Eksiltme 
şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartname, 
tesisat projesi. B - Mukavele proj'!si. C - Plan ve 
projeler.~ 
istekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde (Manisa 
şehri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden 
alırlar. 

3 Eksiltme 21·6·937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Manisa hükumet konağında (vilayet umu· 
mi meclisi salonunda) toplanacak olan birlik encüme· 
nince yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira mu
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 
A - Nafıa vekaletinden alınmış elektrik tesisatı mü
teahhitliği vesikası. B - 937 yılına aid Ticaret odası 
vesikası. 

5 - Eksıltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya 
bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapıla· 
cağı ve tesisat müddetince işin başında .. bulunduraca· 
ğını taahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa· 
attan bir saat evveline kadar Manisa hükumet konağı 
meclisi umumi salonunda müteşekkil elektrik oirliği 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 8-14-21-28 1414 

Izmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden 

No. Yeri 
7 Tilkilik caddesinde 

106 Bahribaba Halk parti ittis;tlinde 

Cinsi 
Ev 
Ev 

~ olmasıdır. Profesör, bunu mem· 
~ ıacı· ·ı 112 ,, ,, ,, ,, Ev Q l e nuniyetle söylemiş ve Halka- 114 E 

,, " il " v 
llef • l pınar bataklığının kurutulması 22 Karşıyaka iktısat sokağında Ev 
l lCe enen aşk için sarfedilmiş olan mesaiyi 28 .. .. .. Ev 
brahim 20 gün çok yerinde bulmuş, fakat çok 71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu mevkiinde 

hQ hk geniş olan Halkapınar batak- 28 " ,, Buca Üçkuyular mevkiinde 
Pae ma um oldu lığının kurutulmasının ancak ldarei hususiye akaratından olup yukarda . yer ve cinsleri 

1 
Kernalpaşa kazasının Yiğit- d ı t d 1 yazılı evler ve zeytin ağaçları kıraya verilmek üzere temdiden ev e yar ımi e mümkün ola· 

er köyünd on beş yaşında w d on gün müddetle açık artırmaya cıkarılmıştır. 
~ . e cagını a mütaleasına ilave 
•zıyeyi kaçırmağa teşebbüs etmiştir. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasrbe 

Ve bir d · · d k müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de d·· ere ıçın en geçer en u 
uşerek boğulmasına sebebi- nova istasyonu ihale günü olan 17/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito 

Yet vermek suçundan Ağırce- lstas.y~nu.n .inşa edileceöi makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları 
~da h k 1 arazmm ıshmllk muame- _i_la_n~o"""!!lu!!""n_ur_._~~~1-l-"!"'!!'1_2~~1-3 __ ı_4 _____ 1_4..;3,..;,0~-lb mu a eme edilmekte o an 

rahirnin muhakemesi netı- lesi bitmek Uzeredir Askeri fabrikalar umum mü-
Celen · · C d t · b· ınıştır. Saf ve samimi umaovasın a esıs edile-
f~r. aşk yüzünden doğan bu cek hava istasyonu sahasının dürJÜğÜnden 
lıncı~. ~az .. nunu lbrahimin, kı· istimlaki için vilayetçe yaptı- 100 f hh A 

olu b b rılmakta olan tedkikat sona ton mu a ar vrupa dil'.· mune se e iyet verme-
lb &1 ve kızın kendi rızasile ermiştir. Elde edilen neticeye v 

d!ahirnle birlikte kaçarken göre, hava istasyonu olacak pamugu 
I Uşerek suda boğulduğu an- sahanın 185 bin metre mu- . T~hmin1 edilen beddi 55000 lira olan yukarda miktarı ve 
••ılın b rabbalık kısmı hazineye aiddir. cınsı yazı ı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
t~ aiş, lub suçtan beraet ka· Gerı· kalan 567 bin metre alI?a k~misyonunca 21/5/937 cuma günü saat 14 de ihale 
f an rahim, yalnız Ra- edılecek.tı.r. Şartn. amc 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyon-
1Yeyi le ğ t bb"' murabbalık kısım ise sahipli- d l T 

t'J,_ açırma a eşe us su- an verı ır. alıplerin muvakkat teminat olan 4000 lira ve 
Tillldan 20 .. h h dir. Burası, kıymet takdir edil- 2490N 1 k 2 ~6 gun apse ma • A • • 

