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Başbakanımız, dün Ankaraya varmış ve hararetli tezahüratla karşılanmıştır Büyük Şef in sözleri 

ismet lnönünün Meclisten itimad Elen. matbuat. hararetli . . . h ld. neşrıyata devam ediyor 
reyi JStemeS\ mu teme Jr l""Katimerini,, diyor ki: Bu, bir asker"\ 

sesi idi. Ve buna, Yunanistan tarafın. 
Başbakanımız, lzmitten g;ç·~~·ı;rken halkın fevkalade te- dan bir asker sesi şucevabı verdi: Ta. 

- mamile ve daima mutabıkız. 
zahüratı üzerine bir söylev vermiş, Türkiyemizin, dün- '---.. ----------~ 
. yanın hertafında çok sevildiğini beyan eylemiştir 
lsanbul, 28 (Hususi) - Baş· 1 --· 

Vek'J' 1 ımiz bu sabah Ankarada 
rnuazzam merasim ve coşkun 
lezah ·· · uratla karşılanmıştır. ls-
tas~onda Reisicumhurun ya
Verı, Vekiller, mebuslar, elçiler 
Ve " j Yuz erce halk General f s· 
~kt 

1
lnönünü istikbal etmiş ve 

ış amıştır. 

General lnönü trenden inin· 
c d 1 

~ ?iru Çankaya köşküne 
gıtrnış, Büyük Şef Atatürkün 
nezdinde uzun müddet kalarak 
rnaruzatta bulunmuştur. 
rn·~aşvekilimiz, dün gece iz-
~ ten geçerlerken milletin te-
~ Üratı Üzerine kompartıman· 
kırınt.n çıkmışlar ve halka 
desa. ır hitabede bulunarak 

.. ınışlcrdir ki: 
k' - Çalışkan ve kuvvetli Tür· 
ıyke, dünyanın bertarafında 

Ço 5 ·1· k l y evı ıyor ve ıymet bu u-
v~'· dBu!1u, gençliğin dikkatine 

ze erım. 

~u sebeple seyahatimden 
renış bir memnuniyetle dönü-
:~rurn. Beni muhabbetle kar
de~~anız, benim için cihan 

~ ... ı .. ,, 
m~Gekneral ismet lnönü, bütçe 
~za ereleri biterse bugün 

~Uhim ~ir nutuk irad edecek 
" Maclısten itimad reyi isti
JCcektir 
ba~ııka~a, 28 (Hususi) - Baş-

kanımız, bugün saat 10 bu-
~~ ta Londra seyahatinden 
00mü~tür. 
ismet 1 .. .. · d b" Yük nonu, ıstasyon a u-

hr l tezahüratla karşılanmış-
rakı stasyon, baştanbaşa bay
Vek·a.rl~ donanmıştı. Halk, Baş· 

•lımızi şiddetle alkışlamıştır. 
gil~nkara, 28 (A.A.) - in
ta er~ kralı Altıncı Jorjun 
huç. gıyme merasiminde cum· 
bu}'Yet hükumetini riyasetinde 
S Unduğu heyetle temsil eden 
aşbakan ismet lnönü ve Ba-

Yan 1 .. ·· b 10 48 d nonu ugün saat , 
d~ hususi trenle şehrimize 
rııonınuşler ve istasyonda Ka· 
~ Utay Başkanı Abdülhalik 
Yee~da, Riyaseticumhur Başya
b .. rı, hususi kalem müdürü, 
--~rn Vekiller, Kordiplomatik, 
btşkvlar, genel kurmay ikinci 

~el a~ı, mülki ve askeri ileri 
lıı enlerı, Ankara valisi, mevki ve 
Ye~rke~ kumandanlarile Emni
lan ınudürü tarafından karşı-

rnışlardır. 

kc~ayan lsmr.t lnönüne bü
}' er takdim edilmiş ve istas-
h~rk dolduran kalabalık bir 
tar ti sayın Başbakanımızı ha· 

_ .... - .. 

Ank~radan bir görünüş 

İngilte~ek-;;binesi istifa etti 

Bay Çemberlayn, yeni 
kabineyi teşkil etti 

Yeni Başvekil, birinci sınıf bir 
devlet adamı olup 68 yaşındadır 

ATATÜRK 
Yakında İstanbulu 
şeref lendirecekler 

lstanbul, 28 (Hususi) -
Reisicumhur Atatü,.k, ya
kında şehrimizi şeref len
direceklerdir. 
~ J 

Atina, 27 (A.A.) - Atina Ajan· 
sı bildiriyor: 

Hütün gazeteler e\·clki ak~amki 
resmi ziyaret esnasında iki dost ve 
miiltcf ik memlei\.et lla~vel.illeri 

arasında teati edilen nutuklar ile 
lıu ziyafet esnasında Türkiye Uei· 
sieunıhuru K. Atatürkten alınan 

telefon ::\leeajları ve Elen hilki'ı· 

nırti reisinin cevnlıı bakkıuda 

Komünistler, Alman bay
rağını yırtmışlar --Alman gazeteleri, bu hareketi bü-

yük bir infialle karşıladılar 
birleri alacaktır. Ve gene ümid 
ediliyor ki Alman kükumeti bu 
müessif hadiseden dolayı protesto· 
da lıulonmaktan Hrfınaznr eclc· 
cektir. 

Dcrlin, 27 {A.A.) - Bütün Al· 
mon matbuatı Amerikada San Frnn· 
sisko şehrinde komüni~tlcr tnrııfın· 

dan Alman bayrağının yırtılmasıuı 

Lüyilk bir infial ite me,·zub:ıhs et• 
nıckte ve Amerikan makaınatıodan 
kat'i tarziye istemektedir. 
~-------------

Büyük tarih 

uzun ,.e hararetli m ütalenlarda hu· 
lunarak bımlann büyiik ehemmi· 
yetini tebarüz ettirmekte \'e büıün 
bu sözlerde Türki) c ile Yuııanista• 

nı çözülmez bir surette biribirine 
bağlıyan sıkı dostluğuıı yeni ve 
mutantan birer tezahürünü gör· 
mektedir. 

Gazeteler Atntürkün telefon 
Mesajlıın luıkkıodn diyorlar ki: 

"Reisicumhur Atatürkün mütte· 
f ik Bı:lkan devletleri lıuduıllarrnm 
Lir tek hudud teşkil ettiği hakkın· 
daki sözleri Elen milletini ziyade· 
ı;i)e se,·iodirmiştir. Bu sözler dürt 
müttefik devlet ara&ınJaki müna· 
eebetlerde mühim Lir merhaleyi 

kaydetmektedir. Bu merhale müt• 
tefik Balkan devletlerinin teşkil 

eıtigi grubun dinamizmini 7.İynde· 

le~tirecck ve Balkan sulhu iÇin dai· 
mi ve sarsılmaz Lir temel kura· 
caktır.,, 

1ki Ba§vekil ıırasında teati edi· 
len nutuklardan bahseden gazete· 
ler diyorlar ki: 

"Bu nutuklar taribt rollerinden 
şuurlu bulunan ,.e kendilerine ve 
kuvvetlcnne itimadı olan Tiirk· 
Elw <lostluğıından müslıct, [daimi 
ve vakur mahiyetini açıkça göster· 
mektedir. Du resmi nutuklar ge· 
rek komşu ıneınlcketlerdc, gerek 
lıütün A nupaJa geniş akisler ya· 
pacııktır. :lira bunlar iki de' Jet 
ve iki milletin Balkan antautmın 

csa~ unsurunu teşkil eden grubu· 
nun Balkan antantı çerçeve i için· 

Alman bayrağı 
Va;ingıon, 27 [A.A.j - Mesmi 

mabfellerde beyan olunduğuna gü· 
re, San Fransisko hiidisc~i lomüni t 

fstanbul, 2S (Hususi) _ Bü· de toprak bütünlüklerini muhafaza 
yük tarih kongresi, Eyhilıle Dol· ve Balkan sulhunu takviye için 

Kongresi Dolmabah
çede toplanacak 

uııctırlannın b. "d 1 t h k t' i~hirliklerinde ue\'am eınıek 'e ır ~ı < P- are c ı mabalıçe Sarayında toplanac:ıktır. ' 
olarak telıikt:i cdilıııckıcrlir. tek bir cebhc tc~kil eylemek hu· 

Kong_re için oimditlen hazırlıklara 
Hcsıııi nıelıııfil ı_ok ıecrıihcli susundaki kat'i :ızimlerinı açıkça 

l•ir memur olan bektliyc rei i lfoı1. Laşlanmış; maruf Avrupa alimleri göstermektedir.,, 
snn ılüıüst hatlı hareketinden ılo· kongrede bulunmak üıere ıneınlc· Gazeteler. Türk lla~vckili lemet 
lııvı Le' anı aıı·ııınıını'vet A)•lcınck· ketim ize davet edilıni§lerdir. f - - - '1 . I" l I•-· . G ; ; • ' nonunun '-' llJeSte ra .ancı e· 
tedirlrr. Kongre de\'am ederken, Sa· orges ile lla~vekil B. l'ıletaksasm 

• Tahmin olunclıığıına gör•', Lu rayda Türk tarih kurumunun hn. 

B Ç b l B Con Sımon ve B llK kd ld eseri ,.c Türk·Elen işhirliğiue yap· . em er agn, . . lt'IQ ona ın giLi hadiselerin ileride tekerrür et· zırlamakta olduğa (eski Ttirk f'SCr· 
bir arada al ınmı ~ resimleri memesi için polis frab eden ted· leri ser,.isi) de açıbcaktır. tıklan yarclııu hakkındaki sözlerini 

• • • " de lıilhassa tcl1:ırüz ettirmektedir. Londra, 28 (ı\.ı\.) - B. Bald· ... • • .......................................................................... ~.~· ... • .. • ... • .... •~· ... • .... • .... •.._.•,..• ... • .... •~·,..· ... •~· ... •• 

vin Bukingam sarayına giderek Sancak meselesi tamamen halledilmiş gibidir _-_S_on_u_3_ü.=__sa_h_iJ_e_J_e_-_ 

:~::~;:'E1:'.~'.t;:!:;: .. ::··~::. Uzlaşma hakkındcİki protokol, bugün İtalyan h1ar~ rine B. Çembcrlaynı ~ağırtarıık • 1 tayyare erl 
~temndı'şitsı'irn.i kabine}; te.,kile memur yarın ımza edi ecektir " Yakında Tokyo se. 

1.onclr:ı , ~8 ( .A.) - B. Çem· • 1 
bNloyn 1869 SCJJ('aindc Hirwing· Gerek dil ve gerekse hudud meselesinde anlaştık yahatine çıkacak,lar. 
hamda diinyaya gelmiştir. Kendisi 'ı Roma. 23 (lttıdyo) ltalya 

Yirnıioci asır mcbaılisintle muhafa. üc, nah ive daha Sancag., a ı·lhak edilecek askeri tayyareleri'. pek yakıoda 
~akarların liderlerinden lıiri olan '-' Tokyoya doğru hır seyahat yapa• 

''e bütün ilıtiyaçlarını kendi veııaid Cenevre, 28 (Radyo) - tokolun, garın, olamadığı caklardır. 
,.e ınenabii ile temine kadir hir Bu seyabatırn sonra; İtalya 
imp:ıratorluk , .e bu imparatorluk Konseg mehafilinde söy· takdirde pazartesi günü im- !!İvil tayyareleri, Romaclan Tokyo· 
için rüçhan e~asına müetenid bir lendiğine göre, Sancak me- zalanması kuvvetle malıte· ya lıir posta lıatu açacaklar ,.e bu 

gümrük eistemi lehindeki ınücade· selesi, tamamen halledil· meldir. meyanda yoku de alacaklardır. 
leleri ilı• iştihar etmiş bulunan miş gibidir. 
namdar dc\'let adııınlarınclan Joe Türk • Fransız murahhas ~mıştır. 

P Uar ~-,l-ır_k_e_n_ , Çemberlaynın o~ludur. heyetleri gerek dil ue gerek 
n. :Neville Çenılıerla)n müte· h 

udud meselelerinde uzlaş· 
vef fa Austen Çemberla) rıın baba 

Mülteci lspanyollar, nan
kör ve müfteri 

l) ' . 
onanmamızın /z. 

ittire gelmesi mu
t karrerdir 

~ı1. staobul, 28 (Husu.si) - Hü· 
ı.ı-.ıer • l-'11

811 
1ınız, 1ı.mir Enternasyonal 

ltı ı. nııza Lüyük ehemmiyet ver• 
c,ıe 

ttılid \'e Fuann açık bulundu~u 
tıı~id~tçe lznıire fazla se)Yah gel· 
•l11ı,~~ temin iı;irı ba:ıı tedbirler 

a dtr. 
ltıı>.ııı it ıneyanda, şanlı don1'nma· 
~. f da Fuann kiiş:ıd merasimin· 

ırn· ~ •rde bulonmaeı karıırla~tı · 
1thr. 

bir kardeşi olub Birm·ngbam ve mışlar ve aralarındaki ih· 
sonra Kcmbriç Bristolde ve Oks· tilô./ı ortadan kaldırmış· 
fordda tahsil etmi~ ve hukuk dok· /ardır. 

Dil meselesinde Türkçe 
ile beraber Arabçanın- da 
resmi lisan mahiyetinde ka
bul edileceği söyleniyor. 

toru olmu~tur. 

B. Çcınberlayn barlı esna~rntla 
ispirtolu içkiler ticareti merkezi 
kontrol nıecliei aıasınd:ııı bulu· 
nuyordu. 

1915 ve 1916 senelerinde J.Jir. 
mingham belediye rei:-i olan B. 
Çemberlayn 1913 eenc:ıinde parla• 
mentuya dahil olruuştıır. 

Yekdi~erini mnte:ık ı li Posta, 
Sıhhiye ve Maliye ~nzırı olmuotur. 

- Sonu 6 ncı sahifede -

Hudud meselesine gelin
ce, ahalisi Türk olan üç 
nahiyenin Sancağa ilhakını 
Fransızlar da kabul etmiş 
bulunuyorlar. 
Uzlaıma hakkındaki pro· 

Bay Menemencioilu ___ ....;.... __ _ 
Petrol ve benzin 

Ucuzlatılacak 
İstanbul, 28 (Hususi)- Ben· 

zin ve petrolun ucuzlatılması 
ve satışının inhisar altına alır.
ması hakkındaki layiha Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. 

-----------Karadeniz vapuru, yolda lspanyol tay. 
yareleri tarafından bombardıman edildi 

İııtanbul, 28 [Uusuei) -=- .Mod· 
riddeki sefarethanemize iltica eden 
lıpanyol asılzadelerini almak üzere 
İspanyaya giden Denizyollan işlet· 
mes.inin Karadeniz vapuru, bugün 
limanımıza gelmi§tir. \ apurda ıın· 
eak eekiz Türk tebaası yolcu bu· 
lonınakta idi. 

Gemidekilerin anlattıklarına 

göre, vapur ispanya sularında çok 
büyük tehlikeler geçirmittir. Tay• 

yareler birkaç defa vapurumuzu 
bombardıman etmi~ler, fakat attık· 
lan bombıılarııı hiçlıirini isabet 
ettirememişlerdir. 

Gemi süvarisi vapurda hastala· 
nanların İtalyan limanlarına çıka· 
nlmaeı için Ankaradıın emir aldı· 
ğından, Salamankaya uğramıştır. 
Bunun üzerine, 740 mülteci, nan. 

- Sonu 3 ncü sahifede -



•Sayfa~ 

Tabiat ve .insan 
J uçük bırdeşim: 
- bla ·diyordu· yspraklar kuroyub düfüyor. 
- 1 Tabii ıdiyorum· düşecek yavrum .. 

ı :Bir giln heyecanla heyecanlı bana geldi: 
- Soguk •dedi· fakat ağaçlar ~içek açıyor. 

