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Dahiliye Vekili 
Bugiin radyoda miihim bir 

söylev verecek 

Bayramıdır Bugün Gen~liğin 
r--------------~~----------------------;::::::;..._ __________________ , ____________________ , 
19 mayıs, Türk milletinin rönesansıdır ve o günün 
içinde hasta Türkün gençleşmesi sembolü vardır! 

~tatürk, on sekiz yll Bugün bütün gençlik 
once Samsuna ayak bayram yapacak ve 
basarken tarih te, yo- doğuşunun hatlrasını 
lunu değiştiriyordu. kutluhyacaktlr . 

•• leıua Tltk ta~ Ye gittikçe ,auelen willi idrak, geçirdiği güo· 
'- btay•ndeki manalan da mütekanıil ölçüler ve derin kav· 
~~ tahlil etmeğe ba,lamışlır. Bir tarihi günün içinde ne 
'-alt ketlerin yattığını ve Lugilnüo nereden, ne ile nereye 
'll'ilr ~- ~f&l'dığım araıbnnak içio, biraz da zamanın rolü 
te ~ helum, 19 may ... aid dilfüocelerimitln üsründe yeoi 
~ fella~o do&mu1t hakikaten ve ogiinün mnnasına en 
~ teltpaı "~ te.ldiai veren ye~ .bir buluş Tardır. Milletçe 
~~ırkı, 19 may11 tanbı Atatürkün Samsuna ayak 
~- Ye mlllt milcadelenin ilk başlamasını göıtermekle 
~ .,_ 1amanda, bftyük Türk kütlesinin hasta, ve kefeni 
"-idt •ir "luiyetten kurtanhb ona tarihi ve .-bedi vasfıoın yaui 

-... ._..,, gaaç karakterinin verilmesini de ihtiva ediyor. 
• lllabtelif aebeblerle yıkılır. Milletlerin hayıttındıo, 

• • • milleti, eo genç çağda, en genç diltünen bir •arlık haline• 
getirerek çh:cliği bir tarih } olunda bütün hızı, bütün canlılığı 
ile yürütmeğe ba§ladı. Bunun içindir ki, 19 mayıa, milletin ta• 
ribimle bu yeni mana ile de tam yerini bulmuıtur.. Gene bu· 
nuu içindir ki, bugi\o, genı;1ik, beşiğinde doğduAu 19 mayın 
kutluhyacaktır. Fakat biz diyeceğiz ki, biz, milletçe genciz .• 
17 milyon genciz ve bu bayram bepimizindir .. 

• • • Bu münaeebetle, memleketimizin hertarafrnda büyük bay· 
ramlar,ıpor ıenlikleri, toplantılar yapılar.aktır. 

Şehrimizde Partide teıekkül eden bir komite ile Balk.evi 
de büyük bir program hazırlawıılardır. Bu bayram, hem jim· 
naelikaenliğidir, hem ıpor ve gençlik bayramı .. 

Şehrimizdeki lise ve ortamek· - Sonu 6 ıncı sahifede -

O Ve ÇOCUKLARI 
mnhtelif devreler ve anzalar •ardır f' =m=:mmm••l!l!l!=======•mmım!llll'lll•••• 

~---· ..... ----~ ....... - ..._ ... e...ı 
lltil;;. bir ,...,.. tarsım de-

T bad1M meydau geldi. 
~ilk ınilleti 1919 da ,ayı. bir 
a...::.- 'le felaket bayab · · d -.._Jord•: ıçuı e 

~ lll'1lk barbdea aaatı6b çak
... dettriaa bertara1ı tarla 
~ -"8•••u luafmdan iatili 
~'.i ...... aldaki Onnanlı hfl
~ lds Ye l8fkm bir halde, 
~ ~ 0......b padiplu da 

111,a Wr •uiyeue idi. 
9*' leatı barbde cebbelerden 
'lfiiic1 

_.. ••kedilen milyonlarca •t l naa ~blllllf, yurdun 
~ ... .:::- el ko1n ditman 
-., ~ aaWetia bGtCbı ail&hlan· 
!"lb ot.. byaaklanna hWm n 
le ~ ... halau hlıCbı awıui· 
'l'"k :nt:1• ild1' edillllİf Ye 
bıt.ıı;...-...:.~ eau.ı alboa alınmak ---;:· 
~ 1Dill6d ~ ildWI ve 
~ '-idleri artık kalmamıı 
4bl 'lorda. ÇGQa bayle bir ilmi-
~ ~aka lllcal lllacbe ola· 
...... • ile ha maciM ltaadan on 
"lea .... nel hugla aaeydana 
._ ..._ bir badiee tekliade .... "!ı. lailletia o .... kadar d .. 

bra bahbm •ydıalalb. •-a::... laldilıe: Ordu mGfettitliii 
~ .__, aluı M.....ra ite-
~ 19 (Atattrkb) la&abnldaa kaJ. 
')llt llll'Jll 1919 da Saınıuna 
•,.:Z..•• Ye h.ta• kala Tirit -- ...... Pt••• idi. ._ ~ = ..ı. oWa? Ban· 
N9 .. lt•!e:a ...... ~ bir ... - ............................ . 
..... .. ..... Mi kafi 

ki, mfieMir olduk.lan yığıolan da ken· Atatu·· rk ltalya.Macaristan miinaaebatı 
di manevi cereyanlan içinde, hem 

=.:::. ~=~;:va~ür~v:;· ~:: 19 51 anlatıyor ltalya hükümdar1 bugün 
nevt kıymetlerini, kuvv1:tli temel· m ay 1 d b 1 k 1 
••rint. telakkilerini, umumi bünye· Peşte e u unaca ar 
tinin c.nlılıgın•. ıubbatioi, enerjisi· istanbuldan çıkmadan evel ve-
ni Ye bqarma kabiliyetini kay· 

bede~ene muhtelif hidiııeler vardır rilen karar, Samsuna ayak ba-
~~.~~:~~~:.:i:ı;.Z~~ab!: ~u':: sarbasmaz tatbika başlandı 
•laae deTrelİDİ açarlar ve onlann f:.e/imiz Atatürk büyük "natuk,, ıında 19 magu laa-
tablili de daima zamanın elinde Y 
kahr.. tıralarını anlatarak diyorlar ki: 

Nitekim, ı 9 mayıı tarihinin " 1335 senesi mayısının 19 tıncıı giinii SamsanİI 
kendi aııl bilyilk kıymet ve ehem· çıktım. Vaziget w manzarai amıımiye: 
miyetioden baıka, Tnrk milletinin Osmanlı devletinin dahil bıılandufıı grab, lı.ar6i 
maddt ve maReYI korkunç bir ihti· umumide malliib olmuş, Osmanlı ordıua lıertara/ta 
yarlık '" göçmeden 1anra gençlip, zedelenmiş, şeraiti af~r, bir mütarekename imzalanm11, 
gençletmel• dotru atılmıt ilk ma-
kadd .. ayak oldujuDU da gene bi· hiJgük harbin uzun seneleri zarfında, millet gorıa11, 
ae uman anlatb. /alcir bir halde. Millet ve memlelu?ti harbi amamige 

AıatGrkfla ogün ruhumuza, sevlcedenler, lcendi hagatla.rı fHllli..-iM da,er.lc, 
enerjimiH, damanmıza, ıuur, irade memleketten / irar etmiıler. - Sonu 5 inci sahifede-
" aamimiae nrdili kuvvettir ki. '-~~----------~~~~'!"'-~'!"""""~~~~~~~-........ • ... •..-• ... • ...... •~·._,· ................. .:-: y laı k ala • ·:---: ............ ~ ......................................................................... . 

a z ta no t n ııaret ede. bi&im ve bisden eonra gelecek ne- D • 
lim ki: Birinci, ikinci (lnönil), eillerin hakiki bir bayramı olank rOrfSlmOffa 
(~ak.arya), (Damlu~nar) harbleri ve katlaluyar .. k bunda çok iaabet edi· 
nihayet memleketın dilfmaodan yonıs; çünka. çok yerinde bir ha· 
kurtanlııı, (Mudanya) mutarekeai rekette bal--m l • . • ... Uf o uyoruz. 
Ye (Loun) mnahede11 gıbı büyfik "B" • • • 
ukerf ve liyaat eserlerin ve onu . . ınncı vazıfeıi Tiirk iıtikli· 
•-L·b ed b . "d . . lmı, Tilrk cumhuriyetın" 1• "ıleleL-d .... ı en cam unyet ı areyı teııa ucı 
..,. ba.a.. . :_..:. •• ..ı.lh • b muhafaza ve müdafaa etmek, olan ·- ıç-• ya,.....r..WIZ ın • ' 
IAb, il9deıoe Ye heryönden inkitaf ".T~k iatiklllinin nlldı,, kendile· 
hamlelerinin bqladıtı 80 (Atatflr. nnın olan bu bayramı ne kadar 
idin) uprla ayaguu anavatan top• ıevin'1e kutlnlaular yerinde ve 
raklanaa baıbgı on aekiz aene hakb bir yurd ve millet 1everlik 
e"lelki bagflnden hatlar. ffis ba· iahar etıniı olurlar. 
gbl. Tirit mm.w.1a kaıtal111t Tiık gençliginia bu blyflk 
,abelit tuibiaia baılanpeı am beyramuu bep beraber kullalanL 
,.._ teJ•kW ecli7oıtak Y• "'9• H•fll' 0..111 

Donanmaya reami 
geçid yaptırılacak 

Londra, 18 (Radyo) - Kral 
Altıncı Jorj ve kraliçe Elizabet 
Loadra aitenai yamı Nlllll mrette 
siyaret edeceklerdir. Kn1 buadaa 
euara Pcwı.imota gidecek Ye do
aanmaya ree~igeçid yaptıraeakbr. 

Bu r"migeçide taç giyme 
meruimi mGDuebetiJo gelmiı olan 
ecaebi hub •f ineleri de İflİl'Ü 
edtcekdr. 

HiikiimdarlGT, önümüzdeki cumartesi giJ. 
niine kadar Macar payitahtında kalacaklar 

Roma, 18 [Radyo! - İtalya 
kralı Viktor Emanael ile kraliçe, 
Macariatan Saltanat Naibi Amiral 
Horliye iadoi ziyarette boluomak 
ilzere bugün öğleden soara Peıteye 
hareket etmiperdir. 

Pette, 18 [Radyo) - Bogfta 
Macar gueteleri, ltalyan hükiim· 
darlannın ziyareti milnasebetile 
uzun ve çok dostane makaleler 
neıretmektedir. 

Gueteler, umumi harbdcn ıon· 
ra ilk defa olarak Macar paytahb· 
na bir bdkilmdann mieaf ir geldiAi· 
ni yaamak.tıubdar .• 

Roma, 18 [Radyo) - Bu aa· 
hah Viyanaya hareket etmiı olan 
knl ve kraliçeye Kont Ciano, Ma-
cariıtanın Roma Te Vatikan .. fir· 
leri, Yugoelavyanm Roma ııef iri 
refakat etmiıtir. 
~ ve kraliçe bu Üf&m ftal· 

y•·YagoalaTYa hododaada balan• 
caklardır. Banda İtalyanın Belgrad 
aef iri Baron Endelli de heyete il· 
dbak edecektir. Sabalun uat be-

1ind• kral •• kraliçe MoJakiat•t 
-..}'OIMlllCla J>.LmacaklMUr· Bu 
siyam cumarteei g6DID9 kadar 
de••• edecektir. 

y 81111 kral tenf iM Amiral 
Borti tarafından bir siyafeı ftril .. 
oektir. üte• a-ı. bal .. knli· 
çe •..S ~ 7.,.u&1ar, 

/talga icralı Viktor Eman•el 
Bortiy• iadei ziyaret edecekler, 
akf8m da bilJilk ve milkellef bir 
siyafet nreceklerdir. Miufirler. 
BDdapette kraliyet unyıu miaafir 
edileceklerdir • 

Kont Cianoaua B. Drani ve 
B. Dekanya ile yapacağı mbıık.ere
lere feYkalide ehemmiyet Veril. 
mektedir • 

Potte, 18 (Radyo) - Şehir 
İlaly• knl ve kraliçeaioin aiyareti 
mClnaaebetile baıtanbaoa ıilalenmif 

"'° binlerff klylö milli kıyafetleri• 
le P'f'e19 plmifltrdiı, 



.. 

Sayfa 2 

f ç Bııkanı ve Pnrti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, edibleriıniı.e 
• gönderdiği birer mektubla onları, bıılk için eserler hnzırlamağıı davet 

twektedir, Bo teşebbilsil büyük bir kültür klllkınmuı hareketfnin bao· 
Jııngıcı eııymalıyız. 

. Halkı irşad etmek vazifesi de\ Jetin olduğu kadar miinevvcrlerindir; 
hunu, bize, gene Bll)'ln Sükrü Kaya, Halk.evleri kuraluvanu kutladığımız 
giln. .en sarih kelimelerle"' ve mitınller söstercrek, anlatmıştır. Edibleri 
halk. için eser vermeğe çağırmak, bu vazife telAklöemin fili bir teza· 

J hürüdür. 
Kültür Bakanlığım11.ın köy eğitmenleri sistemi, okuyup yazanlar 

• &a)lSlDl kısa zıımandıı c.oğnltacnktır. Bu suretle gözlerini fikir alemine 
açacıığımız geniş halk kutlelennc ne okutacağız? 

Bu suııl yerindedir, zira yatın duba fazla okuyacak olan lıdlk, hu· 
"ün daui, uoıduğumuzdıın geni' bir okur kütlesi teşkil etmektedir. 

llalkın ne kadar okuduğu ''e ne okuduğu hakkında bir tetkik yııp-
• mış olan Ba@ın genel direktörlüğü, büyük puntolarla ve bir iki 
formalık olar k 'bıısılmış l 0,000-50,000 tirajlı bazı e r.rlerin köylerimizde 
.kolayca satılmakta olduğu neticesine ,·armıştır. Dunıı karşı, mü?cvverler 
için ve f"D tanınmıı •mnbnrrir)er tarnfmdan yazılmış kitablar tirajının 
ıl000-2000 •rasında doln~tı~ını hep biliriz. , . 

1 

Balkın ne okuduğuna gelince: Trenler g~ç~rR n ~t ynkınlnnndaki 
kö)lü çocuklıırının yolculardan na ıl gaıı:~..e 'isfediklcrini hatırlar ak hal· 
kın okumak ve dünya hiirliselcrirıe 'yabancı kıılmamıık hu ueuntlaki ar· 
zusuna bunu miyar tutabilirit. 

Partimizin köylft{e't için çıkardığı Yurd gazetesinin gündelik, hafta· 
1ık Teya aylık, hiçbir gazeteye nasih olmıyan yük ek tirajı dıı bu arzu· 
nun başka bir tecellisidir. }'aknt itiraf etmeliyiz ki geniş halk yığınlan· 
nın asıl okuduğu ~e}ler lisan, üslüb \'C mevzu bakımından birkaç asır 
enle aiddir: KerbeHi ehidleri, Muhiddin Arabi tabirnamesi, Hazreti Ali 
cengi, Haybcr kalesi ve benzerleri gibi. 

Bunlano köy ve kasabalarımızda elt.len ele doln~masına mani olacak 
tek çare, çok daha iyilerini • ve belki daha ucuz fiatlc • .gnlarıo yerine 

koymaktır. B. Şükrü Knyamn, mektubunda, ediblcrimizden istediği de 
budur. İlk seri on kilabtan teşekkül edecek ve bu on k.itab da halkın 
esasen adlarına yabııncı olmadığı Aşık Garib, Köroğlu, Leylıi ile Mecnun 
gibi efsaneler olacak, hunlar dil, ü h*ıb ve hatta mevzu bakımındın hu· 
günün icablıırile telif edilecektir. 

Ediblerimizdeo istenilen i:in kolay olmadığını takdir ederi.c. Ancak, 
bu i~ kolııy olmııdığı için kendilerine müracaat edilmekte olduğunu da 
ediblerimizin teslim edeceklerinden eminiz: ·asradılin Hoca, istenilir~, 
en muciz lieanile köınürdcn veya endUstriyel kalkınmadan da bah.se· 
demez mi? 

Dava, Türk ink1labuıın, halka hitab eden kitab vaeıtaail ·, köyleri· 
mizdc ve kas:ıbalarımJZCla büyük kütlece benim enmesine Ye o temiz 
kütlenin kötü telkinlerden uzaklaştınlmnRJDa dellilet etm~ktir. 

İki asil gayeyi i tilıdaf eden bu güzel işi başaracak ediblerimizin 
memlekete karşı olduğu nishette kendi mesleklerine kar;ı ela vazff esidir. 