0 · ı anunun ve 3 üncü maddelerindeki ve~aikle mez-
ll'ı edilmiştir. dikten sonra derhal istimlak kur gun ve saatte komisyona müracaatları. 12-14· 16-18 1423 
1' MahkOmiyet edilecek, müteakıben istasyon B d N .. f 

'-rhepeciktc Yeni mahallede sahasının tesviyesine başlana· ayın lr U US memurJuğUD• 
.._ oş olarak Ramazan, Fat· cak ve en kısa bir zamanda dan•. 
ti~ Ve Şaziyeyi yaralıyan Ha- bitirilecektir. 
·~· ıneşhud suçlar kanununa Mayıs ayı nihayetierine doğ· ilçemizin Hacı beşir mahallesinden Zekeriya karısı Behime 
'it~ ~sliycceza mahkemesin- ru lzmir - Ankara - lstanbul iken Bayındır Asliye Hukuk hakimliğinin 24/3/937 gün ve 

1kı ay yirmi bir gün hap- arasında hava seferlerine baş- 65 -- 36 sayılı kararile Behiye olarak tashih edildiği ilan olu· 
lllah ü edil · ti . lanaca ı sö lenmektedir. nur. 1474 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. Sai. AL Ko. dan: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 50600 kilo ekmek kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 15/YJ.ayıs/937 cumartesi günü saat 11 de Ms. 
Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 Tahmin bedeli 51 ~45 lira 50 kuruş olup muvakkat te
minat parası 445 lira 95 kuru~tur. 

4 - Evsaf ve şeraiti hergün Mst. Mv. sat. al. ko. da gö· 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasmda kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 snyılı kanunun 2 
ve 3 di maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel komisyona vermeleri ilin 
olunur. 30 5 9 14 1327 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 Beher metresine biçilen ederi 40 kuruş olan 125,000 

metre kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 1 Hnziran 937 salı günü saat 15 de M. M. V. 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 41k teminat parası 3750 liradır. 
4 - Şartnamesi 250 kurüşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1450 

lıwir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 280 kuruş olan 10000 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 1 Haziran 937 salı günü saat 11 de M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

3 - ilk teminat parası 14950 liradır. 
4 - Şartnamesi 1400 kuruşa M. M. V. satın alma komiı· 

yonundan alınır. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatmdan bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1451 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - Beher metresine biçilen ederi 800 kuruş olan 10000 

tane yün battaniye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 2/Haziranı937 çarşamba günü saat 11 de M. 

M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 400 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 

alınır. 

4 - ilk teminatı 5250 liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. sat. al. komisyo· 
nuna vermeleri. 14 18 25 29 1449 

t. 
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Bütün dünyaca tanınmış Vapur Acentası - Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = 
ROYAL ROYAL NEDERLAND = 

VAPUR KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
" GANYMEDES " vapuru _ 

Ham<dö NlY~ll'il~'lt Ç©ıınç©ıır ~ ı 13 Mayısta bekleniyor yükü
nii tahliyeden sonra BURGAS _ 
VARNA ve KôSTENCEye 

yazı ve hesap ma· 
kinelerinin muh· 
telif modelleri gel· 
miştir. 

yük alacaktır. 
110RESTES11 vapuru 20·5· 

31 de gelip AMSTERDAM, 
ve HAMBURG için yükleye· 

_Sıhhat Eczahanesi-
cektir. = d b J 

"VULCANUS,, vapuru 20- § D e U UDUJ6 • 

Ege mmtakası 
acentası Peştemal
cılarda 77-79 Nu· 
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

5-3 7 de gelip yükünü ta hl i. ii rı il il l ll l l l l l l l il l l l il l l l il l il il l il lllll il lllll l l l l il l il il l l il il l il l l il I il il 111 '111111111ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ni 
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KôSTENCE için yük
leyecektir. ---SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANYASININ 

"SAIMA,, vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI
NAVIA limanları için yükle
yecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAV A,, 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 etme7.. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenta\ığına 

· müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

··~----~~ ........ 