- ,Açacak •dedim· meveimleridlr •. 
, Gene bir gün, elinde bir çiçek goncası ile görilndli: 
- Çiçek, çiçek ... Bak abla; ne güzel? 
- Güzeldir -<le<lim· çfinkn bahardır yavrum! .. 
Ve küçük .karcleşiw, manaSIDı, (forinli~ini anlijamadığı bir cümle 

~tf ettikten -sonra ç.ekilib ~illi: 
- T~pk1 inııao gibi desene abla!. 
Düo ·~ana, bahçemizden bir gfil koparın~ 'Ve getirmişti. Karııma 

.al<\ım \kar:d~imi: 
- 'j'~ ekkür eBe.riıu yavruw -J.edim· çok iyi yaptın .• F..aket aana 

i;liı'şrf &Gtieıır dinler uıi&in? 
- D.iulerim fÜpfıesiz .. 
V.vabıoı "erdi. Ben de dedim ki: 
-Tabiaueki çiçelderin, ağuçlann değişikliğini aeu insana benzetmekte 

fıaksız61o .• E~·ct, bir çocukluk çağı rnrıhr, Lir gençlik, bir orıayaş, bir 
.da ihtiyarlık. Fakat zanoı•diyer musun ki, ruhunu ve dirna~ıoı yaratıb 

~enginlcilİrmiw bir in an için, mevsim veya çaı vardır. Anlıyor musun 
ııe eöy1üyorum? 

- Anlar gibi oluyonım -dedi· fakat taııı df'~it! 

- llak, dinle! .• Büyük anneni oeden çok. seviyorsun? 

- Neden mi? .. Çünkü çok iyi.. Çiinltü çok. Cf"yler biliyor, çok gü· 
•el kona§uyor ve ben onu dinlerken, kendimi knybcdiyoruın abla!.. 

- Ilalbuki genç, güıı:el, sevimli bir insan olduğu halde büyük da· 
yıua hiç iltifat etmiyorsun .. 

- Etmem, çünld1 hen birşey söyleııem, güler. Durur, durur, yüzü· 
me bakar, eöyliyecek EÖ~ yokmuş gibi: 

- Tüh koca kafalı sen ıle adam olacakeın ha? 
Der .. 
- Tamam -dedim, töz(lnil kestim· görliyorsun ki, babarlan, çiçek· 

}eri, rengi, tazeliği te~kil eden mevsimler, inean hayatında tamamile 
ba~ka şekilde tecelli eder. En iyi, en kuvvetli fikirlerin ıabibi, en temiz, 
en asil heyecanlan daima tadabilenler, genç doğıııuşlardır ve genç ölür· 
lcr .. Fakat ha kalan? .•. Yani ... 

Kardeşim, makudıoıı anlamııtı. 

- Anladım ·dedi anladım ablrı!.. 1n~aallah-ben de öyle olacağım .• 
O gitti, ben de kardeşime k.üçüçük birşey öğretebilmiı olmak zev. 

kile §Czlonğa uzandım, hakikaten, ilelcbed genç kalan ömürler, havlar 
ne bahtiyardırlar? 

[Takızafer] satm almak 
istiyenlerden biri 

Bu hadise, Papa Grcvy 
devrinde cereyan etmişti. 
O devrin en zengin Amerika
lılarından olan Mösyö ve Ma· 
dam Mackay, Parisin en şık 
mahallelerinden biri olan 
"Etoile" de oturuyordu. Bu
gün yüzüncü dönüm senesi 
kutlulanmış olan ( Arc de 
Tromphe = Takızafer ) için 
yapılan muhteşem ve parlak 
merasim, tam yüz sene evel 
bu Amerikalıların da alakasını 
celbetmişti. 

( Seine) valisine takın gece 
gündüz tenviri için müracaat 
eden bu Amerikalılar, dost
larını burada kabul ve taziz 
etmek istemişlerdi. Bu suretle 
davetlilerini en muhteşem ve 
orijinal bir şekilde izaz ve 
ikramdan zevk duyacak: ve 
cihanşümul bir şöhret kaza
nacaklardı. 

Fransız takızaferlerinin, fert· 
lerin hususi eğlencelerine tah· 
sis edilecek asardan olmadık· 
lanm bu Amerikalılara anlat· 
makta epeyce güçlük çekilmişti. 
Hele Madam (Mackey) yi yola 
getirmek hiç mümkün olma• 
mıştı. Bir gün Madam şu şe· 
kilde bir müracaatta bulun· 
muştu: 

" ( Takızaferi ) bana sa· 
tınız, milli bir mülk olmaktan 
çıkıb şahsımın malı olsun, ben 
de istediğim gibi temellük 

edeyim, ne kadar istiyorsunuz?" 

Takızaferin satılması tabii 
mümkün değildi, hertürlü 
alaylı pazarlıklara rağmen mil· 
Jet malı olarak kalmıştı. 

Madam (Mackey); nev'i şah· 

Saime Sadi 

Bir gün ressam Missonier ta· 
rafından yapılıp sergide teşhir 
edilmiş olan portresini, ziya· 
retcilerden biri alaylı bir lisan 
kullanarak: 

- Ne harikulade müşabe
het, yüzdeki boyaları bile can· 
lısınınkinden farklı değil!. 

Dediği için kızmış, portreyi 
yırtıp parçalamıştır. 

Bu da olabilir 
Bir Fransız gazetesi şöyle 

yazıyor: 

Bazı insanlara yazı yazıyor· 
lar diye ücret veriliyor da 

yazmasınlar diye niçin veril
mesin? Lütuf olarak halka sa-

daka dağıtılacak yerde yazı 
yazmamaları için bazı muhar· 

rirlere para verilse halk ıçın 
lütuf olmaz mı? 

Bir izah 
Polis lisanında nöbetçi po· 

!islere, alışveriş kahvelerinin 
seraskerleri denilir. 

( Volande Toureacks ) nın 

katil hadisesini takiple meşgul 

olan komisere birisi müracaat 
eder: 

- Herşeyi size izah ede· 
ceğim. Katil bıçağını rıhtım· 

dan f ır]atmıştı, size verebile
ceğim yegane izahat bundan 
ibarettir. 

Der. Komiser: 

- Peki, bu adam nasıl bir 
mahlCık olabilirdi? 

Diye sorar. Muhatabı göz· 

lerini ona diker ve beş daki· 

ka düşünür gibi bir vaziyet 
aldıktan sonra: 

- Efendim; ıözlerim gör
müyor! Cevabını verır, bir 

ANADOLU 29 Mayıı 931 .......-

Valimiz 
Bergama Kermesin. 

den döndü 
Bergama Kermes eğlenceleri 

münasebetile Bergamada bu
lunan Valimiz Bay Fazlı Güleç 
dün akşam şehrimize dönmüş· 
tür. Valimiz, dönüşte Mene
mende bir saat kadar kalmış 
ve kazanın muhtelif işlerile 
yakından alakadar olmuştur. 

Bay Fazlı Güleç, bugün 
Ödemiş havalisine giderek 
tetkikler yapacaktır. 

Deri ihracatı 
arttı 

ltalyadan kuru üzüm 
isteniyor 

Türkofise gelen malumata 
göre, ltalya piyasasından bir
çok müesseseler İzmirden mü· 
him miktarda adi nevi üzüm 
istemişlerdir. Bu üzümlerden 
ispirto istihsal edeceklerdir. 

Mayıs ayı i~.inde lzmirden 
Çekoslovakya ve ltalyaya mü
him miktarda deri sevk ve 
ve ihraç edilmiştir. Deri tica· 
rethaneleri, bir müddettenberi 
deri ihraç edememekte idiler, 
son zamanda deri ihracatı 
fazlaşmıştır. ----
Bayraklıda feci 
bir kaza oldu 

•• 
45 yaşında 
bir kadın kuyu. 
ya düşerek boğuldu 

Dün sabah Bayraklıda feci 
bir kaza olmuştur. Kimsesiz 
Hatice adında bir Bayan, evin· 
de yalnız olarak yaşamakta 
idi. Bn. Haticenin Ankarada 
bir kızı vardır. Dün sabah 
kendisine bir mektub gelmiş 
ve kızının öldüğü bildirilmiş· 
tir. Bn. Hatice aynı zamanda 
dul bir kadındır. Kızının ölüm 
haberini öğrenince, birdenbire 
müdhiş bir teessüre kapılmış 

ve deli iİbi evinin avlusunda 
dolaşmağa, ağlayıb bağırmağa 

başlamıştır. Biraz sonra ses 
kesilmiş ve onun acı feryadını 
duyanlar merak edib evi önün· 
de toplanmışlardır. Bn. Hati· 
ceden hiçbir ses gelmiyordu. 
Seslenmi~ler, fakat cevab ala· 
mayınca merak ederek eve 
girmişler, zavallı kadının ölüsü
nü evin avlusundaki kuyuda 
bulmuşlardır. Bn. Haticenin 
avluda perişan bir halde do· 
laşırken kazaya uğradığı ve 
su kuyusuna düşerek öldüğü 
anlaşılmıştır. Hadise tahkika· 
tına müddeiumumi muavini B. 
Mustafa Sabri Atamaner ta
rafından elkonmuş ve Bn. ' 
Haticenin cesedi kuyudan çı· 
kartılarak defnine ruhsat ve· 
rilmiştir. 

Yol inşaatı 
İzmir • Karşıyaka yolu ile 

Burnava ·Manisa, Çatal • Tire, 
İzmir • Torbalı ve lzmir · Ke· 
malpaşa şoselerinin inşaatı na· 
fıa dairesince bitirilmiştir. Yal· 
nız lzmir - Kar~ıyaka yolunda 
Salhane · Bayraklı arasındaki 
altmış metrelik kısım bozuk· 
tur. Bu kısmın tamiri <le bir 
iki gun içinde ikmal edile-

/zmirde gençlik çalışması 

Halkevimizin 937 yıh 
faaliyeti çok iyidir -·-Her kol, imkan dahilinde, bir ça

lışma ile iyi neticeler almıştır 

lzmi1 Ralkevi 
İzmir Halkevi, 937 senesi· gün sıcak yemek yedirmek· 

nin ilk altı ayında çok iyi bir tedir. Ortamekteb ve lise ta· 
faaliyet göstermiş, lzmir hal· lebesine de kitab ve para 
kının alaka ve takdirlerini vermek suretile yardımlarda 
toplamağa muvaffak olmuş· bulunmaktadır. 

tur. Bugün 800 üyesi bulu· Bundan başka, bir kız ta· 
nan Halkevine, üye kaydı için lebenin sanatoryoma gönde· 
hergün müracaatlar Cartmak- rilmesi, fakir bir kadının evini 
tadır. Dokuz kol halinde ça· tamir ettirmesi gibi yardım· 
lışan Halkevi üyeleri, mem· ları da esirgememektedir. 
lekette fikri , milli, içtimai, sıh- Hapishanedeki mahkumların 
hi, bedii bir yükselıneği te· okuyub yazma öğrenmeleri 
min için azami mesai sarfet- için kurslar açmış, ilkmekteb 
mektcdirler. talebesinin küçük yaştan sosyal 

90 üyesi bulunan dil, tarih yardıma alıştırmak için okul 
ve edebiyat fakültesi, bu yıl defterlerini kaplarına sosyal 
içinde lzmir halkı ıçın çok yardımı alakadar eden mev· 
istifadeli konieranslar tertib zular hakkında yazılar bas
ve temin etmiştir. Değerli say· tırtmıştır. 

lav B. Ali Riza Türelin ve Ortaokul bütünleme, lngi· 
(Altıokun teşkilatıesasiye ka· lizce ve Fransızca lisan kurs· 
nununa girmesi) lstanbul üni- larına birçok talebe devam 
versitesi rektörü B. Cemil etmektedir. Bu kol, ilk tahsili 

•• 
Odemişte ···----/Lkkurşun bayramt 
hazırlığı 

Ödemiş, {Hususi) - PaJJI' 
günü kutlulanacak ilkkurş~ll 
bayramı için Halkevi ze11gın 
bir program hazırlamıştır-. 

Buna göre ogün hususi 
trenler Ödemişten llkkurşuP 
istasyonuna gidilecek ve ora• 
da merasim yapılacaktır. Saat 
11, 1 O da atılacak bir topl• 
merasim hazırlığı başlıyacak: 
tır. 11,25 de atılacak ikinc& 
top, yurd için kanlarını akı
tan aziz şehitlerimizi annı• 
işareti olacaktır. Bu esnada 
herkes olduğu yerde bir da· 
kika durarak şehitlerimizi se
lam lıyacaktır. 

Üçüncü toptan sonra bao· 
do İstiklal marşını çalacak, 
bayrak çekilecek, söylevler 
verilecektir. 

Ogün, akşama kadar llkkur 
şun mevkiinde milli oyunlar 
oynanacak, bayram bu suretle 
kutlulanacaktır. 

, 
bütünleme kursu ve MuseVI 

vatandaşlara Türkçe öğret· 
mek üzere gece kursları d• 
açmağı muvafık bulmuştur. . 

Neşriyat kolunun faaliyeti 

sayesinde bugün 4170 kitabı 
vardır. Talebe ve halk, bel 
gün Halkevi kütüphanesinde" 

istifade etmektedir. Bu k01' 
haftada bir defa da (Fikirler) 

mecmuasını çıkarmaktadır. 

Köycülük şubesine mensub 

doktorlar, baytarlar ve konfe' 

ransçılar her hafta köyleriıniıe 
. erıe gıtmekte, hastaları muaY 

etmekte, köylüye faydalı korı' 
feranslar vermektedirler. l 

Müze ve sergi kolu, bu>'1, 
İzmir fuarında İzmirin tarib' 

k 1. l · · .. tereli ve ıymet ı eser erını gos 

bir sergi açacaktır. 
laı1 Her haf ta pazar akşarn I , 

tertib edilen çaylı danslar, :. 

mirin güzide ailelerini f-lal 

evine toplamaktadır. _/ 
Bilselin (Boğazlar anlaşması) 
mevzulu konferanslası, Kız li
sesı direktörü B. Necmed· 
din Halil Onatın (son asır 
Türk edebiyr.ttı, halk ede· 

Fuara dış piyasalarda~ 
alaka fazladır 

' biyatı, divan edebiyatı ); 

Doktor B. Necati Kipin İki 
"ibtilalar,, mevzulu seri kon
feransları büyük alaka gör· 

Yetı' operet heyeti gelecek. 
paviyonlar inşa ediliyor 

müştür. Halkevini11, Hamid 
gecesi de çok parlak olmuştur. 

Halkevinin, memlekete çok 
istif ad eli eserler veren güzel 
san'atlar kolu, geçen ay zar· 
fında İstanbul ve İzmirli res· 
sanıların da iştirak ettiği gü· 
zel bir sergi açmış, 150 ye 
yakın eser teşhir eylemiştir. 
Sergiye beş binden fazla zi· 
yaretçi gelmiş, san'atkarları· 
mız takdir edilmiştir. Resim 
derslerine fazla alaka göste
rilmektedir. 

Müzik kolu da faaliyetini 
artırmış, iki konser vermiştir. 
65 talebe mandolin dersi gör· 
mekte, birçok kimseler de 
keman, şan kurslarına devam 
etmektedirler. 

En fazla üyesi olan temsil 
kolu, her hafta verdikleri 
temsillerle İzmir halkının tak· 
dirlerini toplamaktadırlar. Bu 
şubede 172 üye çalışmaktadır. 
Genç san'atkarlar, soıı allı 
ay zarfında Aydın ve Koz3k· 
ta da temsiller vermişlerdir. 

Sosyal yardım komitesi, 21 

Busene İzmir fuarına dış ;pi
yasalardan da mühim alaka 
vardır. Fuara dış memleket· 
!erden getirilecek malJarın yal
nız gümrük resimleri alındık
tan sonra satılması için hükil· 
met yüL bin liralık set best 
döviz verdiğinden fuarda yüz· 
bin liralık ecnebi malı satı· 
lacak demektir. Şehrimizde 
bulunan birçok müesseseler, 
temsil ettikleri Avrupadaki 
müesseselere mektuplar gön
dererek bunu l ildirmişler ve 
şimdiden mal sparişleri ver· 
mişlerdir. 

