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Merkez bankası 
Bu sene 7 ,000,000 lira kir 

temin etmiştir 

Bugün, milli hikimiyet 
ve çocuk bayramıdır 

Hindistanda 
vaziyet 

Hadiseler, /ngiltere. 
de dikkatle takib 

olunuyor 

b2!S eze uuc•aa zzo em. o AWMUSS&S 

Londrt1, 22 (Radyo) 
Delhiden gelen bir habere 
göre, Hindislamn şimalin
deki vaziyet aynı şekilde 
devam etmektedir. Fakir 
}pin n niifuzu henüz kırıl
mamıştır. Yeni kabilelerin 
kıganu da kaydedilmişti,.. 
Bazı yerlerde kanlı musa
demeler olmak. adır. Lon
dra mehafili, ı1aziyeli dik
katle takib etmektedir. 

)'Merkez bankası --······--7 milyon lira kar 
temin etmiştir. 
Ankal'o, 22 ( Husasi) -

Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası umumi heg,ti-

nin senelik toplantısı bu Yavrular! 
agın 29 unda yapılacaktır. 
Bankanın bir senelik Bugün sizin de bayramınızdır, kutlu olsun! 

karı 7 milyon liradtr. Ba Gazatemiz, bugün beşinci sahifesini resimli olarak size 
sene hissedarlara güzde ayırmıştır. Altıncı sahifemizde de Bayan Cevriyenin üç gün 

Bundan 17 qıl evvel hakimiyeti milligenin ilanına aid tarihi bir hatıra: beş faiz dalıtılacaktır. sürecek güzel, ılikalı bir hikayesini bulacaksınız. Okuyunuz! 

~---·-·-·-·-·-·-·-·-·~~~~~~----·-·-······-·· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 Nisan Başbakanımız dün A.nkaraya avdet ettiler Venedik mülakatı 
Bugün, iki bayramı birılen 

kutlulıyacaAı:ı:: 
1 - Milli Hakimi) et lıayramı. 

2 Çocuk bayraıoı . 
• • • 

1920 tarihi, Türk milletinin, 
alnınd• damla damla ter, göğ ün
de kan, dudaldannda fer) ad, iı;in· 

de isyan, bileklerinde p:m;:ılanmış 

bir Eencir olduğu halde orta Ana· 
doludan bat kaldırarak; dünyanın 

ôbdr ucuna lı.adar bağırdığı yıllar· 

dan biridir. Bizimki kadar korkunç 
emri vakiler geçiren hiçbir millet 
yoktnr ki, tarihin mezanııa ve &a· 

hifelerine gömillmüo olmaem. 
Her asrın haritaemı ve oradaki 

her yeni ölflmün sebeplerini \'C ıe· 

killerini tetkik ediniz. Bizimki 
kadar değil, ondan cansız, ondan 
kuvvetsiz ne emrivakiler vardır ki, 
hep birer milletin meurtaılan 

Gstilnde baykuı gibi tünemitlerdir. 

Falı:at Atatürk, " hasta ,, sanılan 

"adam,, ın varlığındaki cevheri bi
lerek onu kendi deha ının kudreti 
ile meydana çıkmnca, "Sevr,, adını 
ta~yan o meıhur ve meo'um "em· 
rivaki,, bir medeniyet sofrasında 

tekme yimio ıarap kadehleri gibi 
parçalandı. 

1920; göğils göğüse lıoğuştu· 

tıığumuı yıllardan biridir. .takat 
onun bu mahiyetıl', ikinci bir zen
cir kopması \'C bir inkıllip h:ılkn .. ı 
vardır ki, o da, Türk nıilletinio, 

hakkı olan bir hakimiyeti f'liı...e 

almaSJ, monal"§inin yerine kendi 
\"arlıgıoı geçirmesidir. 

Pddıoahıo ve padiıahlıfm, kötü 
hir ~istem, bir iç dü~man, bir ga· 
aıp, hatta dfişmanla clcle '"erip te 
mezıırlı~a ı;evrilmiş hir \"alan il:ı:e· 

rinde cüınbii~ )tıpan hir kancıklık 
oldu~ııııu dilşüoü) orm:, o foeıllıır 

a) rıdır. 
Sadece yalnız lın,ınn, Milli Jlfi. 

kinıİ)Clin lıize mal oloşmıuu, 1ani 
asıl sahibine \'erilişinin Lii) ük 
ehemmiyet ,.e manasını düşünür· 

1ek, 23 Ni!amn ta,ıdığı kırmeti 

anlamıı oluruz. 

Bu, hir milletin rcşid olmıı;:;a 

)"llz tutuşudur. 

Bu. bir milletin kul \"e köle
likten kurtulu~udur. 

nu, bir milletin kendi işini 

kendisinin görmesinin en kısa, en 
emin yoludur. 