, M. TEVFiK BA YKFNT ~~2· J 
Kapalı zarf usulile 

Elektrik tesisatı münakasası 
Akhisar Belediyesjnden: 

Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafia Vekaletinden 
musaddak projesi mucibince aşağidaki tesisat 7151931 tarihin· 
den 24/6/937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakasaY' 
konmuştur. 

1 - Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele 
tertibatı bu iş için muvokkat teminat 1230 liradır. 

2 - Bedeli keşfi 107 32 lira olan alternatör, tevzi tablosu, 
irtibat 11akilleri santral muhavvelesi, santral tenviratı, santral 
çıkış tertibatı yüksek tevettürlü şehir ana kablosu ve şehir 
muhavvele merkezi, bu iş için muvakkat teminat 805 liradır· 

3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayrı girebilecekleri gibİ 
toptan bütün bu işler için de teklif verebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilecekler eksiltme şartnamesi muk•· 
vele nümunesi proje fenni şartname ve keşifnameyi 150 kuru~ 
mukabilinde Akhisar belediyesinden ve f stanbulda şark apart· 
manında elektrik mühendisi Hasan Haletten de bedeli muk•' 

• Ne<> .:.\ ıv :..._. bilinde alabilirler. 
~ 5 - Eksiltmeye gireceklerin eksillme kanunu ahkamına "e 

... .~~ r dördüncü maddedeki evrakın teferruatına göre 24/6/937 Per' 
" ~:. • t ,,. jf · " ~embe günü Akhisar belediyesindeki encümene saat 15 de 