En garip-heykeller 
Tarihin tanıdığı heykellerin 

r en garipleri, Lehistan kralı 
Stanislasın sarayının bahçesine 
dikilmiş olan heykellerdir. 

Bu heykeller, sarayların Ver· 
say sarayı bahçelerine benzer 
bahçelere malik olmak mera
kının hüküm sürdiiğü sıralarda 
kurulmuşlardır, amma bir gece 
içini 

Stanislas, bahçesine lazım 

olan heykelleri on dördüncü 
Lüiden istemiş; fakat bu hey
kellerin gelmesi fazlaca geç 
kalmıştır. 

** 

Bu maliimata göre büyük 
yangınlardan pek çoğunun se· 

bebi hala sönmemiş sigaralar· 

dan çıkmaktadır. Son zaman

larda elektrik kontakları, sigara 
kadar yangın sebebi hazırla· 
maktadır. 

Küçük yangınların da pek 
çoğu gene sönmemiş sigarala· 

ların yerlere atılmasından veya 
şurada, burada unutulmasın· 
dan doğmaktadır. 

Frakm tarihi! 
Neden olmasın? 

Haşmetli frak hazretleri 1937 

senesinde 150 inci seneidev· 
riyesini idrak buyurmuştur! 

Frak, ilk defa o1arak Pariste 
1787 tarihinde Frak namında 

. . 
19 Mııyuı 931 

kutuluk keres~ 
bedelleri 
___ .... 4-~......_ ................ 

Dôviz lzinir kOi-donu Güzelyah• 
kaçak2~!~I' ya kcldar uzatılacak 

Tnkas suretile 
rödenecek 

Muvakkat kabul suretil 
Romanyadan getirilecek kut 
luk !cerestelerin Haziran baş 
langıcından itibaren lzmir 
nakline başlanacaktır. Kerei ~oka~fabrikasını .,_ B~lediye müstakbel imar pİdnını 

ıdare edenler hakkın. ' • ,-... r. . _. telerin nakliyatı için lstanbul 
daki Türk armatörlerile bi 
anlaşma yapılmıştır. Bµ kere 
telerin bedelleri de takasl 
ödenecektir. 

da tahkikat yapılıyor hazırlamak ıçin 'te8.bır alıyor . 
Kuşadasında Soka zeytin

yağı ve sabun fabrikasının ka· 
pandığını dünkü sayımızda yaz- · 
mıştık. Maliyece yaptırılan,t~t· 1 
kiklerde bu ticarethanenin ver· 
gi ka~kçılığı y~pt~kt tesbit 
edilmiş.\e na~ına 50,850 lira· 

\· hk cezalı muamele ve kazanç 
vergisi tahakkuk ettirilerek 
alınmıştır. Haber aldığımıza 
göre Soka fabrikası müdürlüğü 
hakkında döviz kaçakçılığ'ı 
yapmak suçundan da tahkikat 
yapılmıştır. -----
Bir rüşvet 
hadisesi ...... __ 
Foça tapu memuru 

yakalandı 
Foça tapu memuru B.Mehmed 
rüşvet alırken suçüstü ya· 
kalanmıştır. Rüşvet, otelci B. 
Esaddan alınmıştır. B. Esadın 
tapu dairesinde bir işi vardı, 

uzayıp giden bu işin halli için 
para vermesi lazım geldiği 

kendisine ihsas edilince der
hal zabıtaya haber vermiş, 

memura verilecek paranın 
numara serisi tesbit edilmiş 
ve memur parayı aldığı sırada 
suçüstü yakalanmıştır. 

Halk operet 
heyeti geldi 

--••n••·••---
Bugün ilk 
oyununu verecek 

Kıymetli artistlerimizden Lüt
fcllahın idaresindeki Halk ope
ret heyeti, yedi, sekiz temsil 
vermek üzere şehrimize gel· 
miştir. Operette tanınmtş sa· 
natkarlardan Zozo Dalmas ile 
Toto, İzmirin yakından tanı· 
dığı Nebahat Balta, Necile 
Tezcan, Celal, Mehmed İb
rahim, Ali Sururi, Sıdkı Ak· 
çatepe, Zeki Coşkun da var· 
dır. Ayrıca mükemmel bir ba
le heyeti de bulunmaktadır. 

Orkestra, Mayestro Kapo
çellinin idaresindedir. Maruf 
Viyoloni5t Zeki Kortav da 
konsert mayestro olarak bu· 
lunmaktadır. Bu akşam ''Pi· 
piço,, yu oynıyacaklardır. He
yet buradan Manisaya, oradan 
Balıkesire gidecek, Bursa yolu 
ile lstanbula dönecektir. 

planının tanzimine başlana· 
caktır. Haber aldtğ1mıza göre, 
yenı. ımar planında Birinci· 
kordon 20 metre genişlik 

üzerinden, Güzelyalıya kadar 
uzatılacaktır. Deniz tarafında 

birçok binaların avluları var· 
dır. Denize bitişik vaziyette 
pekaz bina mevcud olduğun· 
dan bu gibi binalar ve arsa· 
lar belediyece istimlak edile
cek, zamanla Kordon inşa 
olunacaktır. 

Satış kooperatifleri 

Gümrük hangarlarında 
tesisata başlanıyor 

-----Elektrik saatleri ayar 
· istasyonu · 

Ege mıntakası ölçü ve aya 
müfettişliğinin teşebbüsü üz 
rine lzmir Tramvay ve Ele 
trik şirketi lzmirde bir (ay 
istasyonu) tesisine karar ve 
miştir. Şirketin, elektrik saat 
leri bu istasyonda ayar edil 
cektir. 

Vefat 

--------------

Kantarcı oğlu Rifat ve Ete 
kardeşlerin Eniştesi Bay Emi 
Güven düçar olduğu hastalı 
tan kurtulamıyarak dün öğl 
den sonra ölmüştür. Cenaze 
bugün saat 11 de Karantin 
daki evinden kaldırılarak Ke 
meraltı camiinde namazı kılın 
dıktan sonra Kokluca as 
kabristanındaki aile kabrin 
defnedilecektir. Kederdide e 
radı ailesine beyanı taziy 

Busene Avrupa memleketlerine mühim 
miktarda yaş üzüm ihraç edilecektir 
Salihli, Alaşehir, Turgutlu, 

Menemen, Kemalpaşa, Armutlu 
ve Urla üzüm satış koopera· 
tifleri, resmen teşkil edilmiştir. 
Kınık satış kooperatifi de bu 
hafta içinde teşekkül ede· 
cektir. 

Manisada da bir kooperatif 
teşkil edilecektir. Fakat evel· 
emirde Manisada Bağcılar Ban
kası kooperatifinin vaziyeti 
hakkında kat'i karar verilmek 
Jaz,mgelmişlir. Bu kcoperatif 
toplantısında yeni kooperatif 
şekline intibak karan verilmiş 
olduğuna göre bu karar lktt· 
sad Vekaletince tasdik edil
dikten sonra Manisa koopera
tifi üç kısma ayrılacak, Ma· 
nisa merkczile Çobanisa ve 
Hacırahmetlidc birer satış ko· 
opera ti fi teşkil edilecektir. 

Aydın havalisile Ödemişte 
yedi satış kooperatifi teşkil 
edilmiş ve bunların formalite
leri ikmal olunmuştur. Bu ko
operatifler, filen işe başlamış
lardır. 

Sevinçle öğrendiğimize gö
rı.: lzmirde faaliyette bulunan 
(lzmir ve havalisi meyva ve 
sebze satış kooperatifi) adlı 
kooperatif te, yeni şekle inti· 
bak kararı vermiştir. Bu ka· 
rar da Vekaletçe tasdikten 
sonra kooperatif üç kısma 
ayrılacak, Karşıyaka, Buca ve 
Narlıdere - Balçova meyva ve 
sebze satış kooperatifleri teş· 
kil edilr.cektir. 

nasebctile bilhassa orta ve 

küçük müstahsıllar fevkalade 

memnun bulunmaktadırlar. eyleriz. 1528 

Güze/yalı.Basmahane tramva.J seferler 

Bir ay içinde bu hat f 
aliyete geçebilecek 

-~-----·~----·~-------~~--Fakat bunun icin Nafıa Bakanl , 
ğının müsaadesi lazım 

Elektrikli' tramvay arabası 
Tramvay ve elektrik şirketi, müsaadesini istemiştir. J3ııl 

imtiyaz mukavelesine göre, muvafakat edildiği takdirde . 
inşa etmek mecburiyetinde mir Tramvay ve Elektrik şı 
bulunduğu elektrikli tramvay keti derhal ray ferşiystı~ 
hatlarından Basmahane hattı- başlıyacak ve bir ay sonrs d 
nı yakında yapacak ve tram· Basmahane-Güzelyalı arası"tıf 
vay Güzelyalı-Basmahanc ara· tramvay işlem eğe başlıya~s~ 
sında işlemeğe başlıyacaktır. Şirket Meclisi idare reisı f 
imtiyaz mukavelesine göre, Betin soo zamanda lzmire f 

Stanislas vereceği mükellef 
bir bahçe ziyafet ve eğlence· 
sinde, bahçesinin heykelsiz 
kalmasına razı olmamış ve ... 
Bir düzüne kadar erkek ve 
kadın saray güzelini muhtelif 
mabudeler şeklinde ve hiç kı
mıldamadan bir gece heykel 
vazifesini yapmağa i.cbar et
miştir! 

bir Bay tarafından bir davette 

giyilmiş ve o zamandanberi de 

giyilmesi adet olmuştur. Mekteblerde im- * * • 
Üzüm Kurumu, önümüzde· 

elektrikli tramvayın Basmaha- mesi de bu işle alakadard~, 
neye kadar işlemesi mecburi· Vekalet, buna muvaf~,., 

Kırmızı renk! 
Garpta komünizm rengidir. 

Bu sebeple Bay Hitlerin Al· 
manyasında kızıl renge karşı 
bir mücadele açılmıştır. 

Halbuki kırmızı renk hemen 
her bayrakta vardır. Fakat Al
manyada kırmızı olan herşey 
ba~ka renge boyanmaktadır. 
Bu umumiyetten sade Hitlerin 
bayrağı müstesnadır! 

Yangm ve sigaral 
Londrada bir sİ2'orta şirketi 

uzun scnelerdenberi topla
makta olduğu "yangın sebeb· 
leri" ni bir gazetede neşret
tirmi~tir. 

' Bugün doğacak ' tihanlar yaklaştı 
çocuklar.. Müfettişler teftişle. 

Yıldızlar bugün serazad ,.e 
hayalpencr olanlara gülecekler· 
dir! Ciddi ve çal1okan insanlar 
için vaziyet büsbütün lıaokadır. 

Aile hayatında da müdbi~ ha) al 
eukutlan kaydedilecek fııkat.. Bar 
kızları, artistler ara~nda fan çok 
açık olacaktır. 

Bugün <loğan çocuklar, çahş· 
ına u"u \C iste ine pek u mıılik 

olacaklar, fakat zekhctlcri çok 
yüksek ola aktır. 

Ilııyntıı hazırlıınwak için cid· 
di oekilıle hiçbir ıuesltk ile ÜD!İ· 
yet peyda edemiyecekler buna 
rağmen hayatta hcrzaman mu· 
\"af fak olacaklardır. 

rine başladılar 
Lise] erle Orta okullarda ve 

Öğretmen okulunda:26 Mayısta 
dersler kesilecektir. Şimdi bü· 
tün öğretmenler, birinci ve 
ikinci sınıftaki talebenin ka
naat notlarını tesbit etmekle 
meşguldürler. Lise ve Orta
okulların son sınıflarında ya
rından itibaren derslerE- son 
verilecektir. Kültiir Bakanlığı 
müfettişlerinden B. 1 Bedri, 
İsmail Hikmet, Besim ve Kadri 
Zeki mektebleri tettiş için şch· 
rimizc gelmişlerdir. 

ki mevsimde lngiliz pazarları 
ile merkezi Avrupaya yaş üzüm 
sevkiyatı yapacaktır. Bunun 
için kat'i karar alınmıştır. 

f ngiltereye frigorifik tesisatı 
havi vapurlarla, merkezi Av· 
rupa memleketlerine Köstence 
yolu ile ve gene aynı tesisatı 
ihtiva eden vagonlarla sevki· 
yat yapılacaktır. 

Satış Kooperatifleri Birliği, 
Temmuz sonlarına doğru te· 
şek kül edecek, f aaliycte geçe
cektir. Birlik için şimdiden 
Üılim Kurumu tarafından Üıtim 
ve incir inıalfühancleri vücudc 
getirilmek üzere yakında tesı· 

sata başlanacaktır. 
Kooperatiflerin teşkili mu· 

dir. Bu hat, mukaveledeki ettiği takdirde, Gazi bıl f( 
kayda nazaran hükumet önün- rında şirket, evelce ray tVf 
deki meydanda saat kulesi etmiş olduğu için yalnız ~ 
önünden ikincikordonu taki· mahane istasyonu önünde J# 
ben Gazi bulvarına geçrcek, kavis yapacak ve trarnV8b 
oradan Basmahaneye uzana· bu kavisten dolaşarak lf' 
caktır. Fakat, ikincikordonda bulvarı, Kordon ve Güze~! 
belediyenin yapması lazımge- seferlerir.e devam edece f 
len bazı istimlakler, yapıla· dir. Yeni sefer projesineJ. 
mamıştır. tramvaylar, doğrudan doS'P} 

Nafıa komiserliği de Nafıa Güzelyalı·Basmahane ars~~ 
Vekaleti nezdinde teşebbüste işliyecek, Konak, orta bl 
bulunarak bu hattın, Birinci- tasyon olacaktır. .51 
kordondan geçerek Bankodi Belediye Basmahan~ ~ 
Roma önünden İkincikordona yonu önündeki 9 Eyh.ıl··şt 
sapmak suretile Gazi bulva· <lanını acele, parke do~ 
rından Basmahane istasyonuna cektir. Vekalet müsaad~i 
kadar uzanmasını iltizam eyle- cek olursa, yeni ray fe ', 

•·ti , 
miş ve bu hususta Vekaletin bir ayda lftmamlanacar-
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Harici.ye VekilimizinJbeyanatı 

Hatay :yasası pek yakın
da tasdik edilecek 

Yasanın tasdikini müteakıb, lstanbuldan 
Hataya yolcu dolu bir vapur gidecektir 

lstanbul, 18 ( Hususi ) -
~luslar sosyetesi konseyinin 
onifmüzdeki celsesinde Hatay 
anayasasının tasdik edilmesi 
muhtemeldir. 

Sosyetenin anayasayı tasdik 
ettiği gün, lstanbuldan Hata
ya Yolcu ile dolu bir vapm 
hareket edecek, Ankaradan 
d~ bir sporcu kafilesi Hataya 
gıdecektir. 

fstanbul, 18 (Hususi) -
Rumen Nazırlarının, Kral Ka· 
rol nezdinde yaptıkları içti· 
:ada ~ariciye Vekilimiz Dr. 

· Tevfık Rüştii Aras da ha· 
zır bulunmuştur. 

Çok mühim olan bu içti· 
~~da bütün Avrupa mesele
crı hakkında Balkan ve Kü-

~~k a~t~nt~n noktai nazarları 
•rlcştırılmıştir. 
. Belgrad, 18 (Radyo)- Tür

kıyc Hariciye Vekili B. Rüştü 
~as, Bükreşte kaldığı müd
h ~tçe, Rumen ricalile çok mü· 
un meseleler üzerinde görüş

rnelerdc bulunmuştur. 
lık konferansta Türkiye·Ro· 

rna~~· iktısadi vaziyeti gözden 
&eçırrlnıiş, Türk-Rumen ticaret 
muahedesi görüşülmüştür. 

1 Müteakıb mülakatlarda, bil
~assa Sancak meselesi, Bal
dan ve küçük antantı alaka· 
tar eden meseleler, Bulgaris· 
anın vaziyeti mevzubahs ol· 
:~§, ~aradeniz,, boğazlar ve 
ın· d~nız durumu tetkik edil-

ıştır. Tuna kt . . . d 
görü .. .. _ ~a ı ı§ının e 

L şulduğu soylenmektedir. 
H ondra, 18 ( Radyo ) -

aber verild." · ·· T 
k. ıgıne gore ür-
ıye Ha. . V ' 

fik Rü ~ıcıye ekili B. T ev-
d . ştu Aras, Bükreşte Ak-
enız mes l . . .. b h e esını gorüşmüş ve 

mu ususta Türkiye ile Ro-
anya ·· k muştereken harekete 
arar Vermişlerdir. 