Bu, en bahtiyar milletlerin en 
nıileteına Lir hakka vanşıclır. 

l 920 yılının 23 Nienn günfi. 
Büyük Şef, Milli Hakimiyeti ilAn 

- Sonu 7 inci ıalıi/•de -

lnönü Büyük Şefe mufas-Bu mülak~t, merkez! Av-

ı ' · b I d rupayı alakadar edıyor 
sa maruzatta u un u Macar gazeteleri, Venedik mülakatının, 

·-. -·. • aulh eaaaına müatenicl olduğunu yazıyorlar 
Vekiller Heyeti toplandı. ismet lnönü, yakında . . 
Londraya gidecek ve lngiliz kralının taç giy-

me merasiminde hazır bulunacaktır -----------Ankara, 22 (A.A.) - Yugos· halik Renda olduğu halde Başve-
lavya Başbakanı \'e Dışişleri Ba· kilct vekili Sağlık ve Sosyal Yar-
k.anı Dr. Stoyadinoviçin lıükiimet dım Bakanı Refik Saydam, iç iş· 
merkezimize yapmış ol<lu~ıı ziyareti leri Bakanı ve Parti genel sekrettri 
iade maksadile do t 'c müttefik Şükrü Knya, diğer Yekiller, mebus· 
memlekete ynptıkları eeyal.ıatteo lar, riyn@eticuruhur baıyu·eri ve 

sonra dönilılerinde de komşu Bul· husu~i kalem direktörü, Balkan an· 
garietanı ziyaret etmiş olnn Ha~ba· tanh ve Küo;ük antant elı;ileri ve 
kon G. İ!met f nönü ile refikalan kor diplomotiğin di~er bir kmm 
,.e Dışişleri Dakamnıız Tevf ılı: azalan, Baıvekilet müateşan, veki· 
Rüşdü Ara!! lıugüıı aaat 11,30 dıı Jetler ıiyaRi müste~arlan, sh·iller 
Ankaraya gelınişlf'rdir. ,.e a keri erkan, Ankara ,·alisi ,.e 

Ba~ta Kamutay lıaşkaııı Abılül· belediye reisi, veUletler ileri ge· 

İzmir Türkkuşunda 

41 genç üye valimiz ta
raf ındaıı teftiş edildi ----------

Gelecek sene İzmirde bir motör
lü tayyare okulu açılacak 

Türkkuıu üyelerinden bir ırub uçuşa lıazırlanuken 
- Yazısı 4 Uncu sahifemizde -

Başbakanımız G. ismet lnönü 
lcıılt:ri, Aakara nıe' ki \ "C merkez 
kunıandanl:ırı, ı>muiyf't ınüdürii , . ., 
kalnlıalık bir lıalk kütlesi Da•ba. • 

1- Sonu 4 ncü sahi/ede -
r 

Hüsnüibey 
Hayattan alınmış, bir aile

nin içyüzünü, aşkı, bir kal· 
bin asalet ve ıstıraplarını an· 

• 
latan mükemmel bir r<>man. 

Yazan: SAiME SADi 

MEÇHUL .. 
..KORSAN 
Arkatlaşımız M. AYH ANın 1 

ens on macera fle deniz 
romanı/ 

Bugünlerde 

Vcnedik, 22 (Radyo) - B. 
Mussolini, Kont Ciano, Ge
neral Vale buraya tayyare ile 
gelmişler ve Propaganda Na
zırı Vinvatiferi ve parti reisi 
Staraçi taraflarından karşılan
mışlardır. 

Hat ayda 

Bay Mussolini, protokol 
mucibince rnotörbotla Kakor-
nere geçmiş ve bundan sonra 
Santaloçya istasyonunda saat 
10,55 te Bay Şuşnig ve Bay 
Smit ve kalemi mahsus mü-

- Sonu 4 üncü sahifede -

vaziyet 

işkence ve zulüm siya
seti devam ediyor 

Halayın anayasasını tanzim ile meşgul 
komite, dün de tôplandı. Netice ... ·akındır 

Getenlerde Antakya sokaklarında şehid edilen bir Türle 
lstanbul, 22 (Hususi) - Ce· 

nevreden gelen haberlere göre, 
Hatayın anayasasını tanzimle 
meşgul olan Uluslar sosyetesi 
hususi komitesi, yirmi gün 
devam eden bir tatilden sonra 
tekrar toplanmıştır. Komitenin 
bu içtimamda, heyeti murah· 
hasanıız da hazır bulunmuştur. 

Fransanın talik siyasetine 
ratmen Hatay meıeleıinin, pek 

yakında kat'i bir netice ala· 
cağı ve komitenin hazırlıyacağı 
anayasanın, Mayısta topla-
nacak olan Uluslar sosyetesi 
asamblesinde tetkik ve kabul 
edileceği söleniyor. 

İstanbul, 22 (Hususi) - Ha· 
tayda başlıyan zulüm ve İş· 
kence siyasetinin bütün şidde· 
tile devam ettiği ve Hatayda 
umumi bir heyecan hüküm 
ıürdütü bildiriliyor, 



~Sayfa i 
fUrk çocuklar1na: 

jl:afaınızıp ig;ini hilgiyle örü)'Oruı: -
~osyallaşıın Lir ~eyrin önünde yürilyoı;ııı 

ANADOLU 

Ekonomi 
Varını glirllyqruz~ 

- Jla ilöiıdqrcn "hfr hu Tir · b"g 'ıüutlu yllrü.,riıte 
.fledef ini gUrüıte1 

Kandan, etten, kemikten, kağnı, ıııpan, demirden 
pahn fısUln lıir gil<;le ~olik:lpttilt hep bir'Jep. 

~ 

Bugünkil KültürParkta bir havacı- konferansı •• 
ilk kulu·· bü yapılacak yani cfrrab~;a:ii~~:~~:r:. ~=m~:~:::~ 

Pııcaları Ultüyor fobrikalnnmuın1 
JJu bir hıulan_gıcıdır harikalanmı11D. 
Pir cumhuriyetiz ki temeli:altıoktur, 

Ulkümflae ıou yoktur, 
Yalçın dağlan attı şimendiferlerlmiz, 

Her biriaıiz, 
Ardımızda bıraktık eqgin weaafclcrl, 
llagı, taşı, toprağı, aeniıılcri, 1;ökleri 

Tüdd.ycnjp he.r yeri 
Jla),ndırlı.ğn erdi. 