Güzelyalıda Recaizade ve ":- .- 'Kuru , O_ ıu 11• tekliflerini teslim etmeleri ilan olunur. 1434 
Selime! sokakları ile mah- ı;:/ ~ U 11 14 18 22 ~ 
~~~ b~;ş:~:! .. ~~ven4~~~;,! ~}. , f[ ~ , l .. •, !ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor ,ı11111111111111111111111ıııııı1 

Satılık arsa 

satılıktır. J~ ..... ırCIOI .Ô~Nk•ılj - A K ı T ~ 
Talipler T. M. C. resmi • ___ , ____________ ____ _ • ________ ~ • ema onay ~ 

ilan işleri bürosunda Naci ı V. N. UMAIN. BUCAREST TiME = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın lıastalıkları ~ 
Tokaya müracaatları. W F H "DUROSTOR,, vapuru 30 ·DUNA,, vapuru 15 Ma- = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 

Ol• • • • . v AN- May:sta beklenilmektedir. KÖS· yısta beklenilmektedir. BEL· ;; ( Ver e m ve s a ire ) ~ 
ıvıer !e A Der ZEE & co. TENCE, SULINA, KALAS GRAD, NOVIZAD, BUDA- - Basmahane istuyonu karıısındaki Dibek aokak baıında 30 sayılı ~ 

Şurekası ve KALASta aktarma ile PEŞTE, BRATISLAVA LINZ - eT TO muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam Nal 6 ,. ~ 

DEUTi~HL~N~~VAN- ~~kukabJıUe~!. limanları için :der~IYENA için yük kabul • lllllllllllllllllllllllllllllİIİlıİ1lllttitt1ıİ!İıfİllİt"iıİ1lt r!İ~Jon : 4115 11111111, Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
"ALGERIAN. vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULE ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HuLL 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve aynı zamanda LON· 
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

EGYPTIAN" vapuru Mayıs 
nihayetinde LIVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacak ve aynı zamanda Lf. 
VERPOOL için yük alacaktır. 
TEH GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT,, vapuru 5 

Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

r~ıefon : 3479 

G. M. B. H. HAMBURG JOHNLSINTOIENS LWTADRREN DEN NORSKE MlDDEL· , ---·---G--B--•d _____ ,,_ 
"AKKA., vapuru 15 Mayısta L 1 V E R p 0 0 L HAVSLINJE azi ulvarm a 

beklenilmektedir. ANVERS, "INCEMO~-<E,, vapuru 30 O S L O lzmİr Sağlık E vİ 
ROTTERDAM ve HAMBURG Mayısta beklenilmektedir. Lf. "SARDINIA,, vapuru 21 Müessis ve Müdürü 
için yük kabul eder. VERPOL ve ANVERSten Mayısta beklenilmektedir. IS-

KENDERIYE DIEPPE Dr. Operatör Mitat Baran 
"MOREA,, vapuru halen yük getirecek veBURGAS, ' ve I~ 

VARNA, KOSTENCE, SU· umum NORVEÇ limanları için Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her tür 
limanımızda olup HAMBURG LINA, KALAZ ve IBRAIL yük kabul eder. asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabıl' 
BREMEN ve ANVERSten yük Vapurların isimleri gelme lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunut· 
çıkaracaktır. limanları için yük kabul eder. tarihleri ve navlun tarifeleri Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 

AMERIC_A_N_E_X-PORT Ll· SOC. ROYALE HONG· bakında bir taahhüde girişi· arzu ettikleri hekımler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 
NES ROISE DANUBE MARI- Iemez. Telefon No. 2007 2008 

Manisa vilayeti daimi encünıe' 
ninden: 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION . 

PIREden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK limanlarına 

hareket edecektir. 
"EXOCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta PlREden hareket ede· 
rek BOSTON ve NEV-YORK 
linıanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE • NEVYORK 18 gün 

AMERİCAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATlON 
Of NEV-YORK 

"EA. HIBITOR,, vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir. NEY· 
YORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME RO-

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGfON,, vapuru 13 ya· 

hut 14 Mayıs beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"TURKIA,, vapuru 28 ya· 
but 29 Mayısta beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

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

V npurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Kapalı zarf usulile 7 5000 
liralık eksiltme ilanı 

1 
1 - Nafıa Vekaletine muhammen bedeli 75000 lira oısr~ 

tasdik rdilen Manisada yaptırılacak mekteb inŞ'~ı 
gene Nafıa Vekaletince muvafık görülen vahid fjst 

üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeyt çıkarılmış!'& 
2 - Bu işe aid keşif ve sair evrak 37 5 kuruş mukabihl'I 

Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
' 3 - ihale Mayısın 20 inci perşembe günü saat 11 de 

layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 5000 liradır. l 
5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alı ( 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına aid Ticaret odası ~~ 
Gölmermere nahiyesi bele- kası ve muvakkat teminat makbuz veya mektup''4~ • d kapalı zarfın içinde koymaları ve zarfın ihzarında Z 1, 
diyesın en: sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilb9, 

Gölmermere nahiyesinin yatı mektebi kol duvarları ve sıvası riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20 /5/ l 
helası müzayede suretile l Mayıs 937 tarihinden 15 Mayıs perşembe ğünü saat 10 a kadar Manisa valiliğirıe .. l'I(' 
937 akşamına kadar on beş gün müddetle münakasaya konul· rilmesi ve posta ile göndereceklerin k;\nunun 34 u 
muştur. isteklilerin fenni ve mali şartnameyi görmek üzere maddesine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. zı 
Mermere nahiyesi müdürlüğüne müracaatları. 13 14 1463 9 14 16 21 t:J// 

aha Tesiri tabii, ;iz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, fi 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. 