Fuarda ilk inşa edilen pa· 
viyonlardan başka, ikinci defa 
inşa edilmiş olan (50) pavi
yon da tamamen satıldığı için 
fuar komitesi daha (40) kü· 
çük paviyon inşa ettirmeğe 

karar vermiştir. Bu küçük pa· 
viyonbr, küçük san'at t:rbabı· 
nın eserlcı ini teşhire yarıya· 

caktır. Derhal planı hazırla· 

nacak ve lıu paviyon!ar da 
çıkarılacaktır. 

'ti111' 
sahasındaki eğlence vesaı p· 
büyük bir paviyon içinde 10 

lamağa karar vermiştir. dl 
Fuar gazinosu arkasııı of' 

inşa edilmekte olan bet~ 
yolun kenarlarında beton ı• I:' 
çiçeklikler vücude getiril~~ 
tir. Şehir opereti ile tı• 

opereti on beşer giin fuıa~flel 
yatrosunda muhtelif tefll51 

vereceklerdir. 01~ Şehir operetine fuar açıl·,d' 
tan sonra on beş gün fz(Jl' ~J 
temsil vermek üzere i~~rı8'' 
Valisi ve ~~lediye Reıs• (JI. 
Muhiddin Ustündağdan ~ı 
ade istenmiştir. Halk o e'I 
de Romanyadan getirt dt'1 
meşhur bazı artistlerle k• f~ 
sunu ve orkestrasını ıe~f'r 
leştirdikten sonra Fuar :tif· 
rosunda temsiller verect.,J' 

Açık bulunan Paris ~ -lf 
sinde tevzi edilmek ü:t~~~ 
mir Fuar Komitesi Re1

' ı;t' 
den 1000 Fransızce 'f/C 

broşür istenmiştir. 
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Şeker sanayii-hak .. j 
kında tetkikat. 

Anlcara, 27 (A A ) - Bir • d ' . 
"y anberi Alpullu Turhal [., k' , ' 1 ışehir ve Uşak havalisinde 
teker san .. . . . b k ayıım1z1 zıraat a t· 

Oı:nı~dan tetkik eden Halle 
nı,·e 't · k f rst esı i tısadt ziraat pro· 

b~sörü B. Blohm tetkiklerini 
b ıtir:rek Ankaraya gelmiş ve 

ugun lktısad Maliye ve Zi· 
r V ' 
kaat ekillerine tetkikleri hak· 
ında izahat vermiştir. 

b Profesör bu akşam lstan• 
/la hareket etmiştir. 

H ngiltere ve Fransa 
arıcıya Nazırları Uluslar 
ıoayeteslne tebligatta 

bulundular .. 
Cenevre, 27 (A.A.) - Fran· 

sız ve 1 ·ı· H l ngı ız ariciye Nazır· 
8~ Milletler cemiyeti genel 
~ reterliğine aşağıdaki tebli
~•tta b 1 "l u unmuşlardır: 
· okarno muahedesinin ye· 
rıne k . 1 A aım o malc üzere garp 

P 
~~upası için yeni bir emniyet 
lg;tı '-d" le 8K ı zımnında ilk Lo· 
•rno tnuah d · · · · ol e esını ımza etmış 

an devletler arasında son 
~~anlarda yapılmış olan mu· 
g~ icat noktainazar teatileri 
d os~eroıiştir ki, Belçika diğer 
h ev etlere karşı bu yeni mua· 

1 
ede de garantiler bulunma
~n~ istenı~mektedir. Ve diğer 
b r tan dığer dört devlet de 

u Yeni muahedede Belçika· 
nın başkalarına karşı hertür)ü f a~anti taahhüdlerinden azade 
u unrnası hususunda ittifak 

et · 
ah~ışlerdir. Müzakerelerin te· 
·ı._ura uğraması üzerine Bel· 
Çıqnın t · · · · . . emennısının yerme 
tc~ır.ıloıui tekarrür etmiş ve 
._. c çıka lokarno muahedesinin 
ne 19 Mart 1936 anlaşmaları
d 

1~ Yüklediği taahhüdlerden 
.... ~ a bugünden ibra edil
••ııştir. 

t ~illetler cemiyeti paktına 
cvfıka B 1 'k k- n e çı aya yapılan mez· 

C
ur .tebliğin metni Milletler 
eı:nıy t" e ıne tevdi olunur . ., 

8 Yeni Rus sefiri 
İ9lln lstanbula geliyor 

Yet s~nbul, 28 (Hususi)- Sov
•I .

1
. usyanın Ankara büyük 

"Çl ı1." ki 6ıne tayin edilen B. Rars· 
A.' cnn şehrimize 2elecek ve 

rı raya gidecektir. 

R Blomberg 
omadan sonra Peşteye 
R de gidecek 

.... oına, 28 (Radyo) - Al· 

... arı d 
Von or ulan başkumandanı 
80 Blomberg, Romadan 
Ve %a Budapeşteye de gidecek 
iadei a~r harbiye nazırı (Eder)e 

B zıyaret edecektir. 
si}·h~ seyahatin, Macaristanın 

a nrnasile alakası yoktur. 

~ADOLU 
G .. 1 • 

un ük siyasal gazete 
s.ıu 1-f P ve başyazganı 

lırıı 8Ydar Rüşdü ÖKTEM 
llıtid:;:r neoriyat ve yazı itleri 
ld : Baındi Nüzhet Çançar 

lrebaneai : -
İzmir İk" • C. 1:1 ıncı Beyler eok.ağı 
l'eı alk Partisi bina!l içinde 

l'el ,,sraf: lımir - ANADOLU 
e 011

: 2776 .. Posta kutusu 405 

l'1u ABONE ŞERAiTi 
1tı 1200, altı aylığı 700, üç 

l ~ ylıgı 500 kuru:tur. 
·~ nıenıleketlcr için eenelik 
a ne ücreti 27 liradır 
eı Y«rde 5 kuru~tur 

tl ge . -
~ınıı ııüdıalar 25 kuruatUJ'. 

~ADotU MATB.USINDA 
BASILMIŞTIR 

Kamu tayda 
----·•+•••---

Ankara, 28 (A.A.) - Bu· 
gün Fikret Sılayın başkanlı· 
kJnda yap1lan Kamutay top· 
lantısında lktısad büdçesi mü .. 
zakere ve kabul edilmiş ve 
onu müteakıb Ziraat Bakanlığı 
büdçesinin müzakeresine ge· 
çi)miştir. 

Ziraat büdçesi heyeti umu· 
miyesi üzerinde söz alan bazı 
hatiblerin mütalealarına karşı 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
izahat vermiş ve heyeti umu· 
miyesi üzerinde müzakere kafi 
görülerek maddelere geçil
miştir. 

Vaktin gecikmesi dolayısile 
ziraat büdçesi fasıllarının mü· 
zakeresine yarın saat onda 
yapılacak toplantıda devam 
edilmesi kabul edilerek top· 
lantıya nihayet verilmiştir. 

Türk.lran anlaşması 
kanunu lran par

lamentosunda 
Tahran, 27 (A.A.) - Par

lamentonun Hariciye encümeni 
dün Hariciye Nazın da hazır 
olduğu halde Türk • lran an· 
laşmalarının tasdikine dair 
olan layihaları müzakere et· 
miştir. 

Milan Hodzanın 
beyanatı 

Belgrad, 28 (Radyo) -
Çekoslovakya Başvekili Bay 
Milan Hodza, Pari·Suar gaze· 
tesinin Prag muhabirine ver
diği beyanatta, Tuna devlet
leri arasında iktısadi teşriki 
mesainin lüzumundan bahset· 
miş bunun ilk safhasının Ma
caristan-Avusturya ve Lehistan 
arasındaki anlaşma ile başla
dığını söylemiştir. 

Paris sergisinde 
Dün üç pavigon daha 

açıldı 

Paris, 28 (Radyo) - Paris 
sergisine iştirak eden devlet· 
lerin bir kısmı, paviyonlarını 
henüz bitirememişlerdir. Bun-
lar, büyük bir faaliyetle inşa· 
ata devam ediyorlar. 

inşaatı ikmal olunan Filis· 
tin, Hollanda ve teşriki mesai 
teşkilatının paviyonları mera· 
simle açılmıştır. 

Çin reddediyor 
Nankin, 27 (A.A.) - Çin 

Hariciye Nezareti, Japonların 
Svatov hadisesi hakkındaki 
rivayetlerini red ve cerhet· 
mektedir. Japonlar 40 kadar 
Çinli polisin Japon polislerine 
hücum etmiş olduklarını iddia 
eylemektedirler. 

Çin Hariciye Nezareti iki Çin 
poli~inin beraberinde Japon 
polisleri bulunan Japon kon
soloshanesi memurlarından bi· 
ri tarafından itlaf edilmiş ve 
bir Çin polisinin ağır surette 
yaralanmış olduğunu ilave ey
lemektedir. 

Petrol amelesi grev 
ilan etti 

Meksika, 27 ( Radyo ) 
Yevmiyelerin artırılmasını is
tiyen petrol amelesi, gece ya· 
rısı umumi grev ilan etmiştir. 

Hükumet, umumi greve mani 
olabilmek için bir formül bul· 
mık üzere sabaha kadar içti· 
ma halinde kalmış fakat hiç 

ANADOLU 

Macaristan 
Muslihane yollar gayesi

ni takib edeceklir 
Budapeşte, 27 ( A.A. ) -

Mebusan meclisinde beya
natta bulunan B. De Kanya 
ezcümle demiştir kiı 

- Macaristan muslihane 
yollarla muslihane gayelerini 
takibe devam edecektir. Kü· 
çük itilafın Tuna havzasındaki 
hekemonyasmın zayıflaması si· 
yasi mukarenet ihtimallerini 
kuvvetlendirmektedir. Maca
ristan yalnız Milletler cemiyeti 
mukavelenamesinden istinsah 
olunan hükümranlığının tanın· 
masını istemektedir. Macaris
tanın diğer bir isteği de 1932 
llkkanununda prensib itibarile 
tanınmış olan hukuk müsava
tıdır. 

Japonya Çini 
protesto etti .. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Gaze· 
teler,kabinenin bilhassa Suateu 
hadisesinin tetkikine inhisar 
eden kabine içtimaına büyük 
bir ehemmiyet vermekte ve 
Japon hükumetinin Çin maka
rnalı nezdinde yaptığı protes
toya büyük başlıklı sütunlar 
tahsis eylemektedirler. 

Çinlilerin yaptıkları mukabil 
teklifleri kat'iyen reddeden 
Japon matbuatı Çin gazetele
rinin Japonyaya karşı yeniden 
açmış oldukları düşmanca neş· 
riyatı ehemmiyetle kaydetmek· 
tedir. 

Af f edilmiyecekler 
Bu yüzden kabine buh. 

ram çıkacak 
Brüksel, 28 (Radyo) - Par· 

lamento hususi encümeni, umu· 
mi harbde Almanlara taraf· 
tarlık gösterenlerin affı hak· 
kındaki projeyi reddetmiştir. 

Parlamento, Çarşamba gü· 
nü toplanacak ve projeyi mü· 
zakere edecektir. 

Alakadar mehafil, bu pro· 
ieden dolayı esaslı bir kabine 
buhranı çıkacağından ve B. 
Van Zelandın istifaya mecbur 
olacağmdan bahsediyorlar. 

Üç Hariciye Nazırı 
Arasmda ihtilaf çıktı 
Cenevre, 28 ( Radyo ) -

İyi malumat alan mchafilin 
iddiasına göre, İngiltere Ha· 
riciye Nazırı B. Eden, Fransa 
Hariciye Nazırı B. Delbos ve 
Belçika Hariciye Nazırı Bay 
Spak arasında ihtilaf çıkmıştır. 

Fransa Hariciye Nazırı B. 
Delbos, sulhun, müşterek bir 
mesai ile bütün devletler ta· 
rafından vikaye edilmesi la· 
zımgdeceği kanaatindedir. 

B. Eeden, bir harb vuku
unda yalnız alakaaar devlet· 
lerin elbirliğilt sulhun ihlaline 
mani olmaları lüzumunu ileri 
sürmekte ve Belçika Hariciye 
Nazırı B. Spak isi!, yeni bir 
Lokarno aktedilmesini teklif 
eylemektedir. 

Hindistan isyanı 
Simla, 28 (A.A.) - Vezi· 

ristanda harekat icra etmekte 
olan kıtaat Araslout mıntaka· 
sında düşman kabilelerinin 
reisi olan Fakir ipinin mağa· 
rasına varmışlardır. Malum ol
duğu veçhile İpi şimali garbi 
hududunda vukuagelmiş olan 
bütün kargaşalıkların muhar· 
riki idi. Ancak mağara gene 
bomboş idi. 

Şimal Kutbunda 

'/;;JJ(Üm Normal hayat başladı, fa" 
::::

8
:::. ~.,~ı ~~~-X:;: kat kar fırtınaları var 
ır eg enc~ae 

Bizden ziyade İrfan Hazarın 
dostu olan "Yamanlaıdağı., 
bir gün de bana uğradı. Ak· 
şam vaktiydi. Biraz sonra bir 
cemiyetin eğlencesine gidecek
tim. ihtiyar dostu davet ettim. 
Düşündü: 

- Hakikaten -dedi- yıllar 
var ki, hiçbir eklenceye iştirak 
etmedim. Göreyim, bakayım, 
nasıl eğleniyorsunuz? 

Toplantı bir nutukla başla
dı ve birdenbire, pırıl pırıl 

billur kadehlerin, bembeyaz 
tabakların, tatlılı, ekşili, seb· 
zeli, etli, yumurtalı ve hamurlu 
mezelerin boydanboya, kar· 
makarışık durdukları masaya 
geçti. Dostumuz: 

- Meyhane ve eğlenceyi 
asri ve modern şekle koy· 
muşlar. 

Diyerek gülümsedi. Verdi
ğim bir kadeh rakıyı "Devlet 
malıdır, zehir de olsa içerim . ., 
cümlesile yuvarladı. Sonrası 
yok.. Bir de baktım: 

Bizim dost, artık sigara du· 
manlarının bol bol savrulduğu 
bir köşedeydi. Karşısında da 
eski edebiyat ve eski felsefe· 
nin muhiplerinden birkaç kişi ... 
O masaya doğru yürüdüm, 
fakat dostum da kalkmış, bana 
doğru geliyordu. Elimi tuttu: 

- Gitme ·dedi· gitme ... 
Sarhoşluk, insanları ne kadar 
değiştiriyor?. Yanlarına soku
layım, helki birşey konuşuruz, 
diye düşünmüştüm. Kahkaha 
ile güldüler; yüzüme karşı: 

- İlahi Yamanlar dağı -de· 
diler· bırak şu masalları!.. 

Halbuki masalın bile, bu 
adamların yayvan kahkahala· 
rından ne büyük değeri var· 
dır? Masalı, tezyif makamında 
kullanıyorlar .. Halbuki tarihin, 
edebi tasvirin, hikayenin ilk 
ve en güzel adı masaldır. Ona 
sonraları ..... 

Devam edemedi, çünkü mü
nevver tanıdığım bir Bayanla 
karşılaşmıştık. Tanıştırdım .. O 
Bayan, ince bir istihzadan bil
h1ra çarpmış bir kahkaha ile: 

- Tanırım ·dedi- bazı fikir· 
lerini gazetede okudum.. De
mek ki, "Beyefendi., idiler ... 
Oh, oh, oh, nasılsınız efendim, 
memnun musunuz toplantımız- , 
dan!. 

San'at eseri, cemiyet için· 
de mi doğar, inzivada mı? .. 
Galiba, mevzu buldunuz gene .. 
Tebrik ederim sizi, inşaallah, 
gene konuşuruz. 

Dostum, cevap vermeğe ha· 
zırlanıyordu. Kolumu sıkışın· 

daıı anladım ki, Y amanlardağı 
asabileşmiş ve söyliyeceği sö· 
zün hiç te şakası yok .. Fakat 
o bayan, uzaktan gördüğü 

birine: 
- (A .. ), diye seslendi, kib· 

ritin var mı, sigaramı yakmak 
isterim. 

Ve yürüdü. Yamanlardağı 
yutkundu, yüzüme baktı: 

- Beni • dedi • getirme· 
meliydinl. Gelmemeliydim ben 
buraya! 