Onıı Türk omck vetdl .. 
Bütün dünyo bilir ki devrimler yarotmağa 

Onları yatııtmağa 

Ancliçeu bir ulusun gücü, inanı nmlır, 

Yeryüzünde 41ben Türküm., diyenler babtiyaıdır. 
On dört yıhn iç.inde aııırlara varan Türk, 

Yalwz tarihte değil 
f:iy temiz kaulı neail. 
İnkıliplar yaratan, 
Sana <ilmez bir vatan 

Her i~i byarıın Türk, 

Bıralr.ıı el·l4tların. 

Senin bugfin ve yarın, 
Gücün, bilgin, inanın 

Her bir varlıktan büyük .. 
Varlılr.lann ulusu 
Türktür. Türkün ulusu 

Kamın adlı Atatürk ... 
'azilli 21-1·937 

Hnmdi Tüzüntürk 

• 
merasım .• .......... __ _ 

Saat 1 O da baş. 
lıyacak. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk bayramıdır. Bay
ram miinasebetile bugiln saat 
onda Cumhuriyet meydanın
da AtatUrkün heykeli önünde 
büyük meraaim yapılacaktır. 

Merasime saat 10 da İstik
lal marşı ile başlanacak, bu· 
nu Onuncu yıl Cumhuriyet 
marşının bir ağızdan söylenişi 
takib edecektir. Daha sonra 
Parti, Halkevi ve Çocuk Esir
geme kurulu adına avukat B. 
Cevdet Nusuhi, Erkek Lisesi 
öğretmenlerinden B. AJaeddin, 
her okuldan birer talebe ta
raflarından nutuklar irad edi· 
lecektir. 

----------...,.-------
Kulüb binasının inşaatı 25 bin 

liraya çıkacaktır 
Kültilrparkta inşa edilmekte olan paraşüt kulesinin yanıba· 

şında bir (Havacılık kulübü) inşa edileceğini yazmıştık. Hava
cılık kulübünün hazırlanmış ve Türk Hava Kurumu merkezine 
gönderilmiş olan planı, tasdik ve iade edilmiştir. Yakında ku
lüb binasının inşası münakasaya çıkarılacaktır. Kulüb binasın
da müteaddit salonlar, eğlence ve oyun yerleri, kütüpane 
bulunacak, gençleriQlİZe burada havacılık aşkı aşılanacaktır. 
Havacılık kulübü binası 25,000 liraya çıkacaktır. 

Paraşüt kulesi ?nşaatına devam edilmektedir. Kulenin inşaatı 
fuar zamanına kadar ikmal olunacak ve gençlerimiz paraşütle 
atılma sporuna başlıyacaklardır. 

Gelecek sene Soyadı ---··---......... -
İz.mir iyi tohum 

---· .. ---
Dahiliye Vekaleti 

dağıtacak 
Bütün mektebler talebesi, Ziraat Vekaletinden, Vila· 

bir tamim gönderdi 
Dahiliye Vekaletinden vila· 

yete gelen bir tamimde her 
Türkün özadından başka soy· 
adı da almağa ve taşımağa 

izcileri önlerinde olduğu hal- yetimiz pamuk müstahsıllarına 
de merasime iştirak edecek- ayrılan 130 ton Akala paınu-
lerdir. Karşıyaka, Buca ve ğundan başka 20 ton daha 
Burnava mektepleri talebesi, geleceğini yazmıştık. 20 ton 
kendi muhitlerinde bayram pamuktan 12 tonu gelmiş, ya· 
yapacaklardır. Çocuk bayramı pılan taksim listesine göre 
münasebetile çocuklar, vapur, muhtelif kazalara gönderilmiş-
tramvay ve sinemalardan pa· tir. Geı i kalan sekiz ton da 
rasız istifade edeceklerdir. yakında gelecektir. 

mecbur bulunduğu cihetle söy
leyişte, yazışta ve imzada buna 
riayet edilmesi lazımgeldiği 
hildirilmiştir. 

Aşk ve açhk 

1 Ş b Gelecek sene, memleketimi· iiiEas=rr== 1 ar on aşısı zin ilitiyaç olan yerlerine Akala 

Hintlinin intikama! Menemen hayvanla-' tohumu lzmirden gönderile-

Bazı muhaberelerde, birçok 
yazı metinlerinde hala soyadı 
kullanılmadığı görülmüştür. Bu 
kanuni icaba bilhassa resmi 
muamele ve muhaberelerde 
ehemmiyetle riayet edilmesi 
emredilmiştir. Londrada Con ve Bobi ıs· 

minde iki zabıta memuru aynı 
kızı sevmişler; bunun üzerine 
meselenin halli için düelloya 
karar vermişlerdir. Fakat za· 
bıta memuru oldukları ıçın 

meç veya tabanca ile düello 
imkanına malik olmadıkların· 

dan açlık düellosu yapmağa 
karar vermişlerdir. Hangi kah· 
raman daha fazla aç durabi· 
lirse, düelloyu ve binaenaleyh 
kızı o kazanmış olacaktır! 

Bobi beş gün 6 saat ve 35 
dakikadan fazla açlığa taham
mül edememiş, bu suretle par
tiyi Con kazanmıştır! 

8azete! 
Gazete çok kıymetli bir ti

caret maddesidir; eski gaze· 
teler1 banknot ayarında kıy· 
metlidir. Çin, her sene Birle· 
şik Amerikadan bir milyon 
dolarlık eski gazete· ithal et
mektedir. 