B Romanya Hariciye Nazırı 
l·f .~ntonesko ile Türkiye 
R:;:~ıye Vekili Bay Tevfik 

k u Aras, Uluslar Sosyetesi 
onse · · 
k yının içtimaında müşte· 

re kl hattı hareket takip ede
ce erdir. 

. !stanbul, 18 (Hususi) - Ha

~~·~: Vclcilinıiz Dr. B. T~vfik 
1 şku Aras, Romanyadan ay-

rı ır en ·1 b 1 gazetecı ere beyanatta 
u unmuş ve: 

yettedir. Yugoslav-Bulgar mu
karenetinde gayritabiiJik yok
tur. ltalya - Yugoslavya itilafı, 
Balkan antantına muhalif de
ğildir. Hatay meselesinin hal
linden sonra Türk-Fransız~dost· 
luğunun inkişaf edt!ceğini ümid 
ediyorum. 

Demiştir. 

Bilkreş, 18 (A.A.) - Ha
vas Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Dün akşam Cenevreye ha· 
reket eden Bay Rüştü Aras 
evelki gün B. Tataresko ile 
mühim bir görüşmede bulun· 
muştur: 

B. Rüştü Aras gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

- Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasındaki mükemmel 
münasebet sulh eserine yar
dım eder mahiyettedir. Mil
letler cemiyeti bir mevcudi
yettir. Bulgar - Yugoslav paktı 
tabii birşeydir. ltalyan - Yu· 
goslav paktı kat'iyyen Balkan 
paktına dokunmamaktadır. 

İskenderun sancağı mesele· 
sinin önümüzdeki Cenevre 
toplantısı esnasında kat'i su
rette hal!edileceğini zannedi
yorum. Bu suretle Fransız -
Türk dostluk bağları sıklaş
tırılmış olacaktır. 

Doktor Bay Rüştü Aras 
Cenevreden dönüşünde Bağ
dada, Tahrana ve Moskovaya 
gidecektir. 

Yalan! 
B. Mussolini Bavye

raya gitmiyor 
Roma, 17 (A.A.) - Bütün 

salahiyettar İtalyan mahfilleri 
gibi Almanya sefarethanesi de 
Chiensie şatosunda Hitler ile 
görüşmek üzere bugün veya 
yarın B. Mussolininin Bavye· 
raya gideceği hakkında ecnebi 
matbuatı tarafından yayılan 
haberleri katiyetle te~zib eyle· 
mektedir. 

Dahiliye Vekili 
Bugün bir söylev verecek 

Ankara, 18 (Radyo) - Da
hiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
19 Mayıs hareket günü müna
sebetile yarın sabah (bugün) 
radyo ile neşredilecek mühim 
bir nutuk irad eyliyecektir. 

Büyük Şef 
lngiltere krahnı tebrik 

ettiler 
Ankara, 17 (A.A.) - ıngil

tere kralının taç giyme mera· 

simi münasebetile reisicumhur 
Atatürk ile Majeste Altıncı 
Ge.orge arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur. 

Majeste Altıncı George 
Londra 

Majestelerinin sureti resmi
yede Britanya krallık tacım 
giydikleri bu anda en hararetli 
tebriklerimi ve şahsi saadet· 
leri ile Majeste kraliçenin ve 
krallık ailesinin saadetleri ve 
Britanya imparatorluğunun re· 
fah ve taalisi hakkında bütün 
kalbimle yaptığım temennile· 
rimi kabul buyurmalarını rica 
ederim. 

K. Atatürk 
Türkiye reisicumhuru 

Ankara 
Kraliçe ve ben taç giyme

miz münasebetiyle yollamak 
lütfunda bulunduğunuz ve bi· 
zim de büyük bir memnuni· 
yetle aldığımız nazika.ıe tebrik 
ve temcnnilerinize en hararetli 
bir surette teşekkür ederiz. 

George VI 

Güzel insan , l 
1 iyi insandır 
\.. .,J 

Kamu tayda 
Ankara, 17 (A.A.) - Bugün 

Fikret Sılayın başkanlığında 

yapılan Kamutay toplantısında 
devlet demiryollar1 ve liman· 
ları işletme umum müdürlüğü 
memur ve müstemlerinin üc
retlerine aid kanun layihasımn 
ikinci müzakeresi yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Zararlı ilaçlar gayri meşru 

ticaretinin men'i hakkındaki 
mukavelenin tasdikine aid 
kanun layihasının da birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 

Kamutay perşembe günü 
toplanacaktır. 

Japonya Hariciye 
Nazırının beyanatı 

Tokyo, 17 (A.A.) - Hari· 
ciye Bakanı Sata valiler top
lantısında Japonyanın diğer 
memleketlerle olan siyasi ve 
ticari münasebatını izah ede
rek bugünkü istikrarsızlık kar
şısında Mançuko ile mevcut 
bağların kuvvetlendirilmesi ve 
Çin· Sovyetler birliği ve Bü
yük Britanya ile de münase· 
batın düzeltilmesini müdafaa 

suıh: Türk: Rumen dostluğu, 

" A;••ye edecek m:'.'!:. Beynelmilel parlamen-
Günıük~~~~~ tolar ticare! konferansı 

etmiştir. 

H Sahip ve haşyazganı Silahlanmağa ayrılan paralar ekonomik 
lJ aydar Rüşdü ÖKTEM k lk '" b. h. , .

1
. 

ınurnt ne~yat ve yazı i~Ieri 0 lnmaya SUn l lr ma ıyet Verı ıyor. 
b'.lildflrü: Hamdi • b · • 
İd . _ fi

2 
et Çançar Parıs, 17 (A.A.) - Beynelmılel parlamentolar ticaret kon-

lrtıhnneaı • f .. t 1 t l d h · · 1z . ., : . eransı ayan op an ı sa onun a cum urreısı B. Lebrun tara· 
!Dır uancı Beyler eoka~ f d 1 

C. Halk Partisi hinım içinde ın an açı mıştır. 
'r l'elgraf: İzmir _ ANADOLU Konferansta 30 dan fazla memleketin mümessilleri bulun· 

clefon: 2776 - Po ta kutusu 405 maktadır. 
)' ABONE ŞERAiTİ Ticaret ve Endüstri Bakanı Bay Bastid söylediği uzun bir 
ılhğı 1200, altı aylığı 700, üç nutukta bütün dünyada ekonomik kalkınma müşahede edildi· 

)' b !'lığı 500 kuru~tur. ğini kaydettikten sonra demiştir ki: 11 
ancı nıeınleketlc.r için 11enelik A k ·1Ahl v 1 1 k · 

abone ncreti 27 liradır - nca sı a anmaga ayrı an para ar e. onomık kalkın-
, H ı yerde 5 kuruştur maya sun'i bir mahiyet vermektedir. Dünyanın ekonomik kal· 
~ seç:rnl§ nn;'haınr 25 kuruştur. kı~ması bugünkü siyasi şartlar değiştikten, bütçeler üzerinde 

AN silahlanma masraflarının tazyikı kalktıktan ve devletler arası 
Ao~~S11;.1AJ~~SINDA itimad, milletler arasında daha serbest bir ticari mübadek· 

"' lere imkan verdikten sonradır ki, gerçekl~ecektir. 

Biz 
Bir tramvayın ön sahanlı

ğmdayım. Önümde, koskoca 
arabayı iki muvazi ve uzun 
demir parçası içinde kimbilir 
kaç yıldanberi mütemadiyen 
sürükleyip duran bir hayvan 
var ki, bana, dostum Doktor 
Necati Kemalin es1d bir yazı
sını hatırlattı.. Ve düşünmeğe 
başladım: 

Ömrünün yarısı, belki ya· 
rısından çoğu bir çift kayış, 
bir çift demiryolu parçası ara· 
sanda, bir kırbac altında ve 
karanlık, loş, ratıp bir damda 
geçen şu at, neydi, nereler· 
den nereye geldi ve ne oldu? 

O, geniş, yemyeşil, iştah ve 
hürriyet dolu kırların, bayır· 
ların içinde, doğarken ne mes· 
ud, yaşarken pervasız ve kay
gısız, ölürken de rahat ve kan
mış bir mahluk olmalıydı. 

Ayağına, yelesint:, beline, sır

tına uzanan insan istibdadı, 
onu öldüğü vakit te takib etti: 

Tırnaklarını onun derisine, 
kemiğine uzattı, etine saplandı. 
Kaçakçının zekası, mahalle 
arasında onun etini bir nafaka 
sermayesi yaparken bir baş
kası da, (halis pastırma) ma· 
kinesinin başına koştu. 

Medeniyet namına hayvanı 
kendi tabii aleminden ayıra· 
rak doğuşundan cenazesinin 
parçalanmasına kadar müte· 
madiyen istismar ede ede sü· 
rükleyip zavallının; aslını, şek· 
lini değiştiren biz insan oğul· 
ları, beri tarafta makine kuv
vetinin kol \ e beden meıhu
munu yıkmasından, bilmem 
ne kadar hissiz bir yüzle ha· 
la ve hala şikayet ediyoruz? 

Toprak yizünde yığınlar 
tutan işsizler, otomatiğin sür
at ve randımanına diş gıcır

datarak: 

- Makine kuvveti, bizi aç 
bırakıyor!. 

Diye bağırırken, biçare 
hayvanı, adım adım, dağda, 
kırda, şehirde bir gölge takib 
edib duruyor. Zekamızın, in· 
kişaf eden medeni seviyemi· 
zin ve ihtiyaçlarımızın tek bir 
yumruk haline gelerek asır· 
larca kafasını, belini dövdüğü 
bu zayallıcık, "nallarını dik
diği,, gün bile, hürriyetin ve 
tabiiliğin çok uzak yıllarda 
kalan güzel ve tatlı hayaline 
bakarak göz yumuyor .. 

Ben böyle düşünürken, ani 
bir hareketle, önümüzdeki atın 
süratiooi arttırdığını ~ördüm 
ve o, bir ara, iki çifte savur
du. Vatman, bir küfür savur· 
du ve kamçı havada bir daire 
çizdi, hayvanın sırtına indi. 
Kamçının, sırtta bıraktığı izi 
iyice görüyordum. O, ikinci 
b1r çifte savurdu. Vatman da 
kamçısını kaldırdı. Bu, bir 
müddı t böyle devam etti.. 
Vatman, terbiyeci vazifesi gör· 
mekte şaşmaz bir prensib sa· 
labeti ve merhametsizlik şid
deti gösteriyordu. Baktım bak· 
tım da mırıldandım: 

- Biz insanlar!... 
Orhan Rahmi Gökçe • 

Güzelliğin iki şartı: 
Neş'e ve hareket 
Şen ol, 

genç kalırsın 

Say(a 3 

Lon
bir bakış 

Bol bol viski var. Fakat taşkınlık 
ve taarruz yasak! 

Yazan: Hamdi Aksoy, lzmir mebusu 

Taç giyme merasiminden sonra kral, kraliçe ve 
ualide kraliçe ve prensesler 

Londra, (Hususi) - Yarın yettir. Bundan kaçınmak için 
(Coronation·taç giyme merasi· hiddet ve gazap uyanır .. Hü-
mi) bütün debdebesi, tantanası, kumet başına gelenleri bilhassa 
şanlı alayile olacak, fngiltere vergiler yıpratır.. Fransızların 
imparatorluğunun bütün an'a· hassasiyeti ise daha yüksektir. 
nesile, kudret ve şerefinin tim· Bunun içindir ki Fransada hü· 
sali olan kral ve hanedanı kiimeti ele alanlar daima ver2"İ 
milyonlarca halk tarafından tarhından ve zammından uzak· 
alkışlanacak, (Kenturburi) baş laşarak uzun veya kısa vadeli 
papazı tarafından da takdis istikrazlara doğru gitmişlerdir. 
edilecektir. Beş Transatlantik Bu Fransada adeta bir an'anei 
vapuru Amerikadan ve Cenu· siyasiyedir diyebiliriz. 
bi Afrikadan Koroneyşini gör· Otel direktörlüğünün otel 
meğe gelenlerin son kafilesini misafirlerine Kroneyşin günü 
getirdi. Artık Londra sokak- hakkındaki tamimi çok şayanı 
larında dekor tamam.. insan nazardır: 
kütlelerinden sokaklar, geçile- Madde 1 - Kahvaltı sabah 
miyecek bir hal aldı. saat dörtten sekize kadar ve-

Bütün dünya devletleri mu· rilecektir. 
rahhaslarını gönderdi. Dün Madde 2 - Otelden mera-
on delegasyon birden gddi. simi seyretmek için yer almış 
Başvekilimiz aziz ismet İnönü· olanlar sabah saat ona kadar 
müzü de dün Londrada bağ· kahvaltılarım alabileceklerdir. 
rımıza bastık. (Dük dö Kent) Madde 3 - Sabah ondan 
kendisini karşıladı. (Barkley) öğleden sonra beşe kadar 
oteline misafir edildi. General otelde servis olmıyacaktır. 
Kazım ve Amiral Şükrü ve Madde 4 - Dışarıda tri· 
hepimizin ve herkesin sevdiği bünlerde yeri olanlar azami 
kalemi mahsus müdürü Bay sabah saat yedide yerlerinde 
Vedid de beraberinde idi. bulunmuş olmalıdır. 
Gurbet diyarında bize ne bü- Madde 5 - Merasime işti-
yük teselli verdi, bilemezsiniz. rak etmek istemiyen otel misa· 
Sevincimiz, neşemiz arttı, göğ· firlerine otelden çıkmaları miim· 
sümüz kabardı. kün olamıyacağını direktörlük 

Londraya gelen krallar, prens· hatırlatır. 
ler ilh.. Sanki Bahrimuhitin Londradan başka bir tarafa 
derinliklerine dalmış gibi eriyib gitmek istiyenlerin Kroneyşin· 
siliniyor. Burada büyük baş, den bir gün evel uzaklaşma~ 
devlet işine karışmıyan kral, ları zaruridir. Tribünlerde yerı 
ve herşey olan parlamento ve olmıyan halk merasim alayının 
bilhassa Başvekildir.. Millet geçeceği yollarda yerl_eri_ni ala· 
hakimiyeti en başta gelen caklardır. Ve bütün ıhtıyaçla· 
kudrettir. Fakat milletin tevkil rını sokakta temin etmeğe 
ettiği devlete boyun eğer ve mecburdurlar. Bu şerait altın· 
onun dediğini yapar. Çünkü da hakikaten bu halk mera· 
lngilterede her ferd bir dev· simden bir gün evel sokakları 
lettir. Herkes devlet gibi dü- doldurmuştur. Ogün herkes 
şünüyor.. Yalnız _şu şartladır _ Sonu 6 ıncı sahifede -
ki devlet ve onun başı milli • 

arzuyu yerine getirmedikleri Sağlam vücud ... sağ. 
zaman (çekil) emrini hisset· l 
mekte tereddüd göstermezler. lam kafa-güze insan 
Nitekim Başvekil ( Baldvine ) • 
bu ihsas edilmiştir. 

Taç giyme merasiminden 
sonra Baldvin istifa edecektir. 
Baldvinin son büyiik hamlesi 
dahili istikraz işidir. Milyarlar 
bir emir ve işaretle vatan mü
dafaası için bir hafta içinde 
derhal yerine getirildi. 

Yalnız son zamanda sana· 
iyciler iizerine koyduğu ağır 
vergi ile halk ondan yüz çe· 
virmiştir. 

Ne garibdir ki, milletler vergi 
üzerinde çok hassastır. Vatan
daşlık vasf ınm en bariz tarif· 
lerinden birisi de mükellefi· 

Evkal Ezan Ya al Evkat Euın Va at 
Guııeş 9,27 4"J4 ;kfam 12 19,l 7 
öğlo 5,~3 12,10 yatsı 1,50 22,06 
ikindi 8,4 8 16,06 imsnk 7 ,2-4 2,41 



Sayfa t 

Yeni ispanya kabinesini 
mutediller teşkil etti 

Asiler, Baleare bir ihraç hareketi 
yapmak niyetinde bulunuyorlar 

Valansiya, 18(Radyo)- Ye· 
ni kabineyi teşkile çalışmakta 
olan Bay Negrin; başında bu· 
lunacı-ğı Hükümetin asilere 
karşı sonuna kadar mücadele 
edeceğini, ispanyanın hürriyeti 
için çalışacağını; Parti mese· 
lelerini nazarı dikkate almıya· 
cağını söylemiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Ga· 
zeteler, Balear ve Kanary kru
vazörlerile altı muavin kruva
zörün asker dolu olduğu hal· 
de San Salver istikametine ha· 
reket ettiğini yazmaktadırlar. 

Asilerin, Bilbao - Laredo 
arasında bir ihraç teşebbü
sünde bulunacağı sanılmak· 
tadır. 