Sonra ileride, bir genç gru
bu gördü. Onlara baktı: 

- Dur • dedi · şuraya gi
deyim.. Başkaları ile yapamı
yacağım. Birazdan seni ararım .. 

Gitti amma, on dakika 
sonra omuzuma vuruyordu: 

- Beni odama götür ba
kayım;. Şeytanı bile tazip için 
cehenneme atarken biraz mer· 

Tetkikatta b1'lunanların çadırları, bir kar 
duvar ile muhalazcı altına alındı 

Moskova, 27 (A.A.) - Şi· 
mal kutbundaki Sovyet heyeti, 
dün akşam telsiz telgrafla aşa· 
ğıdaki malumatı vermiıtirı 

"Şimal kutbu kampında nor• 
mal hayat başlamıştır. Hepimiz 
sıhhatteyiz ve çok neşeliyiz. 
Sinema operatörü Troyanovski 
ille tayyarenin kutupta buz kit· 
lesi üzerine konmasmdanberi 
kutup kampı hayatının muh· 
telif ve çok enteresan filimle· 
rini almıştır. Heyet azasından 

Askeri itti( ak 
Resmen tekzib edildi 
Brüksel, 28 (Radyo) - Bel· 

çika ile Hollanda arasında 

askeri ve gizli bir muahede 
imzalandığı şayiası çıkmıştır. 

Belçika hükumeti, bu şayiayı 

resmi bir tebliğle telczib ey· 
lem iştir. 

lsveçliler gene 
mağlub oldular 

Oslo,28 (Radyo) - ltalyan 

milli takımı ile lsveç sporcu· 
lan arasında yapılan maç 3-1 
İtalyan takımı lehine netice· 
lenmiştir. 

B. Maziski 
Yakında Bükreşe gidecek 

Belgrad, 28 (Radyo) -
Polonya Reisicumhuru B. Mu· 
ziski ve Hariciye Nazırı Kolo-
nel Bek, Haziranda Bükreşe 
geleceklerdir. Rumen siyasi 
mehafili, bu ziyarete büyük 
ehemmiyet atfetmektedir. 

Belgrad gazeteleri 
Hariciye Vekilimizin 
asamble reisliğine seçil· 
mesini alkışlayorlar .. 

Belgrad, 28 (Radyo) -Tür
kiye Cumhuriyeti Hariciye Ve
kili Bay Tevfik Rüştü Arasın 
Milletler cemiyeti reisliğine se· 
çilmesi, siyasi mehafilde çok 
iyi tesir yapmıştır. Gazeteler, 
bu hadisenin, Türkiye ve Bal
kan antantı devletlerine karşı 
beslenilen sempatinin bir te
zahürü olduğunu yazmakta· 
dırlar. 

Bay Rüştü Aras, sosyete 
reisliğine seçilmesi münasebe· 
tile yüzlerce tebrik telgrafı 
almaktadır. ilk telgraflar ara· 
sınd~, B. Stoyadinoviçin ha
raretli, samimi telgrafı bulun· 
maktadır. -hametli davranmak gerek .. 

Yol da giderken, içindeki 
havayı boşaltan bir körük gibi 
göğüs geçirdi: 

- Onlar da öyle · dedi • 
sevdiklerini, mensup oldukları 
nesli bilmiyorlar. Biliyor gibi 
göründükleri halde inkar edi· 
yorlar. Yani, senin anlıyaca· 
ğın, onlar meçhul bir istik· 
halin gebe kalıp dünyaya öyle 
bir nevzad yuvarlıyacağını sa· 
nıyorlar ki .. 

Yamanlardağı yüzüme baktı 
ve ağır ağır şunları söyledi: 

- Ah biraz dalkavuk ol· 
saydım. Biraz kumar oynıya· 
bilseydim. Biraz salon adam~ 
olabilseydim.. Onlar, belkı 
fikirlerini seviyorlar, fakat 
benim halime bakıyorlarda, 
fikirlerini bile bir eğlence 
mevzuu yapıyorlar. Bak, bak, 
bu da bir mevzu değil mi? 

** 

bir grup kayaklarla kamp ciır 
varında bir gezinti yapm1ş ve 
üzerinde bulunduğumu~ bu~ 
parçası hakkında tetkiklerde 
bulunmustur. Buz parçası dur• 
madan yerini değiftirmektedir, 
Sirsov ve Fedorov büyük bir 
heyecanla tetkiklerine başla. 
mışlardır. Kar fırtınuı caimf 
surette çalışmamızı işkal etmek· 
tedir. Çad;ı ları bir kar duvarilo 
muhafaza altına almak icab 
etmiştir. ,. 

Büyük Şefin 6zleri 
- Başı 7 nci $ahif •de -

Atina, 27 (A.A.) - Gazetoler, 
yazdıkları makalelerde evefüi gün 
Türkiye Reisicuı:nbaru Atatürk ile 
Yunan hükumet reiii Gonerıl Me
taklıaa arasında telefonla tC3tİ olu· 
nan Mesajların manaııııoı tebarüz 
t>ttirmeğe devam etmekte ve bil· 
hassa Tıirlciye Rcieicumhurunuo §U 

cümlesini ehemmiyetle kaydeyl•· 
me.ktedirlcr: 

"Hududlarımız tek hir hudud 
teşkil eder.,. 

Kıtimerini diyor ki: 
"Bu bir asker sesi idi. Ve ba

na Yunanistan tarafından bir asker 
'Jesi ıu cevabı vermiıtir: 

Tamamile ve daima muubık.ız. 

Bu umde altında iki memle· 
ket güzel sulh yolu üzerinde iler• 
liyeceklerdir. Ve dört Balkan dev• 
Jelinin ayoı cümleleri tekrar ede· 
hilecek.leriııi haillati izam etmek· 
sizin söyliyebilmekliğimiz n~ kadar 
mesud Lir hadise<lir. 

Mülteci /spanyollar 
- Başı 1 inci sahifede -
körlük ederek: 

••Siz bizi Ruslara teslim ede· 
cekıiniz!11 

Diye bağırmıılar ve heılsi de 
i;Cmiyi ter.kederek Cibutiye git· 

mi~lerdir. 

Karaburun 
Vapur sefer-
leri başlıyor .. 

İzmir Liman işletme idaresi 
müdürlüğünün f zmir • Karabu· 
run arasında vapur işletmiye 
karar verdiğini yazmıştık. Ha· 
her aldığımıza göre, işletme 

"d" l"'v.. bu seferlerin en mu ur ugu, 
yakın bir zamanda başlaması 
için kızakta bulunan Uşak va· 

purunda tamir faaliyetini artır· 
mıştır. Karaburunlu!ar, ~apur 
seferlerinin ihya edılmesınden 
büyük sevinç duymaktadırlar. 

Meksikada seller ol. 
da, ölenler çok 
Meksika, 28 ( Radyo ) -: 

Son günlerde yağan şiddetlı 
yağmurlardan seller husule 
gelmiştir. Telpejua kasabasında 
birçok evler yıkılmıştır. Sular, 
sehir halkını uykuda iken bas· 
;ırmıştır. 37 kişinin öldüğü 
tahmin edilmektedir. Pek çok 
yaralı vardır. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 
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Sayra 4 

MAHKEMELERDE 

''Kızı götüreyim, sonra 
gene getiririm,, 
-------------

Mevkuf Hakkının 25 lira kefalet
le salıverilmesi kararlaştırıldı 
Kemalpaşa kazasının An· 

sızca köyünden Mehmed Ali 
kızı Fatmayı zorla kaçırmağa 
teşebbüs etmekle maznun Ha· 
lil lbrahim oğlu Hakkının mu· 
hakemesine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde başlan
mıştır. Fatma vak'ayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Ben Fatma adında di· 
ğer bir kadınla Kemalpaşanın 
Çınar köyünden Ansızca kö
yüne dönüyorduk. Bindiğimiz 
hayvandan yolda indik, ot 
toplamağa başladık, o sırada 

birdenbire Hakkı elinde bir 
sopa ve bıçak olduğu halde 
geldi, tehdid ederek beni ka
çırmak istedi. Ben yanımda 
duran Fatma ablaya sarıldım. 
Hakkı, Fatma ablaya: 

- Bu kızı bırak, götüreyim, 
biraz sonra getiririm. Dedi, 
sopa i)e bana vuruyordu. O 
sırada Fatma abla yalvarma
ğa başladı: 

- Bırak bu kıza dokunmal 
Sonra senin için fena olacak, 
mahkemeye ve hapse düşe

ceksin vazgeç. 
Dedi. Bunun üzerine Hakkı, 

beni kaçırmaktan vazgeçti, çe· 
kilip gitti. 

Maznun Hakkı da dedi ki: 
- Ben o gün hayvanımı 

güdüyordum. Bu kız, yanında 
Fatma abla olduğu halde Karşı 
taraftan geliyordu. Güttüğüm 
hayvan ürktü, bu kızın üzerine 
doğru gitti, onların hayvanı 
korktu, Fatma kız hayvandan 
düşerek yaralandı. Ben kendi
sini kr.çırmağa teşebbüs et
medim. 

Hukuku amme şahidi ola
rak Fatma abla ile oğlu Meh-
med ve Kadriye admda bir 
kadın dinlendiler. Vak'ayı, 
kaçırılmağa teşebbüs edilen 
Fatmanın anlattığı şekilde an· 
lattılar. Maznun Hakkı, bazı 
müdafaa şahidleri gösterdi. 
Mahkemece bu şahidlerin ifa· 
delerinin Kemalpaşa mahke
mesi vasıtasilP. aldırılmasına 
ve Fatma kızın dövüldüğü 
için doktor raporu hakkında 
malumat alınmasına karar ve
rilmiş, muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Mevkuf suçlunun, 25 lira 
para kefaletile salıverilmesi de 
kararlaştmlmıştır. 

Türklüğü tahkir 

Habeş-ltalyan harbi 
münakaşası 

-----------------~~ Altı kişi arasında cirkin bazı ' . 
sözlere sebebiyet vermiş 

Dün Ağırcezada, Türklüğü 

tahkir etmek suçundan Mişel 
oğlu Piyer adında birinin 
muhakemesine devam edilmiş
tir. Vak'a Habeş-ltalyan har· 
binden çıkmıştır. Piyer, Şe· 
hidlerde iplik fabrikasında 
çalışmaktadır. Aslen lzmili 
olan Piyer, Rum katoliğidir, 

Türk tebaalıdır. Bir gün fab
rikadaki Türk işçilerden beş 
kişi, Habeş - ltalyan harbin· 
den bahsediyorlardı. O sırada 
Habeş-İtalyan harbi de en 
kızgın devresini yaşıyordu. 
Beş işçi; kendi aralarında gö
rüşürken, bu harpte İtalyan 
kuvvetlerinin mağlup olacağı 
mütaleasında bulunmuşlardır. 
Bunu duyan Piyer, ani bir 
infialle: 

- Ben her gün gazete 
okuyorum, ltalyan kuvvetleri 
galip gelecekler, siz ne an
larsınız ( .... ) Türkleri. 

Polis F atmanın 
ölümü 

Menemen kazasında polis 
Fatma adında ihtiyar bir ka
dını döverek ölümüne sebebi· 
yet vermekle maznun Dede· 
başı köyü imamı Mustafanın 

muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilecekti. Maznun gel
misti, fakat geçen celsede 
Tıbbıadli meclisinden ölümün 
dayaktan mütevellid olup ol
madığı hakkında istenen rapo
ra henüz cevap gelmediği 

görülmüş ve raporun acele 
gönderilmesi için tekidine ve 
muhakemenin başka bir güne 
bırakılmasına karar verilmiştir. 

Demiş. Bu sözden mütees
sir olan Türk işçiler: 

- Sen Türklere mi hitab 
ediyorsun? 

Sualini irad etmiş, bunun 
üzerine Piyer de: 

- Hayır .. Biz hepimiz( .... ) z 
Avrupada da eşek çıkar am· 
ma onlar akıllı eşeklerdir. 

Demiş. 

Beş Türk işçisi, bu hadiseyi 
fabrika direktörlüğüne bildir· 
meden imzaladıkları bir mek
tubla Alsancak polis karako· 
luna bildirmişler ve derhal 
tahkikata başlanmıştır. 

Hatta, fabrika direktörlüğü, 
fabrikada olan bir vak'ayı ev
vela fabrika direktörlüğüne 
haber verib o vasıta ile neti· 
celendirmek lazım geldiğini 
ıleri siirmüş, hiç de yolunda 
olmıyan bir şekilde Türk iş
çilerinin ellişer kuruşunu kes· 
miş, yanı onlara ellişer kuruş 
ceza kesmiş. 

Fabrika direktörlüğünün, hu 
hareketi garip olmakla bera
ber ayni zamanda yersizdir. 

Biz burada muhakeme saf
hasından karilerimizi haberdar 
edelim: 

Bundan evelki celsede id
dia makamını işgal eden Müd
deiumumi muavini B. Şevki 

Suner, iddiasını serdetmiş ve 
Piyerin suçu sabit olduğunu 
söyliyerek Türk ceza kanunu
nun 159 uncu maddesi muci
bince bir sene hapsine karar 
verilmesini istemişti. 

Dünkü celsede maznunun 
vekili, müdafaasını yapmış, 
maznun Piyerin lzmirli oldu· 
ğunu ve otuz senedenberi iz· 
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Kız kaçırmak 

Ödemişin Kiraz nahiyesinin 
Gedik köyünde Buldanlı Ku
kul oğlu Osman, Süleymanın 
15 yaşındaki kızı Kezbanı; gene 
Ödemişin Danabey köyünden 
Raşit oğlu Mustafa da Koca 
Mehmedin 14 yaşındaki kızı 
Ülfeti kaçırmışlardır. 

Kapsol hırsızları 
Karşıyakada Zafer sokağın· 

da Mustafa oğlu Kemalle Cako 
oğlu Cako, gazozcu Halilin 
kapsollarını çalarlarken yaka
lanmışlardır. 

Hanendeleri dövmüş 
Karataşta lcadiye sokağında 

oturan İsmail oğlu Hüsnü, gece 
yarısından sonra evJerine dön
mekte olan hanende Zehra ile 
Kıymeti yumrukla dövmüş ve 
sokakta bağırıp çağırmağa 

başlamıştır. Zabıta, Hüsnüyü 
yakalamıştır. 

Hakaret etmiş 
Karantinada Selamet soka· 

ğında Bekir karısı Sar.iyeye 
hakaret eden Mehmet kızı 
Emine adliyeye verilmiştir. 

Dayak atanlar 
Karşıyakada Alaybeyde Meh

med oğlu Hasanı döven gar· 
son Hamdi ile Fahreddinpaşa 
caddesinde Yako oğlu Emriyi 
döven Ahmed oğlu Turgut ve 
Keçecilerde Celaleddin oğlu 
Sadettini bir iş meselesi yü-. 
zünden döven Aptullah oğlu 
Süleyman yakalanmışlardır. 
------------,~----

Yamanlar Kampı 
25 Haziranda açılacak 

Verem mücadele cemiyeti
nin her sene Yamanlar dağın· 
da açtığı kamp, busene 25 
haziranda başlıyacaktır. 

Kampa gitmek için şimdi
den cemiyet reisliğine müra
caatler başlamıştır. Karşıyaka
Yamanlar yolu, kışın yağmur
lardan kısmen bozulmuştu. Bu
nun tamirine başlanmıştır. Te
lefon hattı da tamir edilmek
tedir. Cemiyet reisliği, busene 
kamp için mühim hazırlıklar 
yapmaktadır. 

Tenvirat, bol bir şekilde te· 
min edilecek, Karşıyaka ile 
kamp arasında hergün mun
tazam otobüsler işliyecektir. 
Busene kampta istirahat eden
lerin eğlencelerini de temin 
için muhtelif eğlence vesaiti 
temin olunacaktır. 

Himaye heyetlerinin 
faaliyeti 

Kültür direktörlüğü, bu ders 
yılında ilkokullardaki himaye 
heyetlerinin mekteb talebele
rine yaptıkları muhtelif yar· 
dım miktarını ilkokul başöğ
retmenliklerinden sormuştur. 