Hongongta birçok müesse
seler bu eski gazetelerden, 
sıcak memleketlere mahsus 
şapkalar imal etmektedirler. 
Diğer bir takım müesseseler de 
kağıd fenerler yapmaktadırlar. 

Bizde de eski gazeteler 
bakkal dükkanlarında ve fırın· 
cılar tarafından kullanılan bir 
ticaret maddesidir. Fakat be
lediyemiz nedense bu ticareti 
de menetmek üzeredir! 

Hindistanın Alingar şeh· 
rinde Lalaram isminde bir 
Hintli, nişanlısının evinde so

ğuk muamele gördüğij ıçın 
çok kızmış ve kayınpederinin 
evini ateşlemiştir. 

Aradaki soğukluğu gider· 
mek maksadı ile Bay dama· 
dm yaktığı bu ateş, köyün 
36 evini yakıp kületmiştir. Fa
kat gelin ve gelin tarafının 
soğukluğunu sıcaklığa tahvil 
edebildi mi? 

Bunu biz de bilmiyoruz. 
· Bir imtiyazın sonu 

Küçük Lavenberg şehri sa
kinleri 1850 senesindenberi 
devam eden bu imtiyazlarını 
kaybetmişlerdir. Bu kasaba
cığın ahalisi, Berlin - Ham
burg şimc.ndifer hattı üzerinde 
bedava seyahat imtiyazına ma· 
Jik idiler. 

Bu imtiyaz, Berlin - Ham· 
burg hattının ilk defa olarak 

tesisi sırasında Danimarka kralı 
tarafından verilmiştir. Bugüne 
kadar devam eden imtiyaz ni
hayet busene lağvedilecektir. 

Bağlar için göztaşı 
Son hafta içinde Avrupa· 

dan şehrimiz gümrüğüne mü· 
himce miktarda göztaşı gel
miştir. Bu göztaşlarının tahlil 
edilerek piyasada satışa çıka· 
rılmaları ıçın vilayet ziraat 
müdürlüğüne müracaat edil-

! b .k d•/ ki cektir. rına tat ı e ı ece . 
Şarbon hastalığına karşı ~Ziraat mücadele 

keşfedilmiş olan yeni bir aşı· 1 / 
nın bazı köy hayvanlarında memur arı 
zuhur eden Şarbon hastalığına • .... ___ _ 
karşı tatbiki için Zirrat Veka- Adanadan şehrimize 
Jeti baytari hıfzıssıhha seksi- dôndüler 
yonu şefi B. Muzaffer Bekma· 
nın iki mütehassıs arkadaşile 
birlikte şehrimize geldiğini 
yazmıştık. 

Ankaradan beklenen ve bu 
aşıda kullanılacak olan bir 
ilet bugünlerde gelecek ve 
mütehassJs heyet, pazartesi 
ıünü Menemene giderek bazı 
köylerdeki hayvanlara yeni 
keşfedilen Şarbon aşısını tat· 
bik edecektir. Bilahare Kuşa· 
dası kazasına da giderek Sel· 
çuktaki bazı hayvanlara da 
bu aşıyı yapacaklardır. 

Bahar bayramı 
Maarif Cemiyeti için 

rozet dafıtılacak 
Bahar bayramı olan 1 Ma

yıs gününde Türk Maarif Ce· 
miyetinin rozet dağıtma günü 
olarak kabul edildiği Dahiliye 
Vekaletinden vilayete bildiril· 
rilmiştir. Rozet dağıtma işinde 
ne suretle hareket edileceği 
ayrıca izah edilmiştir. 

Adanada pamuk hastalıkları 
için açılan mücadele kursuna 
fzmirden gitmiş olan sekiz 
ziraat mücadele memuru, kur
su bitirerek şehrimize dön· 
müşlerdir. Bu memurlar, vila· 
yetimizde tohum ekilen pa
muk tarlaları üzerinde ldaimi 
surette ve ehemmiyetle meş

gul olarak mahsulün hasta· 
lıksız yetişmesini temine çalı
şacaklardır. ----

Aşiretler 
Yaylaya göç ediyorlar.: 
Bazı kazalarımızda pekaz 

aşiret vardır. Yaz mevsimini 
Kütahyada Muraddağı yayla· 
sında geçiren bu yörükler, 
yirmi gün sonra şimdi bulun
dukları dağlardan çadırlarını 
yıkarak hayvanlarile birlikte 
göç edeceklerdir. 

Yörüklerin hayvanları, hay· 
van sağlığı kanunu mucibince 
21 gün müşahede altında tu· 
tulduktan sonra Sürek defter· 
)eri verilerek sevkolunacak
lardır. ---Serom ve aşı şişeleri 

Türk - Macar 
Ticaret ve kriring an

laşmala ı 
Feshedileceği ihbar olunan 

12-10·935 tarihli Türk - Ma· 
car ticaret ve kliring anlaş· 
malarının 16-Nisan-937 tari
hinden itibaren 31-Mayıs-937 

tarihine kadar uzatıldığı An
kara Türkofis merkezindeıı 

şehrimiz şubesine bildirilmiştir. 

Resmi daire 
ve mektepler .. 

Ulusal Egemenlik bayramı 

münasebetile dün öğleden son· 
ra resmi dairelerle mektepler 
kapalıydı. 