Madrid, 17 (A.A.) - Son 
bombardıman esnasında ya
ralanan Romanya konsolosha
nesinin lspanyol şoförü dün 
ölmüştür. 

Valansiya, 17 (A.A.) -
Fransız umumi federasyonu 
genel sekreteri Jouhaux tay
yare ile buraya gelmiştir. 

Cebelüttarılc, 17 (A.A.) -
Maine hastane gemisi içinde 
450 mülteci olduğu halde 
Vatansa hareket etmiştir. 

Valansiya, 17 (A.A.) - Bu· 
rada zannedildiğine göre B. 
Negrin hariciyeyi muhafaza 
etmesini Delvayodan rica ede
cek ve harbiye, bahriye ve 
hava bakanlıklarını ihtiva ede
cek olan milli müdafaa bakan
lığmı kabul etmesi için Prie
todan ricada bulunacaktır. 

Gazetelere beyanatında Neg
rin, asilere karşı mücadele ya
pacak ve ispanyanın istiklali 
uğrunda çarpışacak bir hü
kumet kuracağını ve bu hu
susta part! mülahazalarını na
zarı itibara almıyacağını söy· 
lemiıtir. 

Londra, 17 (A.A.) - Bü· 
tün lngiliz gazeteleri lspanyol 
Baleares ve Banarias kruva
zörlerile altı muavin kruva· 
zörün askerle dolu olarak 
Santander istikametinde gitti
ğine dair bir haber neşret· 
miştir. 

Nasyonalistlerin Bilbao ile 
Laredo arasında bir ihraç te
şebbüsünde bulunacakları zan· 
nedilmektedir. 

Sen Jan Doloz, 18 (Radyo) 
- Asi kuvvetlere mensup 
•Siyahok" kıtası Moroyeta 
köyünü de işgal etmiştir. Di· 
ğer bir kıta da, Basklar tara· 
fından tahliye edilen yerleri 
teslim almaktadır. 

Valansiya, 18 (Radyo) -
Saat 23 de Bay Egrini yeni 
lspanyol kabinesi listesini cum· 

hurreisi Bay Azanaya vermiştir. 
Egrini B~vekil ve Maliye 

Nazırı, Jiral Hariciye Nazırı, 
Endaleçyo Peryeno Milli Mü· 
dafaa Nazırıdır. 

Kabineye üç sosyalist, iki 
komünist, bir sol cumhuriyet
perver, bir Katalonya ve Bask 
milliyetpcrveri girmiştir. 

Bay Largo Kalero ve Ha· 
riciye Nazırı Bay Alvares Del 
Vayo kabineden hariç kalmış
lardır. 

Basklar dehalet ediyor 
Salanıanka, 18 (Radyo) -

Yüzlerce Bask ailesi asi kuv
vetlere dehalet etmekte ve 
bunlar kamplara sevkedilmek
tedir. 

Asilerin ileri hareketleri de· 
vam etmektedir. Gorinkar Mo
royeta yolu tamamen temiz
lenmiştir. 
Tahliye işine Belçika da 
iştirak etmeli diyorlar 

Bilbao, 8 (Radyo) - Bel
çika mebusu Bay Blini ve ar
kadaşları bugün Bask cephe
sini gezmişlerdir. Bu mebuslar 
Bilbaonun tahliyesi işine Bel· 
çikanın da iştirakine lüzum 
görüyorlar. 

Valansiya, 18 (Radyo) -
Kalabalık bir halk kütlesi 
önünde asi tayyarelerin öldür
dükleri 47 ölünün cenaze me
rasimi yapılmışhr. Bunlar ara
sında on beş gün evel Valan
siyaya gelmiş olan bir Fransız 
da vardır. 

Bordo, 18 (Radyo)-lspanya 
Cumhuriyetine mensub iki mit· 
ralyözle müsellah bir tayyare 
Satanderden gelirken yolda 
sukut etmiştir. Tayyare parça
lanmış fakat pilotlara bir şey 
olmamıştır. Tayyareler, hava
nın fenalığı hasebile yolu kay· 
bederek Bordoya düştüklerini 
söylemişlerdir. 

Tayyareciler Bilbaoya git
mek fikrindedirler. 

Valansiya, 18 (A.A.) - Ka· 
bine şu suretle teşekkül et
miştir: 

"Başvekil, Maliye, lktısad 
ve Ticaret Nazırı: Sosyalist 
Juan Negrin, Hariciye Nazırı: 
Solcenah cumhuriyetçilerinden 
Jose Giral, Milli müdafaa Na· 
zırt: Sosyalist lndalecio Prieto, 
Adliye Nazın: Bask Nasyona
listlerinden Manuel De lruju, 
Dahiliye Nazırı: Sosyalist Ju· 
liana Zagoi, Maarif ve sıhhiye 
Nazırı: Komünist Vesis He-r
nandez, Ziraat Nazırı: Komü· 
nist Vicente lribe, Nafıa ve 
münakalat Nazırı: Cumhuriyet 
ittihadından Bernardo Giner 
De Los Rios, içtimai muave· 
net Nazın: Katalonya solce· 
nahından Jaime Ayguade." 

Yeni kabine halk cebhesini 
teşkil eden bütün siyasi par· 
tilerin mümessillerinden mü· 
rekkebdir. Umumi iş ittihadı 
ile milli iş konfederasyonu ka
bineye iştirak etmemişlerdir. 
Propaganda nezareti hariciye 
nezareti;1in bir dairesi haline 
gelmiştir. 

48 yaşında olan B. Negrin 
Madrid mebusu, Dr. ve Mad
rid üniversitesi bioloji profe
sörüdür. lktısadi ve ameli me· 
selelerde mütehassıs olarak 
tanınmıştır. 

Başvekil B. Negrin ile B. 
Brieto derhal vazifelerine baş· 
lamışlardır. 

Vaşington, 18 (A.A.) -
Amerikan münakalat kumpan· 
yaları Nevyork·Paris hava mü· 
sabakasına muarızdırlar. 

Lindberg kendisinin yapmış 
olduğu maruf seferinin batı· 
rasını tesid için yapılan mera· 
sime iştirakten imtina etmiştir. 

Diğer taraftan Kanada hü
kumetinin Kanada yarışının 
icrasına muhalefet edeceği ya
rı resmi haberlerden anlaşıl
maktadır. 

Dedikodu yapma 
spor yap 

ANADOLU 

Sarhoşun marifeti 
Atıf oğlu Vehbi, sarhoş 

olarak Kağıthane caddesinde 
dolaşırken Hasan kızı Arife 
ile Atıfı dövmüş ve yakalan· 
mıştır. 

Tatar Nnzmige yakalandı 
Sabıkalılardan Tatar Naz· 

miye, Kaymakam Nihatbey 
caddesinde gürültü ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Kadını dövmüşler 
Kuruçay mahallesinde, Meh· 

met kızı Melihayı döven ibra· 
him, Osman ve Hasan Adli
yeye verilmişlerdir. 

Taşla yaralamış 
Mehmet oğlu 10 yaşlarında 

Mehmet, Karşıyakada Soğuk· 
kuyuda İsmail oğlu izzetin ka
fasını taşla yarmış ve yaka
lanmıştır. 
Karısını sopa ile dövmüş 
İsmail oğlu Cafer, öteden· 

beri arası açık bulunan karısı 

Naciye ve kayınvalidesi Mih· 
ribana Haciali caddesinde rast 
gelmiş ve herikisini de sopa 
ile dövmüştür. Cafer, zabıtaca 
yakalanarak Adliyeye veril
miştir. 

Kaçak tütün 
Karantinada Arabhasan ma· 

hallesinde oturan Hüseyin oğ· 
lu Halil lbrahimin evinde ka
çak tütün bulunduğu zabıtaya 
ihbar edilmiş, yapılan araştır
ma neticesinde 260 gram tü· 
tün ve bir tütün kaymağa mah· 
sus havan bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Galatasaray 
Bir teblij. neşre 'ti 

lstanbul, 18 (Hususi) - Ga
latasaray kulübü, bir tebliğ 
neşrederek Ankaradaki maç· 
)arda bitaraflığından şüphe 
edilen hakem Nihadın Galata
sarayla temas ve alakası ol
madığını beyan e}lemiş ve 
Nihadın Galatasaraydan fazla 
Güneş kulübü ile temasta bu· 
lunduğunu bildirmiştir. 

Kütahya 
elektrik santralı .• 

Kütahya, 17 (A.A.) - Kü
tahyadada kurulacak olan bü
yük elektrik santralı için mü· 
tehassıslardan mürekkeb bir 
heyet şehrimize gelmiştir. San
tralın şehre yedi kilometre 
mesafedeki Akköprüye kurul
ması takarrür etmiş gibidir. 
Heyet aynı zamanda istimlak 
edilecek yerleri de tesbit ede· 
cektir. 

Edirnede hayvanata 
şarbon aş ısı yapılıyor 

Edirde, 17 (A.A.) - Trak
yanın bertarafında baytarlar 

ve fen memurları tarafından 
eneme ameliyesine ve bir 
yandan da şarbon aşısına baş· 
lanmıştır. Bu plan beş yıl 
devam edecektir. ikinci yıl 
bununla bitmiş oluyor. 

Bu sene beyaz peynir ve 
kaşar mandıraları daha faal 

ve daha toplu çalışmaktadır. 
Yeniden yapılan modern man· 
daralar çoktur. Edirne vilayeti 

mandıraların adedini 45 den 
30 a indirmiş ve böylelikle 
masrafları, gidip gelme hiz
metlerini daha ekonomik bir 
duruma sokm 

lktısad Vekili 
BugUn lstanbuldan An· 

karaya dönüyor 

Maznunun parmağındaki kan le
kesi hadise ile alakadar değilmiş 

İstanbul, 18 (Hususi) -
Şehrimizde bulunmakta olan 
İktısad Vekili Bay Celal Ba· 
yar, bugiin kömür depoları 
için iki milyon lira sarfile ya· 
pılacak inşaat işini ve Haliç· 
teki tezgahlar meselesini ted· 
kik etmiş, alikadarlarla görü· 
şerek izahat almıştır. 

Cumhuriyet meydanı ve es· 
ki Fuar sahası civarında ecza· 
cı Bay Mehmedi öldürmekle 
maznun Bay Taliboğlu Arifin 
muhakemesine dün şehrimiz 

Ağırceza mahkemesinde nak· 
zen devam edilmiştir. Bu cel· 
sede şahid sıfatile polis me
muru Bay Cavid ve Vahab 
dinlenmişler ve bir çocuğun, 
Fuar sahası civarında bir ci· 
nayet vukubulduğunu haber 
vermesi üzerine derhal oraya 
gittiklerini, katil Arifi yakala· 
dıklarını, karakola götürdük· 
lerini söylemişlerdir. Şahidler, 
Arifin üzerinde sarı renkte 
bir bıçak kını bulduklarını ve 
parmağında da bir kan lekesi 
gördüklerini, bu kan lekesinin 
ne olduğunu sorduklarını, maz
nunun da: 

- Bu lekenin, hadise ile 
a~akası yoktur. Cevabını ver
diğini söylemişlerdir. 

Diğer şahit polis B. Sala
hattin ve Vahab aynı şekilde 
ifadede bulunduktan sonra 
demişlerdir ki: 

- Maznuna parmağındaki 
kan lekesinin ne olduğunu 
sorduk: 

- Bn lekenin, cinayetle 
alakası yoktur. Eczacı Meh
met, bana tabanca çekmişti, 
bu silah, Arap Ali adında 
biri tarafından kaçırıldı, polis
ler, bunu doğru söylesinler. 

Dedi. 

Müddeiumumi muavini Bay 
Şevki Suner de bu meselea 
hakkında şahitlerle maznun 
sualler sordu, şahitler, malu· 
matları bulunmadığını, maz· 
nun da bunun insan kanı le
kesi olmadığını söylediler. 

Bazı şahitler gelmemişti. Bu 
şahitlerin celbi için muhake
me, başka bir güne bırakıldı. 

Tahliye edildiler 
Seferihisarın Dikmen dağın

da Yürük Osmanın çadırını 
basarak parasını gasbeden ve 
kansı Güllüyü yaralayan Os
man oğlu lsmail ve Yusufun 
muhakemelerine dün nakzen 
başlanmıştır. 

Suçlulardan lsmail, dünkü 
celsede: 

- Biz mahkum olduktan 
sonra davacılar; bu suçu on
lar işlemedi, günahlarına gir
dik demişler. Bu da gösteri· 
yor ki biz suçlu değiliz. De
miştir. 

Müdafaa şahidi Mahmud 
oğlu Nuri de: 

- Bir gün kömür yakıyor· 
dum. Osman yanıma geldi. 
Çadırının yakıldığını, eşyala
rının çalındığını söyledi. Hep 
birlikte çadıra geldik, fakat 
çadır yanmamıştı. O zaman 
yalnız eşyalarım çalındı, dedi. 

Kansı Güllüye, eşyaları 
kimin çaldığını ve kendisi· 
ni kimin yaraladığını sor· 
dum. O da, yerli değildiler 
tanıyamadım, diye ccvab 
verdi. 

Demiştir. 
BaY"am oğlu Yusuf ifade· 

sinde demiştir ki: 
- Bir gün Güllüyü gördüm, 

bana bu adamları haksız yere 
yaktım, dedi. O zaman, lsmail 
ve Yusuf hapiste idiler. 

Mahkeme gelmiyen şahid· 
lcrin celbi için başka güne 
bırakılmış, iki senedir mahbus 
bulunan lsmail ve Yusufun 
tahliyelerine karar verilmiştir. 

lktısad Vekili öğleden son· 
ra Belçikalı mühendis B. Ni· 
yerin (milli ihrak maddelerinin 
sulh ve harb zamanındaki ro· 
lü) mevzulu konferansında ha· 
zır bulunmuştur. 

Bay Be lal Bayar, yarın ak· 
şam Ankaraya dönecektir. 

Nevyork.Paris ha11d 
yarışı neden kaldı? 

Vaşington, 18 (A.A.) -
Hariciye Nezareti aşağıdaki 
notayı neşretmiştir: 

"Amerika hükumeti Lind
bergin seyahatinin onuncu 
yıldönümünü tesid ~tmek mak· 
sadile Fransayı Nevyork-Paris 
yarışı tertib etmeğe sev eden 
dostane ve ilicenabane s~ 
bebleri pek iyi takdir ederek 
evveli bu teşebbüse yardırn 
etmeğe muvafakat etmiti. 

Bilahare yapılan fenni ted
kikler neticesinde Amerika 
hükumeti bir kaç insanın ha· 
yatını lüzumsuz yere tehlike· 
ye koyacak ve hava nakliya
tının emniyeti hakkında halkta 
fena bir tesir bırakabilecek 
olan bu teşebbüsün arzettiğİ 
muhatarayı nazarı itibare ala· 
rak yarışın yapılmasına mani 
olmağa, bu hususta Franııı 
makamatına bir nota gönder· 
meğe karar vermiıtir. 

K. Ciano-DrummonJ 
mülakatı •• 

Londra, 18 (A.A.) - Son 
Ciano·Drummond mülakatın· 
dan bahseden Times gazetesi 
diyor ki: 

lzmirliler temiz 

Bu görüşme esnasında iki 
memleket • gazetelerinin vaıi· 
yeti tedkik edilmiştir. Sanıl· 
dığına göre bir çok mesele· 
lerde ve ezcümle garb paktı 
meselesinde anlaşmalara da 
varılmıştır. 

süte kavuşuyor 
Sütçülere talimatnameye uymala

rı için 20 gün mühlet verildi 

Garp paktı müzakerelerine 
yakında yeniden başlanması 
ümid edilmektedir. iki devlet 
Habeşistanın Milletler cemiye
tinden uzaklaştırılması ve ltal· 
yan imparatorluğunun tanın· 

ması hususlarını da aynca 
görüşmüşlerdir. 