Bunun için bir istatistik ha
z:rlanacaktır. ..................... 
mirden hiçbir yere gitmediğini, 
Türk olduğunu, babası Mişe
lin de yıllarca Türk posta ve 
telgraf idarelerinde memurluk 
ettiğini söylemiş: 

- Kendisi Türkçeyi layıkile 
bilmiyor. 

Bu sözleri, Türklüğü tahkir 
maksadile değil, yalnız karşı

sında bulunan beş kişiye mün· 
hasır olmak üzer ve şahsi ha
karet kasdile söylemiştir. Türk
lüğü tahkir etmemiş ve böyle 
birşeyi aklından bile geçirme
miştir, masumdur. Demiştir. 

Kararın tefhimi için muha
keme, önümüzdeki hafta salı 
gününe bırakılmıştır. 

Asamblenin evelki günkü içtimaında 

Bay Tevfik Rüşdü Arasın 
Mısır hakkındaki sözleri 

--·-· Dünyanın en eski muahedesi, Türklerin ecdadı olan Hitit/e;le 
Mısır arasında imzalanmış olan muahededir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Ana· aramızda yer almasını gör-
dolu ajansının hususi muha- mekten müt~vellid memnurıi· 
biri bildiriyor: yeti şu cihetten de bilhassa 

Dün Milletler cemiyeti asam- ziyadedir ki bu genç müstakil 
blesinin öğleden sonraki İç· ve hükümran devlet akdcniıde 
timaında reis Dr. Tevfik Rüş· yeni bir muvazene unsuru ola: 
dü Aras Mısırın Milletler ce· caktır. Bu deniz hakkındakı 
miyetine kabulünü reye koydu. Türk siyasetinin esası ise sta· 
Neticede Mısır bütün rey· tukonun muhafazasıdır. ,, Ve 
lerin ittifakı ile kabul edildi. bu müessir surette ancak btJ 
Ve Mısır heyeti asamblede denizde sahildar bütün de\'" 
yer aldığı zaman murahhas Jetler arasında samimi bir İf 
heyetler azası ile samiinin şid- birliği hakkındaki kat''i azinıle 
detti alkışları ile karşılandı. temin olunabilir. 

Bunu müteakıb reis Dr. Milletler cemiyetinin evren· 
selliği sulhun teşkilatlandırıl· 

Tevfik Rüşdü Aras aşağıdaki 
nutku söyledi: ması eserine geniş bir surette 

yardım edecek esaslı bir preır 
-Gerek asamble reisi ve ge· 
rek Türkiye başdelegesi sı· 

fatları ile Mısırın Milletler ce-
miyetine girmesi mi.inasebetıle 
bu dakikada çok hususi bir 
memnuniyetle söz almaktayım. 
Türkiyeııin kendisine birçok 
müşterek ve tarihi hatıralar 
ve sağlam bir dostluğun sa
mimi rabıtaları ile yakından 
bağlı bulunduğu bu çok mü· 
him Akdeniz memleketi çok 
kısa bir zamanda sulhperver 
olduğu kadar şanlı bir inki
şafın muhtelif merhalelerini 
katetmeğe muvaffak olmuştur. 
Akdenizin bu istikbali açık 
genç devleti tam istiklalini 
kat'i surette aldıktan sonra 
son günlerde İsviçrenin misa· 
firperver toprakları üzerinde 
kaldırılmasını kalbden ve çok 
meşru bir surette istediği ka· 
pitülasyonlar rejiminin lağvmı 
da kazanmıştır. Mazinin bu 
mirasının kalkması ve samimi 
bir hüsnü kabulle bütün kıt'a
lar devletlerinin bu yüksek 
meclisine girmesi ile Türk 
milletinin her daim yüksek 
meziyetlerini takdir ettiği bu 
enerjik ve çalışkan millet için 
yeni bir devir açılmıştır. 

Mısırın büyük Cenevre mü· 
essesesine, dünyanın şimdiye 
kadar gördüğü enternasyonal 
teşekküllerin e.ı genişi olan 
bu müesseseye iltihakından 
bahsederken eski Mısırın kü
çük Asyanın eski bir milleti 
ile olan münasebetlerine aid 
tarihi bir vak' ayı hatırlatmak 
isterim. 

Filhakika Türkiye ve Mısır 
müzelerinde ihtimamla muha
faza edilen arkeolojik vesika· 
!arla sabit olmuştur ki en eski 
beynelmilel vesika, en eski 
siyasi muahede eski Mısırlılar 
ile garp Türklerinin haklı ola
rak kendilerine ecdad tanı
dıkları Hititler arasında müza
kere edilmiş ve imzalanmıştır. 

Burada bu ilk diplomatik 
vesikayı doğuran bu siyasi 
rüşym ile bugün Milletler ce
miyetimiz içinde inkişaf eden 
beynelmilel büyük hayat ara
sında bir mukayese yapmak
tan kendimi alamadım. 

Şanlı bir tarihe malik bulu
nan ve her sahadaki maddi ve 
manevi menabii çok müsaid 
bir coğrafi vaziyetin şartlarını 
kendi elinde toplıyan Mısır 
muhakkak ki hepimizin çok 
aziz bildiğimiz sulh[ideali hiz
metinde yeni ve müfid bir 
kuvvet teşkil edecektir. 

B. Tevfik Rüştü Aras 
Memleketimin Mısırın Mil

letler cemiyeti azası olarak 

sip olmasına göre bütün g•Y' 
retini bu eserin vücud bulma· 
sına hasreden Cümhuriyet Tür 
kiyesi yeni Mısırın büyük Ce· 
nevre müessesesine girişini ha· 
raretle selamlar. 

Doktor Tevfik Rüştü Ara· 
sın alkışlarla karşılanan btJ 
nutkunu müteakıb alfabe sı· 
rasile 25 murahhas heyeti s~ı 
alarak Mısırın Milletler cemı· 
yeti mesaisine iştirakini tebrik 
ile Mısır heyetine samimi stı· 
rette hoş geldiniz demişlerdir· 

Mısırdan sonra 

Suriyenin de Sosyeteye 
kabulü temenni edildi -------·-----

Eden, İngiliz-Mısır muahedesinin, Mısırıtl 
Sosyeteye girmesine yol açtığını söyledi 

B. Eden 
Cenevre, 28 (A.A.) - Mı

sırın kabulü celsesinde Irak 
murahhasları pek yakında Su· 
riyenin de Cenevrede Mısırı 
takib etmesi temennisinde bu
lunmuşlardır. 

B. Eden, lngi!iz ·Mısır rnua· 
hedesinin Mı sırın Milletler ce
miyetine girmesine yol açtı · 

ğını söylemiştir. 

B. Dclbos, Demokrat Fran· 
sanın Mısır millet inin memnu
niyetine iştirak ettiğini bil
dirmiştir. 

Cenevre 28 (A.A.)- Asamb· 
lenin son toplantısı rnünasebe
tile Rüştü Aras aşağıdaki nut
ku irad etmiştir: 

-Asamble vazifesini bitirmiş 
bulunuyor. Riyaset makamını 
terketmezden evel söylemek 
isterim ki, bu şerefli vazifeyi 
vermek suı cti!e hakkımda gös
terdiğiniz itimad ve sempatiye 
teşekkür ederim. Hususile kar· 

deş bir memleketin cemi~et~ 
mize kabulü dolayısile ırll 
edilen nutuklar cemiyetimizİCI 
istikbali hakkındaki itimadl•: 
rımızı ve istikbal hakkındak1 

ümitlerimizi takviye etmiştir. 
Milletler cemiyetimizdeki .. ,. 

zifemiz elde mevcud vesaite 
nazaran çok büyüktür. Elbit' 
liği ile bu vasıtaları büyült· 
meğe ve genişletmeğe çalışır 
cağız. Bu faaliyetimize iştir•~ 
etmek istiyenlere cemiyet dar 
ma açıktır. 

Bundan sonra Aras asam~: 
lenin nihayet bulduğunu bı 
dirmiştir. 

B. Hitler 
Amerika bahriye /ııt' 
mandan/arını k<J.

bul etti 
Berlin, 28 (Radyo) - B9Y 

Hitler, dün Arjantinden Ha~· 
oı· 

burga gelen Moreno ve " 
daviya adındaki Amerik911 

torpidolarının süvarilerini kB' 
bul etmiştir. 

Amiral Rodor, siivarile' 
şerefine bir ziyafet vermistif· 

İs_ ·anda ecnebi p(Jf' 

mağı yok 
Belgrad, 28 (Radyo) -.~~ 

navudluk Başvekili, Pol~t~~ 1 
gazetesinin Tiran muhabırıt1,o 
beyanatta bulunarak, son t.te 
Toto isyanında, hiçbir devi~ 
tin alakası olmadığını, i5Y~1 
mıntakasındaki halkın krl lf 
sadık kaldığını, bu mıotak il 
]arda isyana iştirak etrfl 
olanlar tevkif edilerek sofi" 
ya çekildiklerini söyleıniştit• 
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Kanlı harbler oluyor 

Frank o 
• • tJ • •Jd• 3 SarhoşWjgenc 
ıyı saa er geçırı ) Saat 20,10 da Konakt:n 

tayyareleri, Al
man ve ltalyan gemile

rini bombaladılar 
Karşıyakaya hareket eden Kar· 

keye t J b:: •• k b • ) Ak •• d şıyaka adındaki meşhur ve ma-
----------------

ŞBŞ 1 oyun arı uyu ır a a a gor Ü. ruf teknenin yan kısmında otur· 
yanlışlıkla vukuagelen bu hadise, Berlin 

kozak • f • ) •ı Ad t b - t dum. Sol tarafımda çarşaflı ve Roma da infial uyandırmıştır 
' mısa ır erı e a e a ayram yap ı. birkaç bayan, onların •Ötesin· Paris, 28 (Radyo) - Havas 

Ajansına göre, Bilbao cephe· 
sinde, Alavayı Biskayıd, Ayra· 
lan tepeleri, ihtilalciler tarafın· 
dan tamamen zaptedilmiştir. 

K egelerle çam ağaçlarına 
tırmanış 

Bu işde nefse itimad ve 
hayatla mücadele kendisini 
çok güzel gösteriyordu. 

Keye bir oyun değil, bir 
spor değil, bir ekmek kavga· 
slftdan doğmuş bir harekettir. 
Göklere doğru yükselen çam· 
·!ardaki kozalakları toplamak 
için bundan başka çare yok· 
tur. Hindistanda cevizleri may· 
munlara silktiriyorlarmış. 

Bergama Halkcvinin ban· 
dosu çamlıklar içinde derin 
akisler uyandırıyor, herkesin 
neşesini bir kat daha artın· 
yordu. 
Kozağa giden misafirler 

oranın hava, manzara ve gü· 
zelliklerinden istifade etmiş 
oldukları gibi, milli ve bedii 

Salı gecesi, Bergama Orta· 
okulu tarafından dolgun prog· 
ramlı bir müsamere verilmiş· 
tir. Gençlerimizin muvaffakı
yetleri hararetle alkışlanmıştır. 

Çarş1mba gecesi de lzmir 
Halkevi Temsi] kolu tarafın
dan Meraki piyesi temsil edil· 
miş ve çok alkışlanmıştır. 
~~-~~--·~--~-

Ha va istasyonu 
Cumaovasında istasyon ci· 

varında tesis edilen hava is· 
tasyonu sahasındaki sahipli 
arazinin istimlak muamelesi 
ikmal edilmiştir. Sahibli ara· 
ziye dönüm başına dokuz li· 
ra kıymet takdir edilmiştir. 

Rontken mUtehassıshğı 
Dr. B. Şükrü Nuri, Sıhhat 

Vekaletince Eşrefpaşa hasta· 
hanesi rontken mütehassıslı· 
ğına tayin edilmiştir. 

Değimenderede Halkevi açıldı 

Merasimden iki intiba 
Pazar günü Değirmendere nahiyesinde Halkevi açılmış ve 

bu münasebetle merasim yapılmıştır. lzmirden giden bir he
yet te nahiye halkının tezahüratına iştirak etmiş, söz söylen· 
miş, hasbihaller yapılmış ve temsiller verilmiştir. Gün, çok iyi 
geçmiştir. 

de de üç genç. Yaşları 18-20. 
Kafaları, meyhane havası ile 
balon gibi yükselmişti. 

Eloğulları, galiba utanmak 
denilen şeyi de meyhanede 
unutmuşlardı. Başladılar genç 
danalar gibi feryada ... 

Biri şöyle diyordu: 
- Gideceğim kafir kızın 

kapısına ... Tak tak tak!. Kim 
o!... Aç kız, aç, ben geldim, 
Mecnun geldi... Sen Leyla, 
ben Mecnun .. Çıktı mı kapıya: 

- Bana bak diyeceğim, 
sen insan öldürmeği sever mi· 
'? sın .... 

- Ne münasebet? Diyecek. 
- E, diyeceğim, mademki 

sevmezsin, ne diye beni öl
dürürsün ... 

Bu güzel mantık (1) her üç 
genç sarhoşun hoşuna gitmişti, 
kahkahalarla güldüler. Aynı 
ağzı kalabalık genç, bu defa 
başka bir martavala giri~ti. 
Sanki o, diğerlerinin dalka· 
vuğu idi ve söyledikleri de 
bir monoloğu hatırlatıyordu. 
Hulasaten şöyle zabtedebil
dim: 

- Aşıkların tedavisi için, 
1 O gram naz, 1 O gram niyaz, 
10 gram ciJve, 10 gram şive 
almalıdır. Bu reçetenin muh· 
teviyatı sevda dağına çtkan 
çilekeş aşıkların mihnet hava· 
nında karıştırılıp dövüldükten 
sonra içilince biiznillahi şey
tan, sevda denilen nesne mün· 
defi olur. 

Diğerleri, gene bir kahkaha 
attılar: 

- Amini.. 
Diye bağırıştılar. Arkasın

dan da Mustafalar, Laz şar
kıları, şunlar bunlar başladı. 
Hatta dostum Dr. Bay Faik 
Muhiddin de gelip yanlarına 
oturmak betbahtlığına düştü. 

Biri diğerine: 
- Yahu, ·diyordu· şarkı 

·· l ı N soy ene... e o, utanıyor mu· 
sun yok!a?. 

Öbürü, sanki izzetinefsine 
ve haysiyetine dokunmuşlar 
gibi: 

- Utanmak mı -diyordu· 
bende o surat var mı iyi bak? 
Biz elhamdülillah yüzümüzü, 
dibağ bıçakları ile temizlet· 

Bilbao civarına getirilerek 
yerleştirilen büyük toplarla 
yeni kıtaat, kat'i bir hücum 
yapılacağına delildir. 

General Franko, dün Bil· 
baoya gelerek oradaki kuman· 
danlarla uzun miiddet konuş· 
muştur. 

Paris, 28 (Radyo) - (Len· 
m:ı ş) adındaki torpido, Fran· 
ko tayyareleri tarafından bom· 
bardıman edilmiş ve bir daha 
açık denizlere çıkamıyacak de· 
recede hasara uğratılmıştır. 

Basklar bUyOk zayiat 
verdiler 

Londra, 28 (Radyo) - (Üni· 
tet Pres ) gazetesinin Bilbao 
muhabiri, gazetesine verdiği 

malumatta, ihtilacilerin ( Ül· 
donya) , (San Pedro) ve ( Pi
korita) köylerini işgal ettikleri 
bildirilmektedir. 

Ordonya tepeleri, cumhuri
yetcilerin cesedlerile duludur. 

Cumhuriyetciler, bu çok 
kanlı muharebe neticesinde 
mühim miktarda cephane terk 
eylemişlerdir. 

San Pedroyu istirdad için 
Basklar tarafından dört tabur 
ile yapılan mukabil taarruz, 
büyük zayiatla püskürtülmüş
tür. Basklar, 200 ölü bırakarak 
kaçmışlardır. 

Salamanka, 28 (Radyo) -
İhtilalcilere aid tayyareler, dün 
cumhuriyetcilere mensup iki 
tayyareyi düşürmüşlerdir. 
Kanlı lı.arp devam ediyor 

Paris, 28 (Radyo) - Havas 
Ajansının (Biskay) daki muha
biri, ( Ordonya ), ( Satander ) 
cephelerinde cumhuriyetçilerle 
ihtilalciler arasında çok kanlı 
bir harp devam etmekte oldu· 
ğunu ve ihtilalcilerin, külliyetli 
miktarda askeri otomobil ve 
cephane aldıklarını bildirmek
tedir. 