Daireler bugün, mektepler 
bugün ve yarın da tatildir. 
Pamuk ekme makineleri 

Ziraat Bankası, Nazilli pa· 
mıık müstahsıllarına taksitle 
satmak üzere 200 pamuk to· 
humu ekme makinesi gelirt· 
mişti. bunlardan 80 tanesinin 
İzmir pamuk müstahsıllarına 
satılması için Ziraat Vekaleti· 
nin muvafakati alınmıştır. 

Amerika mamulatından olan 
bu makineler, lzmir pamuk 
müstahsıllarından istiyenlere, 
parası taksitle ödenmek üzere 
verilecektir. 

En küçük maymun! 
Arz üzerinde pek cok may· 

mun cinsleri vardır; bunların 

en küçükleri YachL"s penicilla
tus denilen maymunlardır. Bu 
cins maymunların büyüklüğü 
beyaz bir fareden f arkh de· 
ğildir. 

Rozetler merkezden gönde· 
rilecek ve tevzi edilemiyerek 
kalanlar, tekrar merkeze iade 

miştir. olunacaktır. 
Pendik ve Etlik lfıboratu· 

varları ile Hıfzıssıhlıta Enstitü-

Pasaport vize harcı 
Ankara Türkofis merke

zinden, İzmir şubesine gelen 
bir mektupta 937 beynelmilel 
Paris sergisine iştirak edecek 
vatandaşlarımızdan sergi nıü

nasebetile Fransada uzun müd
det ikamet edeceklere yalnız 
on franklık ve onbeş günü 
geçmiyen ikametler için de 

Bu mini mini maymunların 
en ziyade bulundukları yer, 
Brezilyadır. 

Bunlar çok çevik ve seri
dirler; en küçük bir gürültü· 
den hemen kaçmakta ve bu
nun için tutulmaları tok iÜÇ 
nlmalrt•tlt.r 

r ' . Bugün dofacak /f).D. Y. Fuar 
çocuklar.. için tenzilat yapacak 

nu~üo göneo ile zührenin 
nıüoterek bir t•ıiri vardır; bu 
müotcrek teeirio iyi olaeatmı ıöy· 
lew~ge laaum yoktur. Gön oen ,.. 

oatır geçecek, hayatta heroey sll· 
leccktir. Fakat bugün akdolunan 
nikak.lar, çocuk vermiyecektir. 

Bugün doğan çocuklnr birn 
şımarık ve kadına düokün, kızlar 
da kelimenin tam maaalile er· 
kekçi olauklardır. 

Devlet Demiryolları, fuar 
münasebetile İımire gelecek 
yolcu ve getirilecek eşya için 
geçen seneki gibi tenzilat ya· 
pacaktır. İcabında katarlar ar
tırılacaktır. 

Fuar için hariçt~n gelecek· 
lere on beş günlük halk ticaret 
biletlerinin aylık biletlerinde 
de yüzde "ili tenzilat yapıla· 

sünden gönderilen seram ve 
aşılara ait şişelerin, boşaldık· 
tan sonra bu laboratuvarlara 
aynen iade edilmesi Ziraat Ve
kaletinden lzmir Baytar mii· 
dürlüğüne bildirilmiştir. 
Tren hayvanları çiQnedi 

Aydına gitmekte olan tren, 
Scydiköy civarında bir kaza 
yapmış, raylar arasında utlı

yan se-kiz sığıra çarpmıştır. Bu 
hayvanlardan birkaç tanesi öl· 

bazılarının da ayakları 

yalnız beş franklık tcnzilatılı 
pasaport vize harcı alınacağı 
bildirilmiştir. 

Villyet Daimi Encümeni 
Vilayet Daimi Enciiıncni 

dün öğleden cvel Vali Bay 
F.azlı Giilecin reislinde toplan· 
mış, saat on dörde kadar 
muhtelif işler üzerinde müza· 

Amerıka hükumetten geçen eene 
para hususunda yaptıkları ve fran• 
gın düoürülme&ile neticelenen kam· 
lıklı yardım hilafından sonra bı.ı 

defa da bir dünya ekonomik konf., 
ransının zeminini hazırlamaya çalı• 
şıyorlar. Bu liç büyük devlete bu 
sefer Belçika da iltihak. etmiş ~u1 
lunuyor. 

Acaba muvaffak olacaklar mı? .. 
Beş altı aene ıü-ren tiddetli 

dünya Lulırauından sonra geçen 
sene41cnberi lıer taraf ta nisbt bir 
salalı hıısıl ol maya başlamıştır. Ci· 
hanın her noktasında bariz bir 
ekonomi faali yeti başgöıtermiştir. 

Eger lıükiımetler fazla müdahale· 
)erden içtiuab eyler ve bilhassa 
buhranın artmnemdn amil olan bazı 
engelleri ortadan kaldırmak husu· 
sunda hüsnüniyet göıterirlerse ci• 
han ekonomik konferansının top
lanmaBl çok kolayla~acak ve fimid 
edilebilir ki önümüzdeki seneye 
kadar buhrandan ortada hiçbir eser 
kalmıyncaktır. 

Yaloız ondan evel ortadan kal• 
dınlnıası Iazıoı gelen bü) ük, çok 
büyük bir mnni vardır. O mani de 
her zaman her htid.isedc ortaya çıkan 
ve şimdiye kadar aulb yolunda atıl· 
mak İ!tenilcn Lütüu adımlan le· 
vakkufa duçar eden Fransa ile Al
manya arasınılaki o ezeli ve ebedi 
rekabettir. 