Süt talimatnamesinin tatbi
kine başlandığını yazmışhk. 
Umumi hıfzıssıhha kanununun 
171 inci maddesine göre ha· 
zırlanan talimatnameye uygun 
bir şekilde sütçüler buz do-

salar, hayvanlar üzerinde ta· 
şındığı gibi Brik Üzerlerinde de 
taşınabilecektir. lsterlize süt 
satmak için de Belediye sağ
lık işleri müdürlüğü tetkikler 
yapmaktadır. 

lapları yaptın~ süt güğümle- "atı·ı ma-hku" m oldu 
rini bu dolaplara koyacak, Aı 

Taarruz faaliyeti 
devam ediyor. 

sütlerini temiz bir şekilde hal· 
ka satacaklardır. Bunun için 
sütçülere yirmi günlük mühlet 
verilmiştir. Hazırlanan nümune 
çok güzeldir. Süt güğümleri· 
nin içine konulacağı kasaların 
içi çinko kaplı olacak, buraya 
buz doldurulacak, süt güğümü 

içine süt konduktan sonra bir 
daha açılmıyacak, süt, güğü· 
mün camekanlı kısmındaki 

kumasından akıtılacak, süt öl
çülerini yıkamak için kasanın 
bir tarafında da temiz su bu· 

lunacak, her süt verişte, sütçü 
ölçüleri yıkıyacak ve came· 
kanda muhafaza edecektir. 
lzmirde bazı sütçüler, talimat
nameye uygun şekilde süt ka
saları yaptırmışlardır. Bu ka-

r 
Nerede hareket 

orada bereket 

600 lira da tazminat 
verecek 

lzmir·Urla yolunda bir ge· 
zinti esnasında sarhoşlukla oto· 
mobil içinde arkadaşı Mehmed 

Salamanka, 18 (Radyo) -
Havaların çok fena olmas111• 
rağmen General Mola Bilbao 
taarruz faaliyetine devam et· 
mektedir. 

Asi kuvvetler bugün Lavali· 
ko, Lavaledoresitayi işgal et* 

mişlerdir. Bir asi kıta, Biskar 
di dağından cenuba doğrd 

Kamili tabanca kurşunile öl
düren Yahya oğlu Alinin, şeh

rimiz Ağırceza mahkemesinde 
muhakemesi neticelenmiş, Ali-

sarmıştır. 
nin Türk ceza kanununun 
449 uncu maddesi mucibince Asi tayyareler, Galdiyak' 

hattını şiddetle bombardım•" 
on iki sene ağır hapsine ve etmiştir. 24 saattenberi asilr 
vereseye 600 lira ölüm tazmi· re iltica eden firari miktat' 
r.atı vermesine hükmedilmiştir. ğ l k d 

B l k b 
. . ço a ma ta ır. 

u gar a ınesı 1. • a• 
Muh. t d'l•t ~ k Bay Musso ını t J 

ım a 1 a a Uvrıyaca • • .-H 
Sofya, 18 (Radyo) - Ya· yare ıle bır tur yar: 

rın (bugün) Köse lvanof ka- Roma, 18 (Radyo) - s-ç 
binesinde mühim tadilat ya- Mussolini dün akşam saat 1 
pılacaktır. istifa etmiş olan de Linoryodan kendi tayYr' 
Ticaret Nazırının yerine Filibe resi ile Libdo, Roma, AnciY~ 
tüccarlarından biri getirilecek, Neneno ve Gaeta üzeri~ 
daha bir kaç nazır değiştiri· bir tur yapmış ve iki 
lecektir. aonra dönmüftiir. 
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Sarib bir vak'a: 

Genç bir kız, diğer bir 
kızla evlendi 

Fakat bir hafta sonra mesele mey
dana çıktı, hayretle karşılandı 

k Londra civarında Harrogat - lerin detektiflerin nezareti al-
i~sabasının kilisesinde bundan tında şehre getirildiği büyük 

ı hafta evci henüz 25 ya- bir hayretle görülmüştür! 
tın~a bulunan dilber Rüt Bar· Bu hayret biraz sonra büs-
~rın, Con Lisyonel Dinii is· bütün artmıştır. Çünkü Con 
~ınde çok sevimli ve güzel Lisyonel Diniji adını taşıyan 

•
1r delikanlı ile nikah mera- güzel delikanlının, HArroval 

Sll'fl' 1 yapılmıştır. kasabasına komşu Ritlan ka· 
b Bu izdivaç ayininde kızın sabasmdan Mis Koning oldu-
C abası maruf makinist Mister ğu meydana çıkmıştır! 

orc Barker ile zevcesi Mis- Mesele mahkemeye akset-
ters E B b 

1 
mma arker de hazır miştir. 

u unmuşlar, hatta kızlarının Nikahı kıymış olan papas 
v~ damadlarının şahidliği va- ifadesinde: 
zıfesinı· d - .. l d' E D e gormuş er ır. - vet, demiştir. Ben da· 
d' . •mad, gayet şık ve ken- madın çok tüysüz ve kadına 
r~sıne çok yaraşmış bir kos- benzemesini ve sinninin tan· 
burn giymişti, ellerinde de nan olmasını şübhcli gördüm, 
eyaz eldivenler vardı! Bu yaşının yirmi bir olub olma· 

rnesud h .. d' . h t k' a ısenın atırasını dığını sordum müsbet cevab 
eş ıl etmek üzerede bir kaç alınca arkasını aramadım! 

Poz Üz• • • · • • B k k Y ... rıne. resım çekılmıştır. u i i genç ızın niçin 
enı evlıler merasimden evlendikleri henüz belli de· 

~onra, bal aylarını geçirmek ğildir. Bir hata veya bir hile 
Uzere V' gt . } h 1 l kl v·ıı.. ın on cıvarında bir eseri o ması i tima i oma a 

1 aya gitmişlerdi. beraber, bir hafta içinde bu 

1 Sayın karilerimiz diyecek· vaziyetin anlaşılmaması hay· 
er ki: , 

reti mucibdir. Çünkü bu iki h"; Heryerde olagelen bu kızın evlendiği zabıtaya imza· 
n:k:;eyi bize uzun uzadıya sız bir melctubla haber veril-

de ne mana vardır?. miştir. 
· ~vet, buraya kadar karile· -----------1 

rırnız '- h D ;t, • 
l d ÇOat aJdıdırlar; fakat 05 rU insan 
ra •n bir hafta kadar bir di/ı yürür 

zarnan . 
----=.:.:...!eçınce, bu yeni evli- \.. _,! 

Ceşmede sakız-ağacı 
yetiştirilecek 

o -n sene sonra senede 40,000 kilo 
sakız istihsal edilebilecektir 
Bundan 

Çeşme hav ~~ey zaman evel nun için de mevcud 300 ağaç· 
sak alısınde bir miktar tan çelik almak ve köklen· 
len ız akğacı vardı. istihsal edi- dirmek suretilc 30,000 fidan 

aa ızlar T" k" telif ' ur ıyenin muh- yetiştirilebilir. Yabani sakız 
Yerlerine ·· d ·ı k ı d 1 k 1 satılır le gon erı ere ağaç arı a aşı anara on ar· 

nılırd' ~e erlemelerde kulla- dan da istifade mümkün ola-
sakı ı. on yıllarda Çeşmede bilir. Aynı zamanda halka sa· 
için zi:~:çla~ı, azalmıştır. Onun kız istihsalinde çizme usulü 

Ç salata da azdır öğretilecek olursa hem nefis, 
eşmed k · 

yıllık b· e sa ız ağacının 30 hem daha çok sakız elde edi-
ır m · · rni h b azısı vardır. Umu· lebilir. Ziraat müdürlüğü, bu 

kızda~ dten evel Rumlar Sa- mühim mesele üzerinde ted-
ları iki' amızlık getirterek bun- kikler yapmaktadır. iyi çalış· 
rülen km şartlarına uygun gö· ma ile on yıl sonra Çeşme 
ve ıood'ılarında yetiştirmişler havalisinde senede 40 bin ki· 
m· l sakız ağacı elde et lo sakız istihsal edebilecek 

ış erdi Eğ - d d f l Patlarn · er umumi harb erece e az a sakız ağacı ye· 
Valisin~:aydı, şimdi Çeşme ha- tiştirmek mümkün olacaktır. 
ax. 40 • 50 bin sakız K.J!.lt .. k 
l .~acı hulunacakt B h u urpar ta 
ıde h ı. u ava- h 

Ve a~nup, incir, çitlembik azırlıklar 
z~CYtın ağaçları da vardır. Sıhha.t mUzesi i~in 50 bin 

d raat Vekaleti şimd'k· h 1 h ra sarfedılecek 
e b· . ' ı ı a. K 1 k f 

l ırınci safta zeytin ağa . ü türpar ta uar hazırlık-
arının fenni c:e'- .11 d 5 farına devam edilmektedir 
tiril . v Kt er e yetış· y .d k 1 k . 

rnesıne eh . em en uru aca olan sıhhat 
rnektedir B emmıyct ver- müzesi için Sıhhiye Vekale-
ağaçlann:n ~ ~~yan~a sakı~ tinden cevab gelmiştir. Sıhhat 
Şekilde bak ~retı mesı ~e fennı müzesi, Hilaliahmer merkezi 
lirse .. 1 ması temın edi· tarafından inşa edilecektir. 
gelir mustahsıllar için yeni bir Müzenin planları da gönde· 

Vasıtası temin d'l · .1 • • • olacakt . . c 1 mış rı mıştır. Aynı zamanda hır 
Ala ır. Şımdı Çeşme ve sıhhat mektebi mahiyetinde 
d çatı havalisinde (300) ka· olacak müze binasının inşasına 

ar sakız ... d b la d agacı var ır ve un- 50 bin lira sarfedilecektir. ln-
r an h "k d sak ersene az mı tar a şaat 15 güne kadar başlıya-

d 
1t alınmaktadır. Sakız fi. cak ve fuar zamanına kadar 

"it~ a~ı~ın üretilmesi için çelik bitecektir. 
,,e ıştırılme . l" d b p .. .. sı azım ır ve u· araşut kulesi inşaatı da 
V ilerlemektedir. Temel tama· 

ücudunu ve men atılmış ve kule inşasına 
k ~ . l başlanmışhr. Kule de fuara 
aTanı lf et yetiştirilecek ve atlamaya açı· 

lacaktır. 

ANADOLU 
Serbest sütunlar -
Ecnebtleşen Türkce , 

Müceddidlik iddiasında bu· 
lunan kalem sahihlerinin elin· 
de gürbüz, temiz, dinç ve 
ahenkli Türkçemiz Arnavud
laşmağa, Frenkleşmeğe, Rum
laşmağa başladı. Umarinaya 
çivi sürter gibi muharriş ses
ler çıkararak kulakları yırta, 
yırta, gözleri tırmalıya, tarma· 
lıya gazete sütunlarını doldu
ran bu içi dışına çevrilmiş ec
nebi Türkçe salgını; dikkat 
ediyorum; her yazı yazanı hiç 
olmazsa bir, iki defa kendi
sine çekiyor. 

Salgının menşei kimdir, 
nedir, neresidir; belli değil. 
Hangi ters konuşan adam; 
duygusunu çetrefil dilile ka· 
ğıda aksettirerek bu işe baş· 
ladı ve bu tiksindirici tahrir 
mezhebinin imamı oldu; meç· 
hul... 

Davanın aşikar olan tarafo 
salgın halinde bir yazış hasta
lığının vücududur. Ters yaz· 
mak, şiveyi bozmak, ifadeyi 
perişan ederek dilber Türk
çemizi bozacı lehçesine uydur
mak gibi [bedii cinayetlerin ] 
irtikabında; galiba; zarafet te· 
vehhüm ediliyor. 

- Bakıyorduk hep bera· 
ber deniz kenarından, 

- Görüyordu hayalini onun 
arkasından, 

- Gidecekti sevgilisinin pe· 
şinde o. 

Bunlar Türkçe değildir; 
Kürdçcdir, Arnavudçadır, Rum· 
cadır. Dilber Türkçenin bün· 
yesine; böyle cümleleri ~ersine 
döndürüb yazmaktan daha 
feci suikasd yapılamaz. 

- Lazımdır sağmak keçinin 
südünü. 

Gibi içi dışına çıkarılmış 
ifadeler karşısında ihtiyarımı 
gaybederek: 

- Hangi ltalyan bunu in· 
lngilizceden Türkçeye tercüme 
etti. 

Diyorum. 
Ve sonra ımzaya bakıyo

rum: 
Türk adı ... 
f stanbulu bir tarafa bıraka· 

ralc mahalli konuşmak lazım· 
gelirse diyeceğim ki: yazı iş· 
leri müdürlerinin gözleri çok 
zayıflamış olacaktır. Bunları 
okuyub beğene, beğene mi 
sütunlarına geçiriyorlar, yoksa 
hatır kırmamak için mi?. 

Fıkra muharrirlerinin dörtte 
üçü bu ters ifadeleri kafi de· 
ğilmiş gibi öyle çirkin (Sürç·i
kalemler) de yapıyorlar ki ta· 
rif edilemez. Dün; bir köşe 
yazıcısı .. Bizim köylülerin ku· 
takları öne doğru,, diyordu. 
insan kulağının öne, arkaya, 
yukarıya, aşağıya, sağa, sola 
doğru dikilmesi imkanı varsa 
muhterem muharrir mutlaka 
köylü kıy af etine girerek ay· 
naya bakmış olacaktır. 

Ege bölgesi ve lzmir şehri 
pek çok kalem sahibi yetiş· 
tirmiştir. Bu memleket zaman, 
zaman kalem erbabının kesa
fette kaynağı haline gelmiş ve 
merkezden muhite doğru ta
şışlar arzetmiştir. Çevreyi dar 
bularak fstanbula atlayan mu
harrirlerin sayısını; kırk yaşını 
aşkın olanlar çok iyi bilirler. 

Böyle bir memlekette ve 
böyle bir muhitte matbuat na
sıl oluyor da: 

- Geçmişti canından yor· 
gunlukla. 

Gibi felaketli ifadelere yer 
veriyor; vicdanım şahiddir ki; 
şaşıyorum. 

Aman başmubarrirler, aman 

Ataturk 
19 mayısı anlatıyor 

lstanbuldan çıkmada-;. evel verilen karar T uring kulübün 
Samsuna ayak basınca tabika başlandı B • b.. .J!.k ergama uyu 
- Başı 1 nci sairi/ede - ve mıntakama mücavir bulu· • • 

Saltanat ve Hilafet mevkiini nan vilayata da tebligatta bu· gezısı 
işgal eden Vahdeddin, müte· lunabilecektim. Bergama Halkevince 22-5-937 
reddi, şahsını ve yalnız tahtı· Bu salahiyete göre Ankr..ı- gününden itibaren 28-5·937 
nı temin edebileceğini tahay· rada bulunan yirminci kolordu gününe kadar bir hafta müd· 
yül ettiği deni tedbirler araş- ve bunun mensub olduğu mü· detle, tertib edilen (Büyük 
tırmakta. Damad Ferid Paşa- fettişlik ile ve Diy~rıbekirdeki Kermes) eğlenceleri münase· 
nın riyasetindeki kabine; aciz, kolordu ile ve hemen bütün betile Turing ve otomobil 
haysiyetsiz, cebin, yalnız pa- Anadolu rüesayı memurini mül· kulübümüz Bergamaya hafta 
dişahın iradesine tabi ve kiyesi ile muhabere ve müna- için muhtelif geziler tertib 
onunla beraber şahıslarını sebette bulunabilecektim. etmiştir. 
vikaye edebilecek herhangi Bu vasi salahiyetin, beni Bergamaya gidip gelme 
bir vaziyete razı.. lstanbuldan nefiy ve tebyid 175 kuruştur. 