Lovyo civannda devam eden 
harp, çok anudanedir. Bask 
ahalisinden dört yüz kişi, ihti
lalcilerin karargahına gelerek 
teslim olmuşlardır. 

Cumhuriyetçiler diyar1nda 
mişiz. ihtiUU çıkmış 

Diğerleri: Paris, 28 (Radyo) - Barse-
- Yaşa -dediler· çok yaşa lon, Valansiya, (Murş) ve Kast· 

seni.. londa ihtilal başgöstermiştir. 
Ben de kendi k~ndime mı- Buralarda, Kızıllar hakimdir. 

rıldandım: ihtilal haberleri, her tarafta 
- Hay suratlarınızla bin derin akisler uyandırmıştır. 

_y_a_ş_ay_ı_n_!.._. ___ Ç_im_d_ik __ Alman ve italgan gem il eri-

B. Ali Akkaya 
Dün Sökeye hare

ket etti 
Söke müddeiumumiliğine 

tayin edilmiş olan müddei
umumi muavini B. Ati Akka· 
ya, dün yeni vazifesine baş
lamak üzere Sökeye hareket 
etmiş, Alsancak istasyonunda 
adliye mensubları ve gazeteci 
birçok arkadaşları tarafından 
uğurlanmıştır. fzmirde bulun
duğu müddetçe, kendisini 
herkese sevdirmiş olan arka· 
daşımıza yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

l ne bomba atmışlar 
Roma, 28 (Radyo) - Ma· 

yorkanın vilayet merkezi olan 
Lapalması bombardımana gi· 
den ihtilalcilere mensub tay
yareler, bir halyan muhribine 
yanlışlıkla bir mermi atmıŞ
lardır. Bu meyanda, Albal· 
tros adındaki Alman torpido· 
suna da dört bomba düşnıüş· 
tür. Bu hadise, gerek Bcrlinde 
ve gerekse Romada derin 
akisler yapmış ve her iki hü· 
kiimet, General Franko nez· 
dinde teşebbüsatta bulunarak 
böyle bir hadisenin bir daha 
tekerrür etmemesini tebliğ 
eylemiftir. 

Komünistler cumhuriyetçi
lere erzak gönderiyorlar 

Paris, 28 (Radyo) - Ko· 
münist partisi, 20 otokardan 
ibaret bir kervan teşkil ede· 
rek cümhuriyetçilere erzak zön· 
dermeğe başlamışlardır. 

ispanya 
Murahhasları 
ltalyan tecavUzU hakkın· 

da bir beyaz kitab 
neşrettiler. 

Cenevre, 28 (A.A.) - Ha· 
vas Ajansı bildiriyor: 

İspanya murahhas heyeti bu 
sabah ltalyan tecavüzü hakkın· 
da bir beyaz kitab neşret· 
miştir. Bu beyaz kitabda: 

1 - İspanyol topraklarının 
efradı, kumanda heyeti, irtibat 
hizmetleri ve malzemesi ltal· 
yan olan tam mürettebatlı kı· 
taat mevcud olduiundan, 

2 - ltalyan kıtaatının ken
dilerine tahsis edilmiş olan 
bazı mıntakalarda işgal kuv· 
vetleri gibi hareker ettik· 
!erinden, 

3 - ltalyan hük6metinin 
İspanyol topraklannda kendi 
askeri kıtaatı için bizzat hu· 
susi hizmetler teşkil ve tertib 
ettiğinden, 

4 - İtalyan dirijanfarinin 
ispanyada ltalyan kuvvetleri· 
nin faaliyetine ehemmiyetle 
iştirak ve bunları sevk ve ida· 
re ettiklerinden, 

5 - İtalyan kıtaatının hattı 
hareket ve kuvvei maneviye
lerinden bahsedilmektedir. Mü· 
teakıben beyaz kitab Romanın 
bu kuvvetlerin techizatile doğ· 
rudan doğruya iştigal ettiğini 
bildirmekte ve f talyan gönül· 
lülerine Guadalajara muhare· 
besinin arifesinde gönderil· 
miş olan telgrafın metnini de 
ihtiva etmektedir. lspanyol 
heyeti azasından biri bu kita· 
hın münderecatmı matbuata 
hulasa ederek bu müdahale· 
nin ispanyanın ltalya tarafın· 
dan işgale muadil olduğunu 
ifade ve ltalyanın bu hare· 
ketile beynelmilel kanun ve 
bilhassa konseyin bir yabancı 
memlekette her türlü müda· 
haleyi meneden 12 Kanunu· 
evel 1936 tarihli karanm ih· 
lal etriğini ve keza bu hattı 
hareketin Ağustos 1936 tarihli 
ademi müdahale anlaşmalarile 
paktın pnuncu maddesini de 
ağır surette nakzettiğini kay· 
deylemiştir. 

Fransa Bahriye 
Nazırı 

DOn Breste donanmayı 
teftiş etti 

Brest, 28 (Radyo) - Fran· 
sa Bahriye Nazırı B. Gazniye 
Doyark; bugün, refakatinde 
amiral Davlan oldu~u halde 
Fransız donanmasının bir kıs· 
mını teftiş eylemiştir. 

Teftiş olunan harp ıremileri, 
kırk parçadan ibaretti. 

Teftiş esnasında Fran11z de· 
niz tayyareleri bir manevra 
yapmışlardır. 

Kama tafıyormuf 
Kemeraltmda dolaşan Meh· 

med oğlu Latifin üzerinde bir 
kama bulunarak müsadere edil· 
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BaY. -QeOıbE!rlayn 'yeni 
kabineyi teşkil retti. 

Numara - 25 Yazan: M. yAhan 

o_iita, hayretten'.bağırmamak için· 
yumruklarını · ısırıyordu;~ - ~ 1r.!Bl-.ı1~a..Ç 

·Doka, .. sanki mermer kesil· 
1 miş gibi idi. Genç kızın göz-
1 lerinden sızan, yüzünden ta~an 
ı ıstırap •ve teessürü 0 .biç gör
' ınüyor.du. 

- · Kiyara, • Cliye devam 
cetti • bu geçirdiğin buhranlı 
ıtlevreler, yann akşam söne· 
ceektir. Sen sarayımda parlak 
lbir yılö1z gibi herkesin göz
~erfoin önüne doğacak ve on· 
1lrı hayrete düşüreceksin. Bu· 

.günden oraya gitmekliği şunun 
için istiyoram ki, hemşiremle 
beraber hazırlıkları tesbit 
edersin. Venediğin bütün terıi 
kızlarını toplarsın.. Saray mü· 
diresine emir verir, istediğin 
şeyleri oraya getirtirsitl .. Yaşa
dığımız zaman ve muhit çok 
hassastır. Kimsenin en küçük 
birşey sezmesine imkan ver· 
memelidir. Bana itaat edece
ğinden eminim. Doka olarak 
değil, hamin ve vasin olarak 
bunu senden istiyorum. Haydi, 
ben seni bekliyorum, git, emir
lerini ver, giyin ve beraberce 
gidelim .. Yeni gondolu mu gör· 
medin. Dokalığm şerefi ile 
mütenasip bir gondol yaptır
dım. ilk defa bineceksin .. 

Kiyara yerinden doğruldu. 
Gözleri kararıyor gibiydi. Sen
deliyerek salondan çıktı. Ko· 
ridoru dönerken Rozita ye
tişti ve koluna girdi: 

- Zavallı Sinorinam, etra
rafını hep merhametsizlik, his
sizlik, casusluk ve hiyanet 
sarmış. 

Bitab bir halde cevab 
verdi: 

- Fakat hepsi de artık 
bitiyor Rozital.. Şimdi saray
dan ayrılıyorum ve yarın ak· 
şanı evleniyorum. Anlıyor mu
sun, yarın akşam nişanlımla 
nikahımız kıyılacak!. 

Rozita, hayretten bağırma
mak için yumruğunu ısırdı: 

- Bu kadar çabuk.. Bu 
kadar çabuk ha?. 

- Evet, ve ben de itaat 
ettim. Öyle zannediyorum ki, 
ya taliin oynıyacağı yeni bir 
oyun karşısındayım. Yahud da, 
Allah beni, büsbütün mahkum 
etmek istiyor. Haydi git, pıÜ
direye söyle, çarçabuk gelsin .. 
Sen sarayda kalacaksın. Bu 
evin muhafazası, müdireye, 
sana ve nişanlına kalıyor. Hiç
bir kimseye kapı açılmıya

caktır. 
Kiyara, bunu müteakıp Ro· 

zitanın kulağına eğildi: 

- O gelirse, ona aşkımı, 
ıstıraplarımı anlat. Fakat ilk 
hareketinin tevlid ettiği feci 
vaziyetten .sonra mahkiimiye· 
time boyun eğmek mecburiye
tinde kaldığımı, istemiye iste
miye evlenmeğe gittiğimi söy· 
le.. Sakın, yeni bir harekete 
teşebbüs etmesin, kendim için 
değil, onun için korkuyorum. 
Beni unutmağa çalışsın. Hayat 
bu, neler unutulmaz?. Bana 
gelince, ben, genç bir kızım 
ve kadının aşkı, daha kuvvetli, 
daha ebedidir. O ise, ukektir. 
Genç, güzel, kahraman ve 
dünyanın en güzel kızlarını, 

kadınlarını kendisine ram ede
bilir. Ona, gözlerimi hayattan 
yumuncıya kadar dua edece· 
Y.. 

Kiyara fazla söyliyemedi ve manda kendisinin dokalık' mev-
hıçkırdı: kiini sarsabilirdi. Çünkü rakip· 

· - Haydi Rozita, git, de· leri, bu hadiseyi muhakkak 
diklerimi yapl. istismar edeceklerdi. 

Dilber Venedik kızı, odasına Böyle düşünürken, J(iyara· 
girer girmez, konsola koştu, nın beyaz bir hayalet halinde 1 

burada küçük bir şişe vardı kapıdan girdiğini gördü ve 
1

ki, içinde, asabı teskin eden, gülerek ona doğru yaklaştı. 
baygınlığı gideren bir ilaç - Haydi kızım!. 
vardı. Onu babası zamanında Rozita, ıslak gözlerini .ku· 
Mısırlı bir Arap hekim getir- rulıyarak onları uzakta~ takib 
mişti. Derhal onu kokladı. ediyonl&• . .Sanki 'ebedi bir ay· 
'Biraz kendini toparlAT gibi rılık dakika~ı içinde idiler. 

oldu. , Sanki genç kız. ölüme gidi-
Beti larafta ise, Dokamn key· yordu. Doka, bahçeden ge-

line payan yok'tu. Artık sela- çerken çiçekleri medhetti. 
met yolları açılmıştı .. O, Kiya- Kapıdan çıkarken havanın gü. 
ranın nişanlısını, bazı rakiple- zelliğinden dem vurdu. Gon-
rine karşı bir silah olarak kul- dola binerken de gondolunun 
lanmağı düşündüğü gibi, onun parlaklığından, süratinden ve 
papalık ve Türklere muhasım ihtişamından bahse başladı. 
duran Yunanlılar nezdindeki Fakat Kiyara, hiç, hiç bir şey 
nüfuzundan istifade etmek is- duymuyordu. Bindiği gondol, 
tiyordu. izdivacın vukuundan sanki bir tabut gibi, bütün 
sonra Kiyaranın da kendisine gençliğini, bütün aşkını, ümi-
yardım edeceğine kani idi. 

dini, arzularını ölüme, mezara Şimdi o hayallerin tadı ile sa· 
götürüyordu. Rozita pencere· londa aşağ1 yukarı dolaşıyor· 

du. Kiyaramn, onu bütün kal- den bakıyordu. Gözlerinde 
mendil vardı. işaretleştiler. bi ile sevdiğini anlamıştı. Ge· 

b Sanki o: 
çecek olan her saatin, yeni ir - Dediklerimi unutma! 
tehlike }'aratması muhtemeldi. b 

Diyor, o da şu ceva ı ve
Çünkü üç gemilik donanma-
sını batıran o korsan, daha riyordu: 
dün yaptığı yetişmiyormuş gi- - Endişe etme benim bed-. 
bi, arada meydana çıkar ve baht Sinyorinam, ge'irse, de· 
ortalığı altüst edebilirdi. Böy- diklerini yerine getireceğim. 
le bir aile iskandalı, aynı za· Devam edecek -

Akhisar Parti başkanlığından 
Kapalı zaf usulile inşaat 

münakasası 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Manisa - Akhisarda yapılacak 

Parti Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40 bin 
liradır. 

2 Bu işe dair keşif şartname ve projeler 3 lira muka

bilinde Akhisar parti başkanlığından alınabilir. 

3 - Eksiltme 21 /6/ 937 pazartesi günü saat 16 da parti 
başkanlığında yapılacaktır. 

4 - istekliler diplomalı mimar veya mühendis olacak ve 
bu gibi işleri yaptığına dair temiz kağıdı ve ihale 

kanununun 3 üncü maddesi.1deki evnıkla beraber 
3 bin liralık teminatlarını ıııuhtevı kapalı zarflarını 

saat evvel parti 

• • r • ' 
-Başı ' 1 inci sahifede - istikbal için btr ?alihayırdır. 
B. Çemberlayn bab~smın B. _Ç,,.«;fub~rİayn birçok eser· 

an'anesine devam ed~re~ Bü- ler neşretmiştir ki, zamanımız-
yük BritanY,a impa;atorl~ğu l 1 .da sulh, 1928 senelerin peşinde 
eczası ar~smda ticaretin inki· 1935 bu meyandadır. 
şafı lehin'de kuvvetli bir pro· Londro, 28 (Radyo) - Baş· 
paganda yipmıştır.. vekil B. Baldvin, Bukingam 

Dahili s:yase.tte kendisi te· sarayına giderek kral M. S. 
rakkiperver muhafazakar tipi- altıncı Joria istifas\nı vermiştir. 
dir. Bilhassa 1923 senesinden B. Baldvinin istifasını kabul 
itibaren ve hususi inşaat ya· eden kralı B. Baldvinin tav.;i
panlarla mahalli memurlara yesi fizerine B. Çemberlaynı 
ufak fakat miiessir bir yardım saraya davet etmiş ve kendi-
yapılmasına miiteallil: aian ka- sini yeni kabineyi teşkile me· 
nunu knhul etiirdiği sırada mur eylemiştir. 

bütçede ini.ıvazerie temini kaygı· Londra, 28 (Radyo) - Muh· 
sile hareket eden itidalkar bir telif siyasi akidelerin naşiri 
zihniyete sadık olduğunu gös- efkarı olan gazeteler, B. Bald· 
termek suretile temayüz etmiş vinin Başvekaletten ayrılışın-
ve B. Baldvin ile B. Makdo- dan teessürle bahsetmekte· 
nald bunun üzerine kendisini dirler. Bazı gazeteler, kendi· 
Maliye Nezaretine getirmiş- sinin her harekatını her za· 
!erdir. man takdir etmemekle bera· 

B. Neville Çemberlayn 930- her, Baldvinin büyük bir dev-
931 de ittihatçı fırkasının rei· let adamında bulunması la-
si ve müteakıben B. Makdo· zımgelen bütün meziyetleri 
naldın milli kabinesinde tek- haiz bir şahsiyet olduğunu 
rar Maliye Nezırı olmuştur. bila tereddüd kaydedebilecek· 

Kendisi bu makamda bu lerini beyan eylemektedirler. 
ana kadar kalmıştır. Ve bu Taymis: 
makamı Başvekil olmak üzere "B. Baldvin, büyük muvaf-
terkedecektir. fakıyetlerinden sonra zafer al-

B. Çemberlaynın mesleğinde kışları arasında Başvekaletten 
temaşai evza ve etvar görül· ayrılıyor.,, 

mcz. Ancak siyaseti kendisinin Deyli Telgraf: 
birinci sınıf bir devlet adamı "Baldvin bizi, Faşizm veya 
olduğunu ve merkezi Birming· Komünizm rejimlerinden birini 
ham olan ağır sanayiin muha- intihab mecburiyetinde bırak· 
fazakar prensiplerile meşbu madı.,, 
bulunduğunu gösterir. Morning Post da: 

B. Çemberlayn mamul eşya "Baldvin, büyük sulh ada-
için himaye usulüne müstenid mı idi.,, 
tarifeler kabulü için büyük bir Diyorlar. 
ısrarla çalışmış ve bu suretle Londra, 38 (Radyo) - Ye-
İngiltereyi an'anevi serbestii ni Başvekil Nevi! Çember-
mübadele siyasetinden uzak- layn, bugün öğledc.n sonra 
laştırmağa muvahak olmuştur. kabineyi teşkil etmiş ve Bu· 

B. Çemberlaynın ismi 1931 de ıcingam sarayına giderek, lis-
lngiliz lirası kıymetinin indi· teyi krala takdim eylemiştir. 
rilmesini takib etmiş olan Listeye göre, Novil ÇeJD· 
milli salaha da bağlı kala- berlalayn Başvekalete, Sir Con 
caktır. Saymon Maliye Nezaretine, 

Varidat vergisi miktarının 
artırılması, harb istikrazlarının 
parlak bir surette tahvili bu 
mali icraat cümlesindendir. 
Bu tahvil ameliyesi lngilterenin 
mali tarihinde muvaffakıyetle 
başarılmış olan en mükemmel 
ameliyelerden biridir. Yüzde 
3,5 faizli dahili düyunun üçte 
birinden faz lası tahvil edilmiş 
ve bu veçhile senede 52 mil
yon faiz tasarruf olunmuştur. 