Evclce bir uıünacebetle lıir iki 
Jefa daha işaret cujğimiz gibi Av· 
ropada bugün hüküm sürmekte 
olan siyasi ve batta iktı adi huzur· 
suzluk hu iki hül.umet aruındaki 

rekabetten doğmaktadır. 
Milletler cemiyeti şimdiye ka· 

dar fani ve söziinii ismaa kadir 
bir milletler ü tü teşekkül haline 
gelemeıliee hunun b:ı~lıca sebebini 
Fransız-Alman rekabetinde aramak 
liizımıln. 

Teıılihaıı tahdiıl konfcran ı hiç· 
hir iş göremeden, hatta milletleri 
yeniden silahlamnayn mecbur et• 
mek gibi menfi bir netice bile 
'ererek <lagıM ı i&e Lıuııuıı ) egiiue 
Gmili hu iki millı ·a rekabetidir. 

l h ak ve ) akın Lir maziye aid 
hadiseler.in şehadetine nıüracaat 

etmek surctile hu misalleri istedi· 
ğimiz kadar ço~altwak mümkündür. 

Her zaman her hliıliseılc ken• 
diui gö~teren lıu rekabet bu defa 
dünya ekonomik konferansı teşeh· 

hüsleri fiiliyat sabasına intikal et· 
mek i~tidaılını arzederkeu gene ve 
bermutad ortaya çıkmakta gecik· 
medi. 

Fransa) ı dinlerseniz iktısadi 

konfcrao!lı muvaffakıyete erdirmek 
içiıı evelemirde Frauea, İngiltere, 
Birleşik Amerika ve Belçika hüku· 
metlerinin kentli aralarıoJa bir an· 
laşnıa yııpwaları ve bu hazır anlaş• 
ıııa He diğer ılC\•letlcrin huzuruna 
çıkmaları Jtızıındır. 

Aluıaııyaya hakarsanız daha 
dün Şan~Öl)'e lliılcr ile görütınüş 

, .c ken<liQinden snllihiyet almış olan 
İngiliz işçi partisi salıık reisi J..ans
borinin ifadcııioe göre Almanya hir 
dünya ekonomik konferamınıı i~ti· 

rake anıatledir, ancak hunun için 
bazı lıüLiımetlcrin hu konferao a 
peçiuden yapılmış anlaşmalarla yani 
ınüttebiıl lıir ı·chhe ile gelmemeleri 
şartıır. 

f raıısızlıır kcmlilcrini gerek 
nüfus, serek medeni terakkiyat 
itiharile Alnıaol.mlau dun görmeye 
haşlıı<lıklarımlaolıeri siya~et saha· 
sını.ln oleun. ihtıead \'e askerlik sa· 
haQın<l:ı olsun Alınanların kartısma 

yaluıı haşmn çıkıııam:&)J siyasetlerinin 
en esaı;lı prenııihi olarak kaimi el· 
mi~lcrdir. 

1 ;;- ıe ana tel:ıkkilf'rdeki ihtilaf 
lıuJur. 

Almanlar iktısa<l1.n oldukça 
mü~kıil t;üııler geı;iruıekte oldukları 

için bu defoki dünya ekonomik 
konferansı i~inde ınr.nfaatlerinin 

ııevkilc a~ikfır bir hüsnüniyet @ÖS• 

teriyorlar. 
Daha bir hafta eve] (Brüksel) e 

gitmiş , .c> orada Belçika Bıı:\'ekili 

ile gtirü§mÜ§ olan Almatı Ekonomi 
Bakanı Dr. .. aht dilnya gazetecile· 
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Tacirler okusun 

Bulgar,-Vüna'1 ve-Ar!la---M- ;;J~id ___ _ Ankara, 22 (A.A.)- Kle
ringli memleketlere devalü· 
asyondan evci mal sevkctmiş 
olup matlupları bilahare de
valüe kur Üzerinden tahak-vudluk müzakereleri 

Yunan iktısadçıları yakında Bul· 
garistana' :gidecekler 

Belgrad, 22 (Radyo) - Politika gazetesinin istihbaratına 
göre, Yunanistan ile Bulgaristan ve Arnavudluk arasında de
vam etmekte olan müzakereler müsait surette inkişaf etmektedir. 

Atina - Sofya hükumetlerinin yakın bir zamanda muallak 
meseleleri taınaınen halletmiş bulunacak'arı tahmin edilmek· 
mektedir. Arnavudluk • Yunanistan görüşmelerinde de terakki 
vardır. 

Belgrad, 22 (Radyo) - Pravda gazetesinin Atinadan haber 
aldığına göre, Yunan iktısatçılarından mürekkep bir grup, ya
kında Bulgaristana gidecekler; Sofya ve diğer şehirlerde tet· 
kiklerde bulunacaklar, Bulgaristanla teşriki mesai imkanlarını 
arayacaklardır. 

Dicle ve Fıratın taşma
sından zararlar oldu 

---------
Dicle üzerinde 300 metrelik bir 

bend çökmüşse de tamir edildi 
Tahran, 22 (A.A.) - Dicle ve Fırat nehirleri sularının yük

selmesi vahim feyezanlara ve mezruatın mühim surette hasara 
uğramasına sebebiyet vermiştir. Dicle üzerinde 300 metrelik 
bir bend çökmüşse de hemen tamir edilmiştir. 

Varşovada mühim hadi
seler cereyan etti 

• 
işsizlerden iJçyüz kişi belediye 

dairesini işgal e~tiler 
Varşova, 22 (A.A.) - Radonada çok mühim hadiseler 

olmuş, 300 işsiz belediye dairesini işgal eylemiştir. işsizlerden 
mürekkep bir takım gruplar müstahdemin idaresi önünde nü
mayiş yapmışlar, bu binanın bütün camlarını kırmışlar ve po
lisi taşa tutmuşlardır. 