Ordunun elinden esliha ve maksadile An,doluya gönde· Bergamaya gidiş sabah saat 
cephanesi alınmış ve alın· renlcr tarafından, bana nasıl 8 den başlar. Dönüş saat 19 
makta... tevdi edildiği mucibi istiğra· dadır. Otobüsler Konak önün· 

itilaf devletleri, mütareke hınız olabilir! Derhal ifade den kalkacaktır. 
ahkamına riayete lüzum gör- etmeliyim ki, bana bu salahi- Kermes eğlencelerini gör· 
müyorlar. Birer vesile ile iti- yeti onlar bilerek ve anlıya· mek için daha fazla kalmak 
laf donanmaları ve askerleri rak vermediler, Herçibad abad istiyenler kulübümüz memur-
lstanbulda. Adana vilayeti, benim lstanbuldan uzaklaşma· larına veya Bergama Kermes 

· Fransızlar; Edirne, Maraş, mı arzu edenlerin icad ettik- komitesine biletlerini vize ettir· 
Ayıntap, f ngilizler tarafından leri sebeb (Samsun ve hava· dikten sonra istedıkleri kadar 
işgal edilmiş. Antalya ve Kon- lisindeki asayişsizliği mahal- kalabilirler. Biletler, herza-
yada ltalyan kıtaatı askP.riyesi; !inde görüb tedbir almak için man Konak önündeki Halk 
Merzifon ve Samsunda f ngiliz Samsuna kadar fgitmek) idi. otobüsleri idarehanesinden tc· 
askerleri bulunuyor. Herta· Ben vazifenin ifası, bir ma· min edilebilir. 
rafta, ecnebi zabit ve memur- kam ve salahiyet sahibi ol· Gezi için fzmirin en iyi 
ları ve hususi adamları faali- mağa mütevakkıf olduğunu otobüsleri angaje olunmuştur. 
yette .. Nihayet, mebdcikelam ileri sürdüm. Bunda hiç bir (Otobüslere haddi istiabından 
kabul ettiğimiz tarihten dört beis görmediler. O tarihte fazla yolcu konmıyacaktır. 
gün evci, 15 Mayıs 335 de •rkanı harbiyei umumiyede Bu büyük geziye iştirak 
itilaf devletlerinin muvafakatile bulunan ve benim maksadımı ederek Bergamanın tarihi 
Yunan ordusu lzmire ihraç bir dereceye kadar istişmam eserlerini ve büyük . orijinal 
ediliyor." eden zevat ile görüştüm. Mü- Kermes eğlencelerini görmek 

Atatürk devamla: fettişlik vazifesini buldular ve fırsatının kaçırılmamasını tav-
•Vaziyetin dehşet ve veba· salahiyete müteallik talimatı siye ederiz. 

meti karşısında, heryerde, her da, ben kendim yazdırdım. lzmir Turing kulübü 

mıntakada bir takım zevat Hatta Harbiye Nazın olan Jngilterede pamuk 
tarafından mukabil halas ça- Şakir Paşa bu talimatı oku· 
releri düşünülmeğe. başlandı- duktan sonra imzada tereddüd rekoltesi 
ğını, "Trakya Paşaili. ve Trab- etmiş, anlaşılır, anlaşılmaz bir Londra, 18 (A.A.) - lngi-
zonda .. Muhafazaihukuk ve tarzda, mührünü basmıştır." liz pamuk müstabsıl cemiyeti 
ademi merkeziyet,, cemiyetleri· Atatürkün nutkunun bu kıs· tarafından neşredilen bir ra· 
nin kurulduğunu söyledikten mında, umumi manzaranın da- pora göre, Hindistan hariç 
sonra şöyle devam ediyorlar: ha dar bir çerçeve içinde, olmak üzere bütün lngiltere 

.. İzmirin İşgal olunacağına muhasım devletlerin memle· imparatorluğunda 936 sene· 
dair Mayısın on üçündenberi keti ne suretle taksim ettik- sinde istihsal ed!len pamuk 
fili emareler gören lzmirde !erini, padişah ve halifenin miktarı bundan evelki bütün 
bazı genç vatanperverler, ayın hayat ve şahsından başka bir rekorları kırmıştır. 
14/15 inci gecesi, bu elim va· şey düşünmediğini, milletin ve 1937 senesi tahminlerinin 
ziyet hakkında müdaveleiefkar ordunun da kurtuluş çaresini pek sarih olarak daha müsaid 
eylemişler ve emrivaki haline düşünürken mevrus bir itiya- olduğu raporda ilave edil-
geldiğine şüphe kalmıyan Yu- dın sevki ile hilafet ve salta- mektedir. 
nan işgalinin ilhakla neticelen· natın masuniyeltinil de nazarı Efendiler; b':, bu kararla· 
mesine manı· olmak esasında itibare aldığını, ngi tere, Fran-

1 t b d rın hiç birinde isabet görme· 
müttefik kalmışlar ve (Reddi sa ve ta ya gi i evletleri 

ki d dim. Çünkü, bu kararların is-
ilhak) prensibini ortaya atmış- gücendirmeme iğin e esas ı 11 

d h l k tinad ettiği bütün de i er ve 
!ardır. Aynı· gecede bu mak· olarak tutul uğunu atır attı - d" mantıklar çürüktü, esassız i ı. 
sadın teşmı.lı'nı· temı'n ı'çı'n lz- tan sonra diyorlar ki: b ı 

ı Hakikat halde, içinde u un· 
mirde Yahudı' maşatlı1....nda " zah ettiğim ma!Umat ve 1 d o' duğumuz tarihte, Osman ı ev-
toplanabilen halk tarafından müşahedata göre, üç nevi ka- .. letinin temelleri çökmüş, om· 
bir miting yapılmışsa da ertesi rar ortaya atılmıştı. rü tamam olmuştu. Osmanlı 
gün sabahleyı·n Yunan asker- 1 incisi; İngiltere himayesini memleketleri tamamen parça-
lerinin rıhtımda görülmesile bu talep etmek. lanmıştı. Ortada bir avuç Tür-
teşebbüs ümid edilen derecede 2 incisi; Amerika mandasını kün barındığı bir atayurdu 
t · · k d d · · talep etmek. b emını ma sa e ememıştır.,, kalmıştı. Son mesele, unun 

Büyu"k Şef, bunu mu-teakıb Bu iki nevi karar sahipleri, . ğ I da taksimini temıne u raşı -
gerek kendilerinin müfettişi Osmanlı devletinin bir kül maktan ibaretti. Osmanlı dev· 
bulundukları üçüncü, gerekse halinde muhafazasını düşünen· Jeti onun istiklali, padişah, 
k lerdir. Osmanlı memalikinin ' i inci ordu cüzütamlarının ne· halife, hükumet, bunlar hepsi 

relerde ve ne halde bulunduk· muhtelif devletler beyninde medlülü kalmamış bir takım 
larını anlatarak şöyle devam taksiminden ise kül halinde bimana clfazdan ibaretti. 
edl'yorlar.· bir devletin tahtı himayesinde k' . Nenin ve ımın masuniyeti 

"Benim bu iki kolorduya bulundurmağı tercih eden· d için kim en ve ne muavenet 
dog" rudan doğruya emir ve lerdir. k · · d ? 

3 .. .. k mahall"ı hala" s taleb olunma ıstenıyor ıı 
k d • ld d uncu arar, uman am carı o uğun an O halde ciddi ve hakiki 
f l b. l"h' · d k' çarelerine matuftur. Mesela; az a ır sa a ıyetım var ı, ı karar ne olabilirdi? 
müfettişlik mmtakasına müca- bazı mmtakalar, kendilerinin 

vir bulunan kıtaatı askeriyeye 
dahi tebligat yapabilecektim. 
Kezalik mıntakamda bulunan 

yazı işleri müdürleri!. Muhiti
mizi bu ecnebileşen Türkçeden 
kurtarınız. Bu günahın vebali 
sizin boynunuza yüklenmek
tedir. 

Dilber Türkçemizi kanırta, 
kanırta boğazlıyorlar ... 

*** 

Osmanlı devletinden fekkedi· 
leceği nazariyesine karşı on· 
dan ayrılmamak tedbirlerine 
tevessül ediyor. Bazı mıntaka· 
lar da, Osmanlı devletinin im· 
ha ve Osmanlı memleketleri· 
nin taksim olunacağını emri 
vaki kabul edertk kendi baş· 
tarını kurtarmağa çalışıyorlar. 

Bu üç nevi karArın esbabı 
mucibesi vermiş olduğum iza
hat meyanında mevcuddur. 

Efendiler, bu vaziyet karşı· 
sında bir, tek karar vardı. O 
da Hakimiyetimilliyeye müste· 
nid, bilakaydü~art müstakıl 
yeni bir Türk devleti tesis 
etmek! 

işte, daha, lstanbuldan çık
madan evci düşündüğümüz ve 
Samsunda Anadolu toprakla
rına ayak basarbasmaz tat· 
bikatına başladığımız karar, 
bu karar olmuştur." 



Sayfa 6 

Habeşistanda 
----··---

Şehirlerin yerlerini 
değiştiriyorlar .. 
Roma, 18 (A.A.) - Gaze· 

telerin yazdıklarına göre, Ha· 
beşistanın ·payitahtının Ad is· 
Ababadan Djimma ve yahut 
Dessieye nakledilmesi thtimali 
vardır. Zira Adis-Ababanın 
ıklimi Avrupalılara uygun gel· 
memektedir. 

Bu haberlerde diğer bazı 
şehirlerin de yerlerinin değiş
tirileceği ilave olunmaktadır. 
400 metrP. yüksekliğinde bu· 
lunan Gondar şehrinin 1800 
metre yükseklikte yeniden inşa 
edilme.si ihtimali mevcuttur. 
Öğrenildiğine göre yeni Gon· 
darın planları şimdiden hazır 
bulunmaktadır. Fakat inşaata 
ancak Gondara müntehi olan 
yollar sisteminin ikmalinden 
sonra başlanılacaktır. 

Bay Delbo.1 
Brüksele gidiyor 

Paris, (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Bay Delbos Belçika 
hükumetinin davetini kabul 
ederek perşembe günü Brük· 
sele gidecektir. 

Divanıharb 
9 kişi mahkOm etti 
Bükreş, 18 (Radyo) - Di· 

vanıharb Demir muhafızlara 
mensub 9 kişiyi 1 seneden 3 
seneye kadar muhtelif ceza· 
!arla mahkum etmiştir. Bunlar 
arasında general Katagüzenin· 
de oğlu vardır. 
Alman gezgini B. Kolber 

şehrimizde 
Dünyanın bertarafını gez· 

miş olan ve seyahatlerine dair 
verdiği konferanslerla dünyaca 
tanınan bu zat, lzmir Orta 
mekteplerile Liselerinde de 
konferanslar verecektir. 

Kudüs Yahudi 
icra komitesi 

Muhaceret kontenjanmı 
kabul etmiyor .. 

Kudüs, 18 (A.A.) - Yahudi 
Ajansının icra komitesi 770 
müsaadenameden fazla veril· 
memesini protesto etmek mak· 
sadile 1 Nisan ile 31 Temmuz 
arasındaki dört ay için tesbit 
edilmiş olan işçi muhaceret 
kontenjamnı kabul etmemeğe 
karar vermiştir. 

icra komitesi bununla be
raber Almanya muhacirleri 
için sureti mahsusada verilmiş 
olan müsaadenameleri kabul 
edecektir. Bu muhacirler Sir 
Herbert Samuelin riyasetindeki 
British Gouncil German Jov· 
ryin mali yardımile vücuda 
getirilen ziraat planından isti
fade edeceklerdir. 

Mucur panayırı 
Binlerce halkın iştirakile 

açıldı. 
Kırşehir, 17 (A.A.) - Mu· 

cur panayırı bugün vilayet 
merkezinden ve Mucura civar 
kaza ve köylerden gelen bin· 
!erce halkın iştirakile açıld ı . 
Panayıra iştirak eden çiftçi
lerden en iyi mahsul ve hay-
van yetiştirenlere mükafatlar 
verilmiş ve panayırın açılışını 

takiben Mucur çarşısında ye
niden yapılan on beş dükka· 
nın temeli atılmıştır. 

Panayırda yerli mallar ve 
alelfımum herçeşid mahsulat 
ve hububat üzerinde hararetli 
alış-veriş olmuştur . Toprağı 

olmıyan eğitmenl erin köylerin 
manevi şahsiyetlerinin malı 

olan topraktan faydalanması 
için şimdiden hazırlık yapı· 

orlar. 
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Londra mektubları: Londradan dönenlet Arnavudluk isyanı 
• Pariste mUhim mUzakert' 

Asiler, hezimete ugv ratı- Merasımden evel Lon- ıerd~ bulunacaklardır .. 
Parıs, 18 (Radyo) - Lon· 

larak rl·cat ettı·ıer ra hayatına bir bakış dradan dönecek olan birçok 
devletler ricali burada beklen· 

·~~-----------_,~_, 
Deyli Telgraf, ltalyanın, Arnavudlutu Bol bol viski var. Fakat taşkın-
işgal etmek fikrinde olduğunu yazıyor lık ve taarruz yasak! 

Tiran, 18 (Radyo) - Arnavud· mamem iade edilmiş, komedi 
hık Ajansının neşrettiği tebliğte sona ermiştir.,, 
göre, isyan tamamen bastınlmıştır. D [ T [ f 
A\'lunyadan gönderilen hükumet ey İ e gra 
kuvvetleri ihtilfilcileri hezimete ne yazıyor? 
uğratarak ricale mecbur etmiştir. 

Belgrad, 18 (Radyo) - Bura· İstanbul, 18 (Hususi) -
ya gelen baherlere göre, Arnavud· Deyli Telgraf gazetesi, İtalya 
luk isyanı baııtırılmıotır. Ancak Başvekili Bay Mussolininin 
Arnavudluk ile muhabere temin son isyanı bahane ederek Ar· 
edilememekte olduğundııo, bu ha· navutluğu İşgal ettireceğini ve 
herin ne dereceye kadar doğru ol· 
duğu belli deAildir. .<eni hir sergüzeşte atılacağını 

Tiran, ı 7 (A.A.} _ Aroavud· yazmaktadır. 
luk matbuat bürosu tebliğ ediyor: 

ihtilal hareketi tamamile 
suya düşmüştür. Hükumet kuv· 
vetleri asileri takibe devam 
etmektedir. Maktullerin ve asi· 
lerin Üzerlerinde bulunan ve· 
saik bu ihtilal hareketinin ko· 
münist temayüller istihdaf et· 
mekte olduğunu meydana çı
karmaktadır. 

Belgrad, 17 ( A.A. ) - iyi 
malUmat almakta olan mehafil 
Arnavudluk isyanının bilhassa 
Dahiliye Nazırı Musa Jouka 
aleyhine müteveccih olub kral 
Zogoya veya ltalyan nüfuzuna 
karşı yapılmış bir hareket ol· 
madığım beyan etmektedir. 

Bu mehafil Ergeri isyanının 
14 Ağustos 1935 tarihinde 
B. Musa Jouka gene Dahiliye 
Nazırı iken Piaride çıkmış olan 
isyana mümasil olduğunu 
ilave etmektedirler. 

Nasyonalistlerle ltalya ta· 
raftarları da dahil olduğu hal
de biribirinden pek farklı bir 
takım unsurlar Piari ısyanına 
iştirak etmişlerdi. 

Tiran, 18 ( A.A.) -Hüku· 
met kuvvetlerinin büyük bir 
mukavemete maruz kalmak
sızın ve halkın alkışları ara· 
sında Tepedelen ile Ergeriyi 
işgal etmiş oldukları bildiril
mektedir. 

Belgrad, 18 (Radyo) - Ar· 
navudluğun Belgrad elçisi 
Tahir, son isyan hareketi hak· 
kında Vreme gazetesi muha· 
birine şu beyanatta bulun
muştur: 

- Burada görüştüğümüz şu 
anda, Etem Toto tarafından 

çıkarılan mevzii isyan tama· 
men bastırılmış bulunmaktadır. 

isyan hakkında dün akşam 
ve bugün aldığım telgraflarda 
bu ihtilalin komünistler tara· 
fından hazulandığı bildiril
mektedir. isyanın baş göster· 
diği mıntakada Ortodokslar ek· 
seriyeti teşkil etmektedir. Bu
rada İslamlar pekazdır: 

Etem gibi, haris bir adamın 
peşine kimse takılarak, kral 
aleyhine harekete geçemez. 

Şimdi Arnavudluğun her 
tarafında asayiş ve inzibat ta· 

__ _. ________________ __ 
Bugün gençliğin 

bayramıdır 
Başı 1 inci sahifede -

teblerle muallim ınP-ktcbi, spor· 
eıılar, gençler, uzun zamaodanberi 
devam eden hazırlıklanoı bitirmiş· 

lerdir. Bayram Alsııncak sahnsrnda 
ve saat 15 de başlıyncakıır. Prog· 
ram şöyledir: 

l - Tertio, 
2 - Gcçid resmi, 
3 - İstiklal marQı ·.-e bayrak 

çekme, 

4 - Söylev, 
5 - Kız talebenin jiınoastikleri, 

6 - Erkek talebenin jimnas· 
tik hareketleri, 

7 - Spor tezahürle ri ,.e mü· 
eabakıılar, 

8 - Atatürküo heykeline ~c· 
leok koyuo .. 

Buak~aın da saat 20,30 ıla 

konser ve temsil verilecektir. 
Halkevi bu münasebetle biltüo 

gcn~liği ve milleti kendi salonları· 

na davet etmektedir. 

• * * Bugün, sahada yapılacak 
büyük törende vali, komutan· 
lar, şarbay, kültür direktörü, 
spor bölges; başkan ve arka· 
daşları talebe ve sporcuların 
aralarında dolaşarak kendile
rini teftiş edeceklerdir. 

Bayrak çekilişi, f stiklal mar
şını söylerken olacaktır. Nutku 
Erkek Li1Jesinden bir talebe 
verecektir. 

Atatürkün heykeline muzıka 
ile gidilecektir. Burada onuncu 
yıl veya sporcular marşı söy
lenecektir. Kız, erkek ve spor· 
cular adına üç çelenk kona· 
caktır. 