B. Çemberlaynın milli siya
satine memleketin 1931 sene
sindenberi iktısad sahasında 
nail olmuş olduğu kalkınmanın 
noktai hareketi nazarile bakı· 
labilir. 

B. Çemberlayn ceman altı 
bütçe yapmıştır. Bunların en 
cüretkaranesi 1937 bütçesidir. 
Çünkü bu bütçe teslihat ma· 
sarıfına karşı konulmak üzere 
sanayi sahasında elde edilen 
temettuları munzam bir resme 
tabi kılıyordu. 

Yeni Başvekil baridane ha· 
reket ve etvarile iştihar etmiş· 
tir. Fakat kendisine takarrüb 
edenler sadeliğine ve nezake
tine hayran olurlar. 

B. Çemberlayn serahatle söz 
söyler. Kendisinde düzgün söz 
söylemak istiyen hatiplerin sar
fetmekte oldukları gayretlere 
tesadüf edilmez. 

B. Çemberlaynın sarfedeceği 
mesai müşkii! olacaktır. Çiinkü 
silahlanma siyasetine paı a yc
tişt ireınek için halkın gÖ7.Ün· 
den düşmek tehlikesine karşı 
koymak mecburiyetinde kala· 

Lord Halifaks Devlet Neza· 
retine, Belisan Harbiye Neza· 
r etine, Dük Kaper Bahriye 
Nezaretine, Sir Samoel Hoar 
Dahiye Nezaretine, Antuvan 
Eden Hariciye Nezaretine, 
Lord Zogland Hindistan Ne· 
zaretine, Orzbifor Müstemle· 
kat Nezaretine, Malkom Mak
donald Dominyonlar Nezare· 
tine, Sir Hondordo Sıhhiye 
Nezaretine, Kont Stronk Ma· 
arif Nezaretine, Morison Zi
raat Nezaretine, Holivur Stan· 
ley Ticaret Nezaretine geti
rilmişlerdir. 

Siyasi müsteşar larda pekaz 
tadilat yapılmıştır. 

Sabık Başbakan B. Baldvin, 
bugünden itibaren (Kont) un
vanile Lordlar kamarasına aza 
tayin edilmiştir. 

Kral, hassa alayı Şövalye 
rütbesini B. Baldvine vermış· 
tir ki, lngilterede en büyük 
bir rütbedir. 

Kabine haricinde kalan B. 
Roççan ile B. Davinson da 
Kont muavini rütbesini almış
lardır. 

B. Baldvin, bugiin Başve
kalet binasından Şekkerdeki 
köşküne çekilmiştir. 

imparatorluk konfe
ransı, milli müdafaa 

Londra, 28 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansının öğrendiğine göre, 
imparatorluk konferansı milli 
müJafaa işlerinin dbirliği ile 
tanzimini esas itibarile kabul 
etmiş olmakla beraber domin
yonlar bu bahta kat'i hiçbir 
taahhiide girişmiyeceklerini açık 

tmı !ardır. 

29 ~yı• 93!/ 
~ .· 'Paris gazetelerı 

1 Dr. Şahtm nutkunu tahli 
ediyorlar. 

Paris, 27 (A.A.) - Akşa~ 
gazeteleri beynelmilel pariJ 
sergisinde Alman paviyorı~ 
nuo açılması ve Dr. Şahtı 
nutku etrafında uzun makale' 

ler neşrediyorlar. Liberte ~~; 
zetesi Almanyanın Fransa.\;. 
siyasi ve ekonomik gergırı it 
ğin izalesini arzu ettiğine ds 
Dr. Şahtın verdiği temina~t~: 
Fransanın şüphe etmes1d1 

bir hata olacağını yazmakt~ ... ~ 
L'lnformation Econoın12'i:0 

gazetesi her iki memleke~~ 
de herşeyden evel karşılı ~ 
ticaret işlerini yola koyııı;r 
arzusunda bulunduklarını 

barüz ettirmektedir. , 
etV Journal Des Debatı gaz 
vı de Dr. Şahtın nutkunu 01e 'r 

ı.ıııJ· bahsederek eski Alman .. 
temlekelerinin Almanya 1~ 
hiçbir zaman ekonomik e~e ıı: 
miyet göstermemiş olduğ11 
yazıyor. 

Galatasaray . dl 
Şerefine ziyafet ver•~ 
Ankara, 28 (A.A.) --:. ~ ıs 

lerbirliği ve Ankarag?~tJ ~ 
kımlarile Milli küme ıçırı if 
maç yapmak üzere şebriıı'1 
gelmiş olan Galatasar•Y l 
kımı şerefine Ankarada b~ 
nan Galatasaraylılar tar•~ 
dan Karpiç lokantasınd• 
gece ziyafeti verilmiştir. 

San ve kırmızı renkle~, 
çiçeklerle bezenmiş olao / 
piç 200. 300 Galata59 ( 

lı ile dolmuş ve gece . • ııı 
vakte kadar memleketı ·~ 
en eski ve yüksek bir 

1ş 
müessesi olan Galatas9' 

tatlı menakıbi nutuklarl•f 
şatılmak suretile çok 
bir vakit geçirilmiştir. F 

Ziyafette eski bir Gal~:i 
raylı olan Dahiliye Ve~ef.' 
Şükrü Kayadan başka } 
bahçenin birinci reisi ve 

0 
)iye Vekili Şükrü Sarılı 
umumi katibi Muv1ffa b~ 
nemencioğlu da hazır 

muşlardır. ,~ 
Galatasaray takımı şeıtl 

ilk söz alarak kadeh kil~ 
Saracoğlu olmuş ve B· ~ 
Kaya da kısa, fakat çC' 
zel bir söylevle genç 
saraylıları alkışlamıştır. 

Belcika mesele~ 
• _.....r 

Cenevre, 28 (A.A.) 1, 
sey dl.n öğleden sonr• 

0 
mesinde mevcud Lokaff ~ 
selesini görüşmüştür. 13' 
Dış Bakanı B. DelboS J 
hakkında daha evel rıe, 

j ·tiı miş olan Fransız· ngı f 
natını okuttuktan sorırs 1, 
sız-Belçika ?ostlu~ ;r 
batında hiçbır şeyın . bİ' 
diğini, Fransanın yeoı J 
karno için gayretlerir>A' 
ettiğini, ancak batı .;r~ 
sının emniyeti ile A ıe~ 
umumi emniyet mesele ıı1 
sında sıkı münasebııt ;1 

olduğunu ve batı eıJl~rı' 
umumi emniyet ıar''· ~ 

.. irı' hakkuk edemiyeceS 
3 

miş ve umumi Avr"Jeb 
tının tahakkuk e ıl 
ümidinde bulundugılrı 
miştir. sı'ı 

Belçika Dış pa~ Jı11 
Spaak, Belçikanın ~ti ,,tt ,,ery 
muhafazaya karar ıet 
lunduğunu ve Mille~o~ 
yetine ve bundan c1l1 
cibelere sadık kahı rı1'1 
dirmiş ve yapılan 8 ~"1 
dünya meseleleri h~,~ 
ier anlaşmaların t8

•0jP1 

kolaylaştıracağı iiff1' 
etmi tir. 
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EGE GENEL ACENTELlôt 
SUmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 

Kerneralb Hükumet caddesi No. 36-4 IZMIR 

GTc0lgraf adresi: T 1 f ( Direktörlük 3308 
VEN 1ZMIR e e on: Servis 2285 

~' /~mir Komutanlığı ilanları 
1 _ Muıt~hlcem Mevki satın alma Komisyonundan; 

Hepsıne tahmin edilen fiyat 64000 lira olan 40 tane 
Yarım tonluk Şevrole Fort ve bunlara muadil evsafta 

2 _ İ~sal~ kamyonetler kapalı eksiltmeye konmuştur. 
k alesı 25 Haziran 937 Cuma glinü saat 11 de An· 

3 _ 1;ra. M. M. V. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ı arı şartname 320 kuruşa M. M. V. Sat. Al. Ko. dan 
4 

a ınır. 
- tık t . s _ . emınat 4450 liradır. 

~~sıltmeye girebilmek şartları bu eksiltmeye girmek 
ıs ıyen fırmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf şartna· 
Ae kplin ve resimlerini 15 Haziran 937 tarihine kadar 
B n arada~·~· V .. Sat. Al. Komis!onuna vereceklerdir. 
l u. ~vrak uzermde yapılacak tetkıkat sonunda kendi-
crını eksiltmeye girebileceklerine dair tahriri tebligat 
rTı!}acaktır. Bu tebligatı alan firmalar eksiltmeye 

6 _ iJc ~ mektubunu verebilirler. 

8 
~itmeye girme şeraitini haiz istekliler ticaret oda· 

ı~ a kayıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sa-r ~ kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname· 
erınde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif 
Me~uplarını ihale saatından en az bir saat evel M. 
~ · · Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 

lırnir M" hk . 25 29 4 10 1589 
1 _ usta em mevkı satm alma komisyonundan: 

Manisa merkezindeki kıt'a ihtiyacı için 80000 kilo sığır 
2 _ ti ka.palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

~alesı 11 Haziran 937 cuma günü saat 17 de Ma· 
nısa Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
l Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa Tümen satın 

3 _ T illa ~omisyonundan alınır ve görülebilir. 

12ahmın bedeli 16000 lira olup ilk teminat parası 
4 _ I 00 •liradır. 

stelclile · T' d d k 1 l 1 l ın ki rın ıcaret o asın a ayıt ı o ma arı şart o -
d ~ ~ beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ünüü mad· 
t e ~nnde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
b~mınat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 

............._ ;r 5•at evvel Manisa Tümen satın alma komisyonuna 

~~er~rn~e-le~ri~·--~2~5--_..:2~9--....:.4 __ _..:..8 __ ~----~1~588:;..:__ 
lrnir M·· 

l _ B hustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
e er metresine biçilen ederi 40 kuruş olan 125,000 

2 _ ~e~re. kılıflık. bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
sa: csı 1 Hazıran 937 salı günü saat 15 de M. M. V. 

3 - ilk ın al.ma komisyonunda yapılacaktır. 
~ _ Ş temınat parası 3750 liradır. 

y:rtndmesi 250 kurüşa M. M. V. satın alma komis· 
S - Ekn~n an alınır. 

ın İıltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
a arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 

~t ul· <;Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
1 a arla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-

i Yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1450 
ı~ir M~··=-::-:-----~----~---~:---:---------=----1 ....... B ustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

111
eher metresine biçilen ederi 280 kuruş olan 10000 

k etre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
t\ 0nmuşt " ....... lh . ur. 

alesı 1 Haziran 937 salı günü saat 11 de M. M. V. 
3 ......., hi:ın alma komisyonunda yapılacaktır. 
et ....... teminat parası 14950 liradır. 

Şartnamesi 1400 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
S .._ ~onundan alınır. 

1 
ksiltrneye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

j'~. Ş8:_rt olmakla beraber 2490 sayıl.ı kanunun 2 v~ 
k uncu maddelerinde ve şartnamelermde yazılı vesı-
alar)a birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

saatından bir saat evvel M. M. V. satın alm!l komis-
i Yon una vermeleri. 14 19 25 29 1451 
lrtıir Ml;:" .. ~---------------------

1 ....... B hustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

l
e er metresine biçilen ederi 800 kuruş olan 10000 

2 ane .. b ....... lh ~un attaniye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1\1 alesı 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 11 de M. 

3 .._ Ş · V. sat. a!. ko. da yapılacaktır. 
aİrtnamesi 400 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 

~ I ınır. ......... lk . 
S .._ Ek ~ernınatı 5250 liradır. 

1 sıltmeye jtirecelderin ticaret odasında kayıtlı olma· 

3
1'~. Şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 

un .. cu maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 

ANADOLU 

lzmir ldhalat Gümrüğü Müdürlüğijnden: 
Adet Nevi Marka No. Kilo gram T. No. Cinsi 

4 Salya ASF 170316 446 221 Pamuk kadife 
l ,, CCC 134 380 Pamuk bezi 
2 " JS SS • 150 208 389 Pamuk mensucat 
1 " Yok Yok 36 403 Yün mensucat 
2 Sandık MiM 13 · 15 40 395 Pamuk mensucat 
2 " ANW Yok 32 394 ,, ,. 
1 11 ST 2858 24 333 Yün mensucat 
1 " iKBAL 9/V 157 469 Pamuk, ipekli, mensucat 
2 ,, MEP-CMC 7402ve406 324 287 Somonlu cıvata 
1 ,, CAN 2457 137 239 Gramofon iğnesi 
1 ,, RAH .. CMC 9076 36 437 Et makinesi bıçağı 
1 " Yok Yok 219 231 Tel menıucat 
7 Adet ,, ,, 155 283 Oto listiki 

"" ()zum ı-.tışlarr 
O'I Ç. Alıcı K.. S, t<, S, 
~ 278 O. Kurumq l l 73 l3 şg 
~ 71 S. Gomel l l SQ 13 
~ 64 Ş. Rıza fi, 12 50 1:5 50 
! 35 Esnaf ban. 14 15 18 75 
! 28 M. J. Tarıut. 10 50 14 2! 
~ 23 K .. Taner 12 625 12 7S 

(JQ 20 A. H. Na~il. l5 SO 15 50 
ı:::ı 

; 1 19 inhisar ida. 4 75 8 2! 
13 P. Paci ıs 62S ?S 62, 

2 Kap GDB 761 38 290 Kompile motosiklet 12 A. R. Üzüm.12 75 13 
563 Yeldin 1 

4 Sandık MEP 14938 1/4 305 190 Demir doğramacı aleti 
1 11 HŞL 3244 119 231 Çeşit elektrik malzemesi 

438119 Eaki satıf 
~ 438682 U. satış 

4 ,, Yok Yok 119 430 
" " " 1 ,, VT 290 1 129 286 

2 ,. EJH 38/9 111 388 
Mukavva tepsi Q'\ /zmlr belediyesinden: 

29/5/937 tarihinden itibaren 
birinci nevi elcmeğin kilosu• 
nun on kuruş on paradan ve 
ikinci nevi ekmekin kilosunun 
sekis kuruş on paradan satı· 
lacağı alakadarlarca bilinsin. 

10 ,, J.B.0 1110 266 390 
2 Kap CPC 4129 90 102 

Şişe tabak ve kadeh 
Tuvalet pudrası "° w 

-...:ı 

2 Parti Yok 3953 272 

1 Sandık CV 2507 50 38 ı 

Kesme renkli sofra takımı 
Boyklı çam ağacından 
sergi tezgahı ve raf. 