Polis, silah istimaline mecbur olmuş ve neticede nümayiş
çilerden biri ölmüştür. 

Mor. trö konferansında 

Sefaretimize iltica 
• 

eden lspanyollar kuk etmiş olan ihı acatçıların 1 
zararlarının telafisi tetkikatıııa 
esas olmak üzere alakadar
l a rın aşağı daki vesik :ı.ları 29 
Nisan Perşembe akşan ına 
kadar Merkez Bankası mar
kez ve şubel crind tevdi e t
meleri lazımdır. 

A - Gümrük ihracat be-
yannamesi sureli. 1 

B - Sat ı ş, mukavele. 
C - Mal b~deliniıı tahsi· 

!ine ta\ assut elmiş olan ban· 
kaları n bu _hus•ıs laki ıııck· ı 
tubları. 

Bu mektublarda vesaikin 

Ankara, 22 (A.A.) - is
tihbaratımıza nazaran, Hari· 
ciyc Vekaleti ile ispanya hü· 
kumeti arasında cereyan eden 
müzakerat neticesinde, Mad· 
riddeki Türk elçilik binasına 
sığınmış olan takriben 700· 
800 kadar G('neral Franko 
ta .. aftarı f spanyolun tahl iyesi 
şekilleri takarrür etmiş ve bu 
mültecilerin hiçbir arızaya uğ
ramadan sahile nakillerine Va· 
Janta bulunan lspanyol cuın· 
huriyet hükumeti muvafakat 
P.ylemiştir. 

Bu İspanyolları Türkiyeyc hangi p~ra Üzerinden tanzim 
nakletmek üzere Karadeniz edı lmiş bulundukları, Avru· 
vapuru ispanyaya hareket et- padaki tahsil tarihleri ve pa· 
miştir. r~nın karşı memleketteki kle· 

• f rıng hesabına yatırıld ığı tarih 
Yeni tayyarelerimiz kayd t:di lmiş bulunacaktı r. 

Edirneye geldi, bugün j D - Şubelerimize klering 
Ankaraya geçecek 1 k~nalile gelen havalelerin 

İstanbul, 22 (Hususi)-Türk- 1 mıkdarı. 
kuşu için Almanyaya sipariş '----------~ 
edilen 20 tayyareden 10 ta- Belcika hakkında ,, 
nesi Edirneye gelmiştir. Bu lngifiz - Fransız 
tayyareler, yarın (bugün) uça· beyannameleri 
rak Ankaraya götürülecektir. Londra, 22 (A.A.) - fngi· 

Hamidiye liz siyasi mehafilinde beyan 
Yunan va Yugoslavya li- olunduğuna göre Belçikanın 
manlarım ziyaret edecek beynelmilel taahhüdleri hak-

lstanbul, 22 ( Hususi ) _ kındak! Fransız:lngiliz ?eyan-
Hamidiyc mektep gemimiz, nameler& B. Edenın 25 nısanda 
yakında Yunan ve Yugoslav Brüksele yapacağı ziyaretten 
limanlarını ziyaret için bura· evel neşrolunacaktır. 
dan hareket edecektir. B. Eden 27 nisan salı gü-

Hamidiye kruvazörüne, bir günü Londraya dönecektir. 

gambotla iki torpido muhribi Amerika büdçesinde 
refakat edecektir. iki milyon 557 bin 

Katiller dolar açık 
lstanbul hapishanasinden Vaşington, 22 (A.A.) 

kaçtllar Reisicumhur Ruzvelt, m'!bu· 
İstanbul, 22 (Hususi) -Ga- san meclisine 1936-37 büdçe· 

lata postanesi veznedarı Hüs· sinin iki milyon 557 bin dolar 
nüyü, parasma tamaan öldüren aç.ık vermekte olduğunu ve 
ve lstanbul Ağırceza mehke· tasarruflar yapmak ve mas-

Konsoloshan ele rl• n hak• mesince idama mahkum edil- rafları en muvafık şekilde 
tevzi etmek suretile bu açığı 

miş bulunan katil Abdullah 

k k S • kas ka azaltmağa çalıştığını bildir-i aza ının ıp 1 - ile arkadaşı tevfik, hapisa· miştir. 
neden kaçmışlardır. Zahıta, G / G . 

bul edl·ım·ışt·ır bu iki katili aramaktadır. enera' 6rıng 
S l h l DUn Romaya vardı 

----- İ Ô sız anma Belgrad, 22 (Radyo) -
/ngiliz, Fransız, Yunan ve ltalyan dele. konferansı Alman Hava Nazırı General 
geleri bu hususta mutabık kalmışlardır Mayısın 30 zuncu gUnUne Göring, bugün refikasile bir-

bırekıldı l likte saat 11,25 te Romaya 
Montrö, 21 (A.A.) - Mısır tabi tutan ikinci madde hak- l · t. H · · V k"'l t. Paris, 22 (Radyo) _ Fran- · ge mış ır. arıcıye e a e ı 

heyeti murahhasası İngiliz, kındaki lngiliz ve Portekiz 1 b' 'd k h · · .. 
sanın teklifi üzerine Cenevre- ınasına gı ere arıcıye mus· 