Halkevinde 
Yeni bir sergi için 
hazırhklar var 

İzmir Halkevi eski yazılar, 
Kitap kapları, Tezhiple, Di
vanlar, Minyatürler, Çiniler, 
Halılar ve nakışlar gibi ulusal 
kültür belgelerile eski ulusal 
kılıklar, Oyalar, Yazmalar, 
Çevreler, eski Kılıçlar, Yata· 
ğanlar, Tüfekler, Tabancalar, 
hertürlü silahlar, Sedef, Altın, 
Gümüş vesair kakma ve oy· 
malar, tarihi eserler üzerine 
bir sergi vücude getirmeğe 
karar verm iş ve hazırlıklara 
başlamıştır. 

Başı 3 ncü sahi/ed ~ -
Viskinin neşesile sarhoş ola· 
cak, taşkınlık ve taarruz ya· 
pılmadıkça polis müdahale 
etmiyecektir. 

On saat tribünde ayakta 
durmak, tribüne giremeyince 
sokakta yirmi dört saat so· 
ğukta ve rüzgarda dimdik 
kalmak ... Herhalde her mille· 
tin karı değildir. 

Londrada münteşir " İllüst· 
reytit,, mecmuasının Kroneyşin 
fevkalade nüshasında ( Taç 
giyme) merasimi hakkında ta
rihi malumatın hulasasını yaz· 
makta faydalı buluyorum. 

"Tetevvüç merasimi ruha· 
niler tarafından idare olunur .. 
Demokrat bir idare sistemine 
intibak edebilmek zaruretile 
lngiltere devletinin, meşruti bir 
idare şeklinde, gerek inkılap· 
ların ve gerek hadisatın tesi
rile bir çok tebeddülat vukua 
gelmiştir. Halbuki tetevvüç me
rasim ve an'anatı bütün bu 
değişikliklere rağmen hemen 
hiç bir tahavvülata uğrama· 
mı~tır. Şu kadar "Vilyam Dö 
Konkorur" gibi ilahi bir kud
retle ve tamamen müstebidane 
bir t . rzda icrayı saltanat et· 
miş olanların zamanı idarele· 

rinde cereyan eden merasim 
bugün ancak şeklen bakidir. 
Tetevvüç resmi halen yalnız 
dini bir merasim mahiyetinde 
bulunmaktadır. Bununla bera· 
her hepsinin fevkinde olarak 
kralın, tebaasına karşı şefkat 

ve adaletle muamele yapma· 
smı ve idarei hükumet emrin· 
deki mesuliyet ve vazifesine 
bağlılığını temin için kralı tahlif· 
ten ibarettir. Kısa bir tarifle hü· 
kümdarla tebaa arasındaki mü
tekabil rabıtayı, yani tebaanın 
krala sadakat ve bağlılığını ve 
bilmukabele kralın da tebaasına 
karşı adil ve nisfet kaidelerile 
hareket edeceğini temin eden 
bir teminattır. Tetevvüç mera· 

siminin her safhası hükümda
rın vazifei asliyesi ve temel 
yasası ancak kanun ve ada
letle mukayyed bulunduğunu 
tebarüz ettirmektir. Kralın te
tevvüç merasiminde takib olu
nan safhaları kısaca gözd~n 
geçirelim: 

1 - Kabul merasimi: Çok 
eski bir an'aneye tevfikan 
kralın, tebaasının mümessili 
olan asilzadeler tarafından in
tihabı İcab etmektedir. Bu 
an'aneye aynen riayet olun· 
makta bulunduğundan kralın 
kral ilanı için İcab eden teklifi 
kenturhuri başpiskuposu asır· 

larca evel kullanılan aynı ke
limelerle yapar. Ve der ki: 
"Sizlere bu ülkenin meşru 
hükümdarı olan Corcu takdim 
ediyorum. Amma bugün biat 
için buraya toplanmış olanlar, 
vazifelerinizi ifaya hazır mısı· 
nız? " Bu sualin cevabı: Tiz 
borozan sesleri arasından "Al· 
lah kralı muhafaza buyursun" 
der. 

2 - Yemin merasimi: Bu 
yüksek sesler şarka, garba, 
şimale, cenuba tevcih oluna· 
rak dört defa tekrar olunur. 

3 - Kabul merasimi: Kra· 
lın yemin etmesi bundan son· 
ra başlar. 

"Kral adalet dairesinde ic· 
rayı hüküm edeceğini" vadet
tikten sonra 1308 senesinden· 
beri hütün kralların taç giymiş 
oldukları tahta oturur. 

4 - Taç giyme merasimi: 
Kenturburi papazı tacı kralın 
başına koyduktan sonra "Al· 
lahtan, müşfik ve asil bir hü· 
kümdar olması ıçın niyaz 
eder. 

5 - Taç giymeyi mütea
kıb asilzadelerin krala biatı 
başlar ve biatın hitamından 

sonra kraliçenin taç giyme 
merasimi yapılır .. 

f şte size merasimden ev el 
ufak bir izah... Mera:;imden 
sonra da ayrı malUmat vere· 
ceğim. 

Hamdi Aksoy ...................... 
Sporca, çirkinin ve 
kötünün düşmanıdır ...................... 

Denizlide 
Lik maçları devamda 
Denizli, (Hususi)- Denizli 

spor bölgesi lik maçlenna 
başlandığını ve ilk maçın Sa
rayköyde yapıldığını bildir· 
miştim . 

Birinci maçta Denizli Mend· 
res takımını beğenen Saray· 
köylü genç Altıokçular takı· 
mı ikinci maçı Denizli idman 
takımı ile yapmak üzere 
dünkü Pazar günü başlarında 
genç llçebayları Hadi lntepe 
olduğu halde Denizliye gel
mişler ve Denizli spor alanın
da Denizli İdmanyurdu takı
mile karşılaşmışlardır.. Ziya 
Konvurun hakemliği altında 
yapılan bu maçta da sıfıra üç 
Sarayköy genç Altıokçular 

takımı galibiyetini muhafaza 
etmiştir. 

Bölge birinciliğinin seçimi 
için pek yakında Sarayköy 
takımı Çivril takımile son maçı 
yapacaktır. 

~ lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi ~ 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

• • ·t 
mvsbı DOLAYJSILE YE~f ÇIKARILAN KUMA~LAR 

Sağllam0 ~aıröf ve 
--------------------------------------------------YE..'\ J YAl"llllACACINrZ ELBİSEJ.EU iÇi:'\ BU l\IAMUJ,.\TJ TE HCIJI 

ŞIRKETIS MERKEZ VE FABRiKASI fzMfRDE JIAJ,KAPINARDADIR - YERLi PAMt:GU~DA~ AT, TAYYARE, KÖPEKDAŞ, DEGlmrnN, GE'.\1K 

1.1..:'.\LEK MARKAl.ARL~I lliYf HER ~E\'f K.APOT BEZi İMAL E')'l,EllEK'fE OLUP MALLARI AVJUJP.ANNI AY!lif TIP MF~Sl'CATl~A FAiKTiR 

Telefon 2211 ve 3067 ••• Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

mektedir. Bunlar arasında Yu· 
goslavya naibi hükumeti prens 
Pol, Çekoslovakya Başvekili 
Bay Milan Hodza da vardır. 
Bu münasebetle Parisde ınii· 
him müzakereler yapılacakti;. 

J zmir belediyesindefl 
1 - Cinsi Miktarı Muhanr . 

Formül 
Asidfenik 

Kilo 
300 

men bede 
Kuruf 
130 

Kristalize 250 130 
Kreolin 200 30 
Kükürt 100 15 

Yukarıda cins ve miktarilt 
beher kilosunun muhammel1 
bedeli yazılı ilaçlar baş katip· 
likteki şartname veçhile 4/6/ 
937 Cuma günü saat on altı· 
da açık eksiltme ile ihale edi· 
lecektir. Hepsinin muhammel1 
bedeli yedi yüz doksan lira· 
dır. İştirak için elli dokuz bu• 
çuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün "e 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yirlll1 

beş lira bedeli muhammenli 
Namazgahta alay bey cadde· 
sine bitişik yerde belediyeye 
ait yol fazlasının baş katiplik· 
teki şartname veçhile bir se· 
nelik kirası 4/6/937 Cuın 
günü saat on altıda açık ar 
tırma ile ihale edilecektir. işti 
rak için iki liralık muvakk• 
teminat makbuzu ile söylene 
gün ve saatte encümene geli 
nir. 19 23 26 30 152 

1 - Senelik kirası elli be 
lira bedeli muhammenle Ke 
mer caddesinde 103 sayıl 
adanın 282,5 metre murabb 
ındaki 1 O sayılı arsanın b' 
senelik kirası Başkitiplikt 
şartname veçhile 8/6/1937 Sal 
günü saat on altıda açık art 
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için dört buçuk lir 
lık muvakkat teminat makbuı 
ile söylenen gün ve saatl 
encümene ielinir. 

2 - Senelik kirası yüı el 
bir lira bedeli muhamme 
İsmetpaşa bulvarı, Mezarlı 
başına açılan yolda yirmi i 
sayılı deponun bir senelik k 
rası Başkatiplikteki şartna 

veçhile 8/6/ 1937 Salı gün 
saat on altıda açık arttır 
ile ihale edilecektir. İştir 
için on birbuçuk liralık ın 
vakkat teminat makbuzu i 
söylenen gün ve saatte ene 
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası kırk b 
lira muhammen bedelli Kedi 
caddesinde temizlik hanı b• 
çesindeki aşevinin bir senel 
kirası Başkatiplikteki şartn~. 
veçhile 8 /6/ 1937 Salı gu 
seat on altıda açık artır 
ile ihale edilecektir. iştir 
için üçbuçuk liralık muvakk 
teminat makbuzu ile söylen 
gün ve saatte encümene geli 

19 23 26 30 15 

Sıhhat en büyii 
saadettir 

Daktilo 
Aranıyor •• 

Türkçeden Fransızcaya 
Fransızcadan Türkçeye te 
me yapabilecek iyi Frans 
ve daktilo bilen bir 1 
genç kız aranıyor. lsteklilc 
Şakir posta kutusu 39 
rine müracaatleri. 
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~a isa viliy eti daimi encüm e• 'ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor ,ıııııııııııııııııııııııııııııı; 
JUnd~ıı ·· · 1432 ; A. Kemal Tonay ~ 

Manisa Memleket hastane~ine 937 mali yıh içinde ıılınacak § Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları = 
•i~ğıda cins ve mikt<ırı yazıh malzeme açık ek~iltmeye konul- ~ Birinci Sınıf Mutahassısı = 
n1uıtur, = . ) 5 
Çinai kk ._ = (Verem ve saıre _ 

Azami Muhammen kıymeti Muva at temınat =- Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayıb =_5_ 