(j 
c 
!3 
111 

OQ 

13 11 RBB 101 1/13 1530 456 
% '.LO ye kadar ipekli yün. m. 
Porselen telefon fincanı 

c: 
:s 
c:ı 

1 1 11 M.F Yok 50 473 Dolu sinema filimi Torbalı tapu dairesinden: 
8736 

Yukarıda yazılı eşya 9 • 11-6·937 günlerine rastlıyan günde saat 14 te açık artırma suretile 
dahile satılmadığı taktirde de aynı günde ecnebi memleketlere gönderilmek üzere satıla· 
cağından işine gelenlerin ldhalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1596 

Yoğurtçular köyünün bahçe 
cıvarı mevkiinde doğusu Mus· 
tafa oğlu Hüsnü batısı Meh· 
met oğlu Şevket kuzeyi Yusuf 
oğlu Hasan güneyi çolak Meh· 
met oğlu Tahir tarlalarile çev· 
rili 1 hektar 1028 metre mu· 
rabbaı tarla Yoğurtçular kö· 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
T. No. ismi işi 

Kazanç 
Mevkii Cilt Varak Lira K. 

22 Ziya Bisiklet tamircisi Tramvay c. 113 117 25 80 
81 Mustafa o. Cevdet Berber 465 9 15 00 ,, 

108 Yaşar Gazoz ve çıkolata 
" 559 11 8 80 

182 Ramazan Müskirat bayii 
" 1009 15 18 33 

206 Balçovalı Ahmet Kahveci 1101 16 o 72 
" 336 Etem Bakkal Mısırlı c. 44 20 18 33 

405 Rodoslu Şerif Terzi lslahane 38 21 15 00 
425 Sünbül Terzi Duygu S. 19 22 8 89 
530 Mehmet iskemleci Halil Rifat paşa 25 24 9 50 
122 Erika Hokman Mürebbiye Tahir bey S. 1/67 1 93 -934 
67 ,, il Mürebbiye Tahir bey S. 1/68 4 66 -934 

157 Yunus ve Hüseyin - Fırıncı Dede başı 18 1153 1 54 
934 
Yukarıda isimleri yazılı 12 mükellef namına Başdurak Maliye şubesine 933 mali yılı için 

isimleri hizasında gösterilen kazanç vergileri tarhedilmiş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş 
olup nerede bulundukları bilinememesi hasebile ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir. 
Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1666 

yünden suvari Ômerin Mah· 
mut oğlu Hasandan haricen 
iştira eylemek suretile bila 
senet ve bili niza tasarrufun· 
da iken 30 sene önce vdatile 
kızı Haticeye intikal eylemiş 
olduğundan namına yeniden 
tescili ihtiyar heyeti ilmüha· 
berile talep edilmektedir. BY 
yerin tapu kaydı Mahmut Ha· 
san namına olup işin tetkik 
ve tahkiki için 9 Haziran 937 
gününde mahalline gidilecek· 
tir. Bu yerde herhangi bir 
hak iddia eden varsa belge· 
sile birlikte 10 gün içinde 
Torbalı tapu dairesine veya 
veya mahallinde hazır bulun-
maları bildirilir. 1654 

lzmir Belediyesinden: 

1 
Cinsi Mikdarı 

Dalak 
Koyun eti 

Kilo 
730 aded 

2190 kilo 

Muhammen bedeli 
Kuruş Yekun 

1 7,30 
35 766,50 

773,80 
Yukarıda cins ve mikdar;Je muhammen bedeli yazılı çocuk~ 

~uvas~nın 937 yılı ihtiyacı olan dalak ve koyun eti baş katip
lıktekı şartname veçhile 15161937 salı günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. İştirak için elli sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2-
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
İkinci nevi ekmek 

Mikdarı 

Kilo 
5475 
4380 

Muhamme bedeli 
Kuruş 
10,50 
8,50 

Ye!din 
574,87 
372,30 
947,17 

Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazılı çocuk 
yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan: ekmek baş katiplikteki şartna-
me veçhile 1516/937 salı günü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Eksiltme muhammen bedel üzerinden de· 
ğil nark üzerindan yapılacaktır. İştirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 29 2 5 8 ?661 

t\skeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyo
nundan: 

Cinsi: 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu. 
Tahmin bedeli: 55 bin liradır. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca 4 /6/ 937 cuma günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şar~name 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talıple~ ı:nu~akka.~ ~-cm.~natları olan 4000 lira 2490 sayılı 

kanunun ıkıncı ve uçuncu maddeleri mucibince İcab eden 
vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona müra• 
caatları. 29 1 1657 

kalarla birl!kte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bır saat evvel M. M. V. sat. al. komisyo· 
nuna vermeleri. 14 19 25 29 1449 

senelerdenberi 

türlü soğukalgınlıklarına ve ag· 

;,lara karşı tesiri şaşmaz bir il~ç 
olduğunu isbat etmiştir. 

. . 
AS P 1 R 1 N in tesirir.den emin olrnak için 

lütfen rnarkasına dikkat ediniz. 

, 

Türkiye ;cumhuriyet merkez 
bankasından: 

Ecnebi memleketlerden kliring yolile bankamıza havale 
edilmiş veya edilecek meblağın lehdarları tarafından ban_kamız 
tavassutu olmaksızın ve Ticaret veya borçlar kanunundakı ı~1at· 
lubun devri veya temliki şeklinde yapılacak olan devırler 
bizce tamamen menedilmiştir. Bu itibarla lehdarlardan matlup· 
}arını ahara devretmek istiyenler bankamıza müracaatla bu 
hususta ne şekilde muamele yapılmak lazımgeleceği hakkında 
muktezi malumatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan 
olunur. 1655 
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Vapur Acentası = Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri ~ 
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepc. ioğlu hanı karşısında -

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN XliLDIRDILAR / 

KUMPANYASININ --
"HERCULES" vapuru 29/ = ILJ1 

Mayıs/937 tarihine doğru ge- - 1111 a m cd Ü N üı ~ 0--n ~ ~ tF a f11 ç a lr = 
lerek yükünü tahliyeden sonra = V 
BURGAS VARNA ve KÖS- -s = 
TESNV~~~A~~~~~k~;~ _;; ı hat7 Eczahanesi- · 

NIEN KUMPANYASININ - _--
== ~nde bulunur. -
- fi 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

.... 
~- BLAK-FLAK 
· Amerikan en 

"SAIMA,, vapuru 28/Ma
yısta gelip doğru ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

SCANDINAVY A ve FINLAN· 
DlY A limanları için yük ala
.aktır. 

mükemmel 
sinek ilaçidir· 

"VIKINGLAND,, Motörü 
~/Haziran/37 de doğru bekle
niyor. :(yalnız) DANZlG ve 
GDYNIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

er yerde satılıf 

İzmir. 

-1 
•111111111111111111111111 mııı.. Doktor ,111111111111111111111111111111~ "AASNE,, vapuru 15118 

Hazirana doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM HAMBURG; 
SKANDINA VY A limanlarına 
yükleyecektir. 

~ A. Kemal Tonay İ 
- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 

---SERViS MARlTIM RU· 
Birinci Sınıf Mutahassısı ~ = (Verem ve saire) ~ MEN KUMPANYASININ 

"ALSA JULIYA,, vapuru 
16/Hazirana doğru bekleni· 
yor. MALTA, CENOVA ve 
MARSIL YA limanları için yol· 
çu ve yük kabul eder. 

- Basmahane i~ta )'ODU karşısındaki Dibek: sokak başında 30 sayılı ~ 
- e\" ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akaam ~aat 6 ya ~ 

; 11111111111111111111111111111lıilıilmlıiiıtıiliılıiı111ttiıl1I\ r!eı~ıon: 411 s ıımwJ 

handaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

lzmir Memleket hastanesi bılf 
tabibliğinden: 
Satın alınacak er - Eksiltmemin ilan 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

zak ve cinsi Miktarı Kilo 
Sadeyağ Urfa 5100 

~ 

An müddeti ila ihale~ 
15151937 den 3/6ı9i 1 

Telefon: 4142/4221/2663 ~ 

V. N. n~l:l ; ~ 
W. F. H. VAN- ı 'B_ , 1 .., , l ',, ~ı 

..-.ıl 1 rCJ Q! .0e-Nt<A\I j 

Der ZEE& CO. -ılSIBlilr-.a-.-ı~~------------
DEUTSCHE LEVNTE Ll

NIE. HAMBURG. 
G.m.b. H. 

,,ARKADIA,, vapuru 11 
Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

"UMDA L Umu vapuru 26 Mayıs beklenil· 
'' - mekte NEV·YORK limanı 

Dr. Demir Ali mi Deniz Acenta- için yük alacaktır. 
/ığı ltd. " İRELAND ,, vapuru 24 

Kamçı oğlu Haziranda beklenmekte NEV-
Cilt ve Tenasül hastahk· Hellenic Lines YORK limanı için yük ala-
ları ve elektrik tedavisi caktır. 
lzmir - Birinci beyler sokağı Limited Vapurların isimleri, gelme 

Birinci Sınıf Mutalıassıs 

Elhamra Sineması arkasında u GRİGORIOR " vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 
AMERiKAN EXPORT LJ. TP.1efon : 3479 M hakkında bir taahhüde girişi-

NES ayısın nihayetinde veyahut lemez. 
Haziranın ilk günlerinde bek-

The EXPORT STEAMSHIP bütün TUNA limanları için lenilmekte ROTTERDAM, Birinci kordonda "UMDAL,, 
CORPORATION yük ka bul eder. HAMBURG ve ANVERS li- UMUMi DENiZ ACENTA· 
SERi SEFERLER LiGi L TD. vapuru acentah· 

PIREden AKTARMALI JOHNSTON W ARREN manları İçin yiik alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica 

1 LINIES LiMiTED. PHELPS LINE olunur. 
"EXCAL BUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BoSTON L I V E R p O O L PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 
"INCEMORE vapuru 30 "lACOR CHRfSTENSEN., Telefon .· 3171 

ve NEVYORK için hareket " ~~~~~~~!!!!!!!!~~~~;:=~=====~ 
.decektl·r. Mayısta LlVERPUL ve AN· oı· • • 

vERs ı k ıvıer ve S t ) k "EXETER,, vapuru 18 Ha- ten ge ere yük çıkara· 8 1 1 arsa 
ziranda PlREden BOSTON caktır. BURGAS, VARNA, Ş •• k" 

KÖSTENCE, SULINA, KA- Ure aSI Güzelyalıda Recaizade ve 
ve NEVYORK için hareket LAS ve iBRAfL için yük ka· Limited Selamet sokakları ile mah· 
edecektir. ı' dut köşebaşında 427.75 

"EXCAMBION,, vapuru 2 kabul eder. vapur Acentası M.2 bir arsa ehven fiatle 
Temmuzda PIREden BOSTON SOC. ROYALE HONG- Birinci kordon Rees binası satılıktır. 

Tel. 2443 
ve NEV-YORK için hareket ROISE DANUBE MARI- THE ELLERMAN LI- ı Talipler T. M. C. resmi 
edecektir. TiME NES LTD. ilan işleri bürosunda Naci 

"EXOCHORDA,, vapuru "BUDAPEST,, vapuru 29 "LESBIAN,, vapuru 27 Ma· Tokaya müracaatları. 

Zeytinyağı 1600 
" " Süt (inek sütü) 40000 
" " Yoğurt 30500 
" 

,, 
Pirinç 19600 

" 
,, 

Makarna 57 50 " 
,, 

Şehriye 71 O ,, " 
Şeker 9700 19/5/937 den 7/6/9)1 

Pirinç unu 700 
" 

,, 
Çay 300 ,, ,, 
Kaşar peyniri 435 

" 
,, 

Un 500 .. ,, 
Sabun 6100 ,, ,, 
Yeşil sabun 300 

" 
,, 

Çamaşır sodası 4200 
" 

,, 
Gaz suyu 2160 ,, ,, 
Soma maden kömürü Ton 90 " ,, ~ 

Ağaç kömürü 3000 22/5/937 de
0

n 10f6/9J 
Buz 3000 ,, ,, 
Kefen bezi Metre 2000 ,, 

" Amerikan bezi Metre 11620 ,, ., 
Battnniye Adet 150 ,, ,, 
Filit 200 ,, 

" Terlik Çift 300 " ,, 
Paltoluk kumaş Metre 150 ,, 11 

Dana eti " 4000 ., ,, 
lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri için lüzumu oluP ~ 
karıda cins ve miktarları gösterilen muhtelif yiyecek, giY(ı 
ve yakacakların hizalarında gösterilen tarihlerden itibarefl ~ 

gün müddetlerle açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. f s~~ 
olanlar eksiltme şartnamelerini anlamak ve % 715 ınuvB el 

teminatlarını yatırmak üzere her gün lzmir Memleket ~~~ 
nesi idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de yukarıda '111.~1 
karşılarında sarahaten gösterilen günlerde yatırılacak teıtl~i 
muvakkate makbuzlarile beraber lzmir Vilayet encüf1le~51 
müracaatları ve teminatı muvakkatelerini yatırmıyanlarıo e:SS: 
meğe iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur. 21·23-26-29 1 

16 Temmuzda PIREden BOS· Mayısta beklenilmektedir. BEL- yısta LONDRA, HULL ve • 
TON ve NEVYORK için ha- GRAD, LIMASOL, BUDA- ANVERSten gelip yük çıka- ·- fz rl' ir Milli Emlak Müdürlüğünden: f 
rcket edecektir. PEŞTE, BRATISLAVA LINZ racak ve aynı zamanda LON- llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' Satış No. l)~ ~ 

Seyahat müddeti: ve ViYANA için yük kabul 1 DRA ve HULL için yük ala· FOTO 819 Salhane Enveriye so. 111 taj No. lu Dükkan ;~ 
PiRE • BOSTON 16 gün eder. ca~~y 821 Darağaç Azim so. 20 taj No. lu 131/30 M.M. arsa 45 • 
PiRE - NEVYORK 18 gün DEN NORSKE MIDDEL- 1 . _PTIAN., vapuru Mayıs 822 " " " 22 " 106 " ,, zO 
THE AMERICAN EXPORT · HA VSLINJE nıhayetınde LIVERPOOL ve o R 823 Dolaplıkuyu Kabakçı so. 170 eski ve taj 

LINES O S L O ~WANSEAdan gelip yük çı· No.lu 20,50 M.M. arsa. S 

THE. EXPORT STEAMSHIP "BOSPHORUS aracak ve aynı zamanda LI- Al k K k 1 k k 3 k N ı40 . " vapuru 18 VERPOOL için yük alacaktır. 827 sanca ara o so a es i 5 taj o. lu 
CORPORATlON Hazıranda beklenilmektedir. TEH GENERAL STEAM Refik Lütfi Or 117.42 M.M. zeminli ev. Maili inhidam 

,,EXPRESS,, vapuru 10 ISKENDERl_YE, Dl~~P ve NAVIGATION C. LTD. Zevkinizi okşayacak poz bir 2öz oda (Elyevm arsa halinde) nısıf pe· 
Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇ lımanları 1çın yük .. AD JUTANT" vapuru 5 Temiz işçilik şin nısfı 4 taksitte ödenmek üzere. '{/ 
NEVYORK için yük kabul kabul eder. Maytsta gelip LONDRA için Hükumet civarı Kaymakam Yukarıda yaztlı emvalin mülkiyetleri nakit ile ödenıne~ pr 
eder. Vapurların isimleri gelme yük alacaktır. 827 numarada yazıh olanı meşruhat mucibince diğerler• i 1 
SERViCE MARITIME RO- tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de- Nihadbey caddesi No. 20 olarak 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihale;~ 1 

UMAIN. BÜKREŞ bakında bir taahhüde girişi· ~işikliklerden acenta mes'u- flllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllll 937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli E[J1 1S~ 
"DUROSTOR,, vapuru 30 ~emez. Telefon No. 2007 2008 lıvet kabul etmez. • dürlüğüne müracaatları. 21 29 1 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS p •• • ~ 
TENCE, SULINA, KALAS urıen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
vt KALAS aktarması olarak rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