~ miktarı Kuruş santim Lira kuruş ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya 
nıelc 150()0 Kilo 10 00 112 50 = kadar hastalarını kabul eder ~ 

~~~~ eti 8000 45 00 210 00 İl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

inek •ütü ~: :: !~ ~ ~~ ~~ Kızılay cemiyeti lzmir merke· 
~ce şeker l 200 ,, 26 65 24 00 • d 
p~~ya pirinci 1400 il 22 50 23 63 zın en: 
u'rınc unu 300 40 00 9 00 Kültürparkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
A rh sadeyaA-ı 400 :: 100 00 30 00 lira bedeli keşifli sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran 1937 Per· 
M~bathl~ zeytinyağı 400 " 

60 
OO 18 OO şembe gu .. nü saat on yedide Kızılay lzmir merkezinde kapa. la e ıf sebze ve meyva mik~ 

tarı kaimede yazılıdır. 93950 00 70 47 zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname keşıf· 
2 Ek 21 · b k name pro'ıe ve planları görmek üzere fzmir belediyesi baş mü· - ıiltme Mayısın rnci cuma günü saat on uçu ta 

Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. hendisliğine müracaatları ve iştirak icin tekliflerini söylenen 
3 - Muvakkat teminat miktarları yukarda yazılıdır. gün ve saatte üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir Kı-
4 - Eksiltme şartlarını öğrenmek istiyenlerin eksiltmeye zılay kurumu başkanlığına vermeleri. 19 22 25 30 1525 

başlanacak zamana kadar Encümeni vilayet kalemine ~ ... 
ve eksiltmeye gireceklerinde muayyen vakıttan evvel Gazi Bulvarında 

muvakkat teminat mektup veya makbuzıarile vilayet 1 mir Sag" lık Evi 
...,, daimt encümenineıelmeleri ilan olunur. 11·13-16-19 Z 

...____ lzmir Komutanlığı ilanları 
1 
lzınir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Beher metresine biçilen ederi 800 kuruş olan 10000 

2 tane yün battaniye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- İhalesi 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 11 de M. 

3 
M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

- Şartnamesi 400 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 
alınır. 

~ - ilk teminatı 5250 liradır. 
- 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 19 25 29 1449 

1 lzUtir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Beher metresine biçilen ederi 280 kuruş ·oJan 10000 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 

2 _ konmuştur. . .... 
İhalesi 1 Hazıran 937 salı gunu saat 11 de M. M. V. 

3 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - lık teminat parasl 14950 liradır. 
- Şartnamesi 1400 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

5 Yonundan ahmr. 
- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-

....____I . Yonuna vermeleri. 14 19 25 29 145 l 
zmır M" h 

1 · usta kem Mevki satın alma komisyonundan: 
- Beher metresine biçilen ederi 40 kuruş olan 125,000 

2 _ İetre. kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
halesı 1 Haziran 937 salı giinü saat 15 de M. M. V. 

3 1satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- lk t . 4 _ Ş emınat parası 3750 liradır. 

artnamesi 250 kurüşa M. M. V. satın alma komis-
5 Yonundan alınır. 

- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
v.e Üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sıkalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis· 
Yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1450 

"}Vlanisa • Müddei umumili
rınden: 
sı~anisa M.erkez Ceza evinin 1/6/937 senesi iptidasından 31· 
1650Qogayesıne kadar bir senelik ihtiyaca beheri 960 gram 
ille .8~et ekmeğin temini için dairemizde mahfuz şartna· 
lile ~ulıb_ınce alım satım kanununa tevfikan kapalı zarf usu
Cağ da esı 20/5/937 perşembe günü saat 15 de icra kılına
ve ın an taliplerin % 7 ,5 teminatı muvakkatesini havi kanun 
kurdşartnamenin kabul ettiği şekilde makbuzlarile yP.vmi mez
eden ek sa~t 14 de Manisa C. müddei umumiliğinde teşekkül 

omısyona zarflannı vermeleri ilan olunur. 16-18-19 1497 

1. N~.rnir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
172 s 
173 inekli c. bila No. 4 dekar 595 M. tarla 
174 K " " " ,, 18 " 380 M. bahçe 
ı 75 ahramanlar sepetçi s. 47 No. Iı ev 
, 76 Burnava Türkmen s. 59 eski 31 yeni No. 1ı ev 

178 Şehitler altın s. 23 taj No. Iı ev 
Ahmet ağa M. şekerciler 54 eski 7 yeni No. 
depo mahzen. 

Lira 
10 
95 
42 
25 
50 
60 

~81 Kahramanlar meydan s. 7 eski 11 taj No. lı ev 8
2 Mersinli Burnava c. 28/2 eski 54 taı· No.lı ahır 

184 G 
ı 85 T aziler Kemer c. 208/2 eski 216/1 No. lı ahır 35 
y epecik Halkapınar bila No. lı 3 dekar bahçe 65 

62 
18 

lip u~arıda yazılı emvalin senelik icarlarına haddı layikile ta· 
l~ı .. ~dı~ından 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. 

MillAalesı 24/5/937 pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
1 Emlak Müdürlüiüne müracaatları . 1524 

Müessis ve Müdürü 
Dr. Operatör Mitat Baran 

Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 
asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

lzmir Muhasebei 
müdürlüğünden: 

Hususiye 

Numarası 

473 
13 
12 
33 
35 
29 

116 
17 

113 
10 
85187 
16118 

Cinsi 
Dükkan 

" 
" 

Mağaza 

" Dolap 
Mağaza 

" 
Dükkan 
Baraka 
Fırın 

Dükkan 

Bulunduğu yer 
Karantina san'at mektebi yanında 
Ali paşa meydanında 
Üçüncü kara osman sokağında 
İkinci belediye caddesinde 

" " " 
Bakır bedesteninde 
Peştemalcılarda 

Bekir paşa hanında 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 
Karşıyaka Celal bey sokağında 
Karşıyaka iktısat sokağında 
Ali paşa meydanında 

İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
gösterilen akar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere temdi· 
den 13/5/937 gününden itibaren bir ay içinde vr: pazarlık 
suretile artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin 
her gün Hususi Muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin de Encümenin toplandığı her pazartesi ve 
perşembe günleri saat ondan on ikiye kadar depozito mak
buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 19 22 25 28 1515 

lzmir vilayeti defterdarlığın
dan: 

Tilkilik caddesi 235·237 No. da tütüncülük yapan Arif oğlu 
Hikmete 933 yılı için Basmahane şubesince 37 lira 77 kuruş 
kazanç vergisi tarh edilmiştir. Kendisinin terki ticaret etmiş 
olup nerede bulunduiunun bilinmemesi hasebile tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1526 

Alaşehir icra memurluğundan: 
937/286 

Gayri men~ul m~llarıq ııçılç 
artırma ilanı. 

Alacaklı Alaşehirde Çavuf 
oğlu Şevket. · 

Borçlu: Alaşehirde Sarıgöllü 
Halil oğlu şoför Musfafa. 

Borç miktarı; SQ Lira ve 
icra masrafları. 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne ol• 
duğuı 

Tahtani lki oda ve fevkani 
iki oda ve bir miktar avluyu 
havi bir bab hanenin altı his
ıede iki hiısesi. 

Gayri menkulün bulundufu 
mevki, mahallesi, sokağı ve 
numarası: 

Sarıgöl nahiyesinin Konak 
mahallesinde kain Haziran 930 
tarih ve 32 numara ile 186 
metre 75 santim olarak tapuya 
merbut; sağı zurnacı Hasan, 
solu Habib oğlu Mustafa ha· 
nesi, arkası Gökçe oğlu Sü
leyman ve zurnacı Hasan, önü 
yol ile mahduddur. 

Hali hazır hududu ve takdir 
olunan kıymet: 

Sağı zurnacı Hasan olma· 
yıb Hacı Halil oğlu Hüseyin 
hanesidir. Diğer hududlan 
tapu kaydına uygundur. Tah· 
tani iki oda olub birinin ze· 
mini toprak, diğerinin zemini 
tahtadır. Fevkani iki odanın 
ise zemini ve tavanı tahtadır. 
Bir sofası ve bir helası vardır 
ve bir miktar avluyu havidir. 
Ev eskidir, maa teferruat ta· 
mamına ehlivukuf marifetile 
600 lira kıymet takdir edil
miştir ki; borçlunun 6 da iki 
hissesine 200 lira kıymet tak
dir edilmiş demektir. 

Birinci artırma mahal, gün 
ve saati: • 

Alaşehir icra dairesi önünde 
21 /6/ 937 pazartesi günü sa· 
at 14 den 16 ya kadar müd
det içinde yapılacak ve yüıe

sek sesle üç defa bağırıldık
tan sonra gayri menkul en 
fazla artıranın üzerinde bırakı· 
lacaktır. Şayed sürülen bedel 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere satı 15 gün müd
detle ikinci arttırmaya bıra
kılacaktır. Birinci arttırma 

müddeti otuz gündür. 
İkinci artırma mahl, gün ve 

saati: 
Alaşehir icra dairesi önünde 

7 /7/ 937 çarşamba günü[sa
at 14 den 16 ya kadar müd
det içinde yapılacak ve üç 
defa yüksek sesle bağırıldıktan 
sonra en çok artıranın üzerin
de bırakılacaktır. 

Bu gayri menkule aid şart· 
name ve ilan varakaları her· 
kesin görebilmesi için mah
keme ve icra :divanhanelerine 
ve daha İcab eden yerlere 
asılmış ve şartname 8-5-937 
gününden itibaren herkese açık 
bulundurulmuştur. 

Şartname: Bu gayri menkul 
üzerinde bir hak iddia edenler 
veya ilişiği olanlar ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize mi.iracaat et· 
melidirler. Bu müddet içinde 
müracaat etmiyenler ve hakları 
tapu sicillile sabit olmıyanlar 
arttırma tutarının paylaşmasın· 

dan hariç kalırlar. 

Üıerinde bırakılma kararı 
verildikten sonra müşteri der· 
hal veya verilen mühlet içinde 
artırma tutarını vermeğe :mec
burdur. Vermediği takdirde 
daha önce pey koyan müşte· 
riye teklif olunur. Koydufu 

Sayrı 9 

bedel üzerinden almaia talip 
olurs<.. veya bu bedel üzeri11: 
den herhangi QİT istekli çık~r§~ 
onun üzerine ihctle plqnur: 
Böyle bir iste~li çık~azsa üze: 
rinde bırakılma ~ararı hozul!l1 
ve ga)'l'i menkul l5 gün mü<Jr 
detlc yeniden ıtrtırmıyJl ~ı~ıt' 
nlıp en fazla artıranın üzerinde 
bırakılır. l~i ihale arasmdılri 
fark ve geçen günler için ~ij~
de S den hcsab olunan faiı 
ve diğer zararlar ayrıca hilkmo 
hacet kalmaksızın memuriye• 
timizce alıcıdan tahsil olı.mur. 

Tellaliye reımi ve tapu 
harcı müşteriye aiddir, Artır• 
maya iştirak edeceklerin mu, 
hammen kıymetin yüzde 7 ,S 
nisbetinde depo akçesi yatır• 
malan veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi et· 
meleri şarttır. Artırmaya işti• 
rak edenler artırma şartname· 
sini okumuş ve lüıumlu malô· 
matı almış ve bu şartları ta· 
mamen kabul etmiş nazarile 
bakılacaktır. Daha fazla ma• 
lUmat almak istiyenler memu· 
riyetimize 937-286 numaraya 
müracaat etmelidirler. 

işbu gayri menkul yukarıda 
yaıılı şerait dairesinde Ala· 
şehir icra dairesi önünde mez
kur gün saatlarda açık artır· 
ma suretile satılacağı ilan 
olunur. 1513 ... , ................. ... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

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

Tf:lefon : 3479 

Veysel hamamı 
acıldı • 

Birbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kcmeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edil· 
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh· 
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te· 
darik olunarak saygılı müşte· 

rilerimizin hertürlü istirahat· 
leri temin olunmuştur. Teşrif 
edeceklerin herhalde memnun 
kalacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son derece 
ucuzdur. 

Satılık arsa 
Güzelyalıda Rec~izade ve 

Selamet sokakları ıle mah· 
dut köşebaşında 427.75 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resm! 
ilan işleri bürosunda Nacı 
Tokaya müracaatları. 
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Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 
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!eyfa 8 ANADOLU 

f ra telli Sperco ~1H1111111m111111111111111111H11t1H111t111u111ttııırm11111m111uuH111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 
Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri ~ 

ROYAL NEDERLAND = -VAPUR KUMPANYASININ - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -----" GANYMEDES " vapuru :::: 
13 Mayısta bekleniyor yükü- - Hamrlö NlÜl(ğlJ=ilet Cançar ~-
nii tahliyeden sonra BURGAS _ \YI 
VARNA ve KÖSTENCEye - = 

::~i;!~:~sA~;~~~1~: _Sıhhat Eczahanesi~ 
ve HAMBURG için yükleye· = ::: 
ce~·~ULCANUS., vapuru 20· § nde bulunur. ~ 
5· 37 de gelip yükünü tah li· iin111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111 ı1111111111 ı lll l l l l lll l lllllll llllll llllllllll llll lllllllll lllllllllllllllllii 
yeden sonra BURGAS VAR-
NA ve KOSTENCE için yük
leyecektir. '---SVENSKA ORlENT 
LINIEN KUMPANYASININ 

11SAIMA,, vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI
NA VlA limanları için yükle· 
yecektir. 

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

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 .................... 
V.N. 1 

W. F. H. VAN-! iZ .. t. • 

Der ZEE& co. ~~ KUrUf 
DEUTSCHE LEVAN- ,~f./ 1 ~,. 

G. M. lt. L~~~BURG j~( --.--.-, .-a-a_l_i!> ___ : ... N-.... k-..... :"""'. ) 

"AKKA,, vapuru 15 Mayısta • 
beklenilmektedir. ANVERS, -

01
1 
• • 26 M b ki ·ı 

ROTTERDAM ve HAMBURG ıvıer ve "UM DAL,, Umu- vapuru ayıs e em. 
mekte NEV·YORK limana 

için yük kabul eder. ş•• k,., mi Deniz Acenta. için yük alacaktır. 
"MOREA,, vapuru halen ure ası l L .. IRELAND " vapuru 24 

limanımızda olup HAMBURG L'ımı"ted ığı td. 
BREMEN ANVERSt "k Haziranda beklenmekte NEY· 

ve en yu 1 'apur Acentası Heli • L. çıkaracakt~ Y 1 eme IDeS YORK limanı için yük ala-
AMERICANNESEXPORT LI· Birinci koTredlo. n

24
R
4
e
3
es binası Lun• ı•ted caktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
The EXPORT STEAMSHlP THE ELLERMAN LI· .. GRIGORIOR ,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 

CORPORATION NES LTD. Mayısın nihayetinde veyahut hakkında bir taahhüde girişi· 
PIREden AKTARMALI "LESBIAN" vapuru 27 Ma· Haziranın ilk günlerinde bek- lemez. 

SERi SEFERLER yAısNtaVERL05 NDRA
1

.• HUkLL kve lenilmekte ROTTERDAM, Birinci kordonda "UMDAL,, 
"EXCAMBION,, vapuru 7 ten ge ıp yü çı a- UMUM[ DENiZ ACENTA· 

ON HAMBURG ve ANVERS li- ;ı. Mayısta PIREden BOSTON racak ve aynı zamanda L · Llul L TD. vapuru acentalı· 
ve NEV-YORK limanlarına ORA ve HULL için yük ala· manian için yük alacaktır. ğma müracaat edilmesi rica 
hareket edecektir. caktır. PHELPS LINE olunur. 
"EXOCHORDA" vapuru 21 EGYPTIAN" vapuru Mayıs PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 
Mayısta PIREden hareket ede· nihayetinde LIVERPOOL ve "JACOB CHRISTENSEN,, Telefon : 3171 
rt:k BOSTON ve NEV-YORK SWANSEAdan gelip yük çı· Karşıyaka deniz banyo ve 
limanları için yolcu ve yük karacak ve aynı zamanda LI· 
kabul eder. VERPOOL için yük alacaktır. gazİnOSU 8Çlfm11:br • 

Seyahat müddeti: TEH GENERAL STEAM y 
PiRE • BOSTON 16 gün NAVIGATION C. L TD. Yeni müstecirlerin ihtiyar ettikleri büyük fedakarlıklar sayesin· 
PiRE • NEVYORK 18 gün .. AD JUTANT" vapuru 5 de tefrişat kamilen yenileştirilmiştir. Belediye tarafından alı· 

AMERICAN EXPORT Mayısta gelip LONDRA için nan geniş sıhhi tedbirlere inzimam eden müstecirlerin titizliği 
LINES yük alacaktır. ve zevk selimi fzmir ve civarı halkına sıhhi ve temiz banyo-

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki de· ları temin etmiştir. 6 D. 

CORPORATION ğişikliklerden acenta mes'u· <;amaltı tuzlası mu•• 
Of NEV· YORK livet kabul etmez. 

11

EA HIBITOR,, vapuru 25 --------------
Mayısta beklenilmektedir. NEV- TiME d u•• rl u•• g"' u•• nden: YORK için yük kabul eder. "DUNA" vapuru 15 Ma-
SERVICE MARITIME RO- yısta beklenilmektedir. BEL· 

19 Mayıı 93 

Bütün d'IJ.nyaca tanınmış 

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

Ege mmtakası 
acentası Peştemal

cılarda 77-79 Nu
marada Slemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

M. TEVFiK BA YKENT 
Uyuşturucu Maddeler 1 

sarın dan: 
idaremiz 19:H senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraa 

kası vasıtasile doğrudan doğruya ekicilerden satın ala 
Alımlar mezkur bankanın aşağıda gösterilen şehir ve 

balarındaki 53 şube ve sandığında yapılacaktır: 
Tokat, Erbaa: Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Güm 

köy, Çorum, Mecidözü, lskilip, Malatya, Adıyaman, Es 
Sivrihisar, Mihaliççik, Kütahya, Emet, Gediz, Simav, T 
Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Şar 
ğaç, Bilecik, Bozöyük, İnegöl, Geyve, Göynük, Orhaneli, 
Çal, Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadın, Sandıklı, 
şehir, Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, 
Isparta, Eğirdir, Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acı 

Mübayaa fiatleri şu suretle tesbit olunmuştur: 
Softlar : beher morfin derecesi 40 kuruş. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler : beher mo 

recesi 40 kuruş. ~ 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfi 
cesi 35 kuruş. 

Morfini yüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin 
30 kuruş. 

Satın alınacak afyonların ibtidai muayenesi idaremiz 
merkezlerine göndereceği eksperler tarafından yapıla 
tartı ve tesellümü müteakip alakadarlara kilo baıına b 
ati miktarlarda avans verilecektir. 

Softlar 4. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4. 
:\1orfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar J. 
Morfini yüzde 12 den aşağıya kabalar 2.50 

Bakiye afyon beddleri lstanbulda yapılacak laborat 
lilinden sonra azami sür'atla ve yine Ziraat bankaları 
ile alakadarlara ödettirilecektir. Ekicilere afyonlarını 
teslim ettikleri tarihten itibaren hiçbir masraf tahmil 
yecektirl 

Mübayaalara afyonun toplanmasını mütesıkip derh 
nacak ve bu tarihler banka tarafından mahallen ili 
caktır. 

Alım münhasiren 1937 senesi rekoltesine ve hakiki 
sıllara ait mallara tahsis edildiğinden eski seneler 
afyonlarla tüccar ve müstahsıl malları kat'iyyen ka 
miyecektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmıı ~af afyonlara d 
sek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını t 
laması kendi menfaatlan icabındandır. 

Askeri fabrikalar umum 
dürlüğünden 

100 tonmutahhar Avru 
v pamugu 

Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür}' 
alma komisyonunca 21/5/937 cuma günü saat 14 
lık ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mu 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o 
lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ücü maddelerindeki 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 12·14· 

Armucllu Belediyesinde GRAD, NOVIZAD, BUDA- T 1 d k k . 
UMAIN. BUCAREST PEŞTE, BRATISLAVA LINZ uz amız a tuz sev ve topra iŞ· 

.. DUROSTOR,, vapuru 30 Miktarı 
Mayısta beklenilmektedir. KOS- ve VIYENA için yük kabul Jerinde İstihdam edilmek Ozere 20 Ton motorin 
TENCE, SULINA, KALAS edDeEr. 250 • • · b . d y 35 Teneke makina yağı 1 sıfır 
ve KALASta aktarma ile N NORSKE MIDDEL- IŞ"ıye 1 tıyaç var ır. evmiye 

HA VSLINJE o 35 ,, ,, ,, 2 ,, umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. "SARDIONISA,L, Ovapuru 21 azami 140 kuruştur. Ar20 dl Bbeyladz. ga~. 1 kt 'k ...... b' 

JOHNSTON WARREN mu u e e ıyesının e e n motorunun lf se 
LINIES LTD. Mayısta beklenilmektedir. IS- Çalışmak İstİ''enlerİD ÜÇ adet fo ya~ı için 5/Mayıst937 Pazartesi gününden itibaren 

L 1 V E R P O O L KENDERIYE, DIEPPE ve J müddetle ve açık eksiltme suretile alınacak olan yu 
"INCEMORE,, vapuru 30 umum NORVEÇ limanlan için togw raf VC hüviyet cflzdanJarile bİ ,r• zılı mevadı vermeğe talib olanlann ihale günü olan 

Mayısta bekıenl.lnıektedı"r. LI· yük kabul eder. 937 P 16 d h b d 1 V ı ı ı erşembe SfÜnü saat a mu ammen e e 
VERPOL ve ANVERSten tarihr~~r:;ınna~ii:ner~arff~l~r~ likte Tuzla modnrlügwüoe müraca- lira üzerinden% 7,5 muvakkat teminat akçesi)e be 
yük getirecek veBURGAS, k k tJan 

Ô bakında bir taahhüde girişi· l J 15 16 } 8 19 20 21 1486 mudlu belediye dairesinde i omiıyona müracaa i 
VARNA, K STENCE, SU- lemez. Telefon No. 2007 2008 8 arı. • • • • • 11 13 16 19 LINA, KALAZ ve IBRAIL ______ lllliıı ____________________ lllliııı ___________________ lllİlll ____ _ 

lisö~~rı ~S'YXt~ ka~~N~-r. p u·· rıi en Şahap Tesiri tabii, eııiz bir m'/Jahildir. o kadar ~araraısdır lıi gebelere, ka 
ROISE DANUBE MARI· ' relıleri rahatıg olanlara bile Doktorlar bana tavıi7e ederler. 