Fransız, Yunan ve ltalyan he- heyeti murahhasaları ecnebi· t ·ı .. .. G l de 6 Mayısta toplanması mu- eşarı ı e goruşen enera 
Yetıerl.nı'n müşh rek kararları lerin asla farklı bir muameleye Go"r'ı b'rkaç saat Romad 

karrer olan silahsızlanma kon- ng, 1 a 
üzerine hukuku şahsiye me· tabi tutulmıyacaklarına dair kald kt sonra Napol'ıye 

fcransı, İngiltere kralı altıncı 1 an geç-
selelerinde konsoloshanelerin mezkur maddede bir tadil ya- miştir. Orada, B. Mussolini· 

k b Jorjun taç giyme merasimi ve 
hakkı kazasının ipkasını a ul pılmasını teklif etmişlerdir. Mı- Montrö konferansının devam nin Venedik avdetini bekliye-
etmiştir. sır murahhasları buna karşı etmesi münasebetile Mayısın ceği sanılmaktadır. General 

Ecnebilerin beynelmilel hu- şiddetle itiraz ederek böyle 30 zuncu gününe bırakılmıştır. Göringin ansızın Romaya gel-
kuk prensiplerine riayet etmek devamlı bir taahhüde girişe- O k k d d · t !' mesi, Avusturyada heyecan 
Şartl'le ticaret, idare ve vergi va te a ar, enız es ı- ı d t 

miyeceklerini ve maamafih hu· hatile meşgul olan devletlerden uyan ırınış ır. 
sahalarında Mısır kanunlarına nun intikal devresinden sonra bu teslihat içirı ne masraf 1 Berlin, 22 (A.A) - Siyasi 

ecnebilerin farklı bir muame- ld ki h kk d mehafil Romaya hareket etmiş 
ANADOLU yapmakta o u arı a · ın a olan G. Göringin yakında 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyugaoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşri)al ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehmıesi : 
İzmir İkinci Beyler sokaA"t 
C. Halk Partisi binası içinde 

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

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

yhğı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -Gdnü geçmio nüshalar 25 kuruftur. 

leye tabi tutulacaklarını ifade malumat istenecektir. 
olmadığını beyan etmişlerdir. / yapılacak olan Mussolini-Hit-

J apon ar ler mülakatının tarih ve tef er· 
Mısır heyeti murahhasasının 

Beynelmilel iktısadi kon- rüatını tesbite memur oldu-bu baptaki şiddetli beyanatı 
feransa iştirak edecekler g" unu beyan etmektedir. kuvvetli bir tesir yapmıştır. 

Mısır hükumeti hukuku hüküm· Londra, 22 ( Radyo ) - Almanya 
Royter Ajansının Tokyodan 1 h l ranisinin yeniden tahdid edil- aley tar ığı 
aldığı haberlere iÖre, Japon· 

mesine asla muvafakat etmi- lar, iktısadi ve beynelmilel Macaristanda gittikçs 
yeceğini göstermiştir. bir konferansa iştiraki kabul artıysr 
Bursa yolunda bir etmiştir. Belgrad, 22 ( Radyo) -

Pravda gazetesinin Peşteden 
soygunculuk Küçük itilaf haber aldığına göre, Macaris-

lstanbul, 22 ( Hususi ) Parlamentolar konferansı tanda Almanya aleyhtarlığı 
Bursanm İnegöl kazası civa- Belgrad, 22 (Radyo) - Kü· gün geçtikçe kuvvetlenmekte-
rmda bir haydu<lluk hadisesi çük itilaf devletleri parlamen· dir. Macar devlet adamları, 
olmuştur. Bursaya gelmekte tolar konferansı 6 Mayısta, Macaristanın herşeyden evel 
olan bir otobüs, silahlı birkaç Belgradda toplanacaktır. Kon- kendi hayati meselelerini dü-

ANADOLU .MATBAASINDA şahıs tarafından durdurulmuş, feransı, Skopçina reisi Bay şünmek mecbJJriyetinde oldu-
~d~~~~B•A.S•ILMI~~ŞTI~R!l!!~~~Jol soyulmuttur. Stevan Çirpiç açacaktır. ğu kanaatindedirler. 

Bütün yurdda Hamid 
ihtifali 'yapılıyor 

lzmir Halkevinde yapılan Rdmid gecesinde bulunanı 
Manisa, 22 (Hususi) - Bu 

gece Halkevinde üstadıazam 
Hamid için büyük bir ihtifal 
yapıldı. Hamidin ebedi ayrılı· 
ğından memlekete düşen elem 
ve matem, Manisa gençliğine 
ve halkına da büyük teessür 
hissesi ayırmıştı. Nitekim, ih
tifale iştirakin derecesi bunu 
gösteriyordu.. Binlerce • kişi, 
·kadın, erkek- akşamdan itiba· 
ren Halkevi salonunu doldur· 
muştu. Karşıda, büyük ve aziz 
ölünün bir portresi vardı. Tam 
vaktinde valimiz Lütfi Kırdarla 
kumandan ve diğer bazı zevat 
geldiler. Program mucibince 
evvela istiklal marşı çalındı 
ve Halkevi baıkanı Bay Azmi 
Ônakmm kısa bir hitabesile 
törene başlandı. Doktor Nec
det Otoman büyük bir bela· 
gatlc "Finten,, den bir parça 
okuc.lu. Avukat Bay Mitat, 
Hamidin hayatını, eserlerini, 
milli ve bedii karakterini ve 
edebiyat aleminde açtığı dev
rin bariz vasıflarını esaslı bir 
şekilde izah etti ve hararetle 
alkışlandı. Ortamektep mual
limlerinden Bay Ali Mustafa 
da kendisine has temiz bir 
üslupla "Makber11 den, keza, 
Bayan Nefise Alimcan da aynı 
eserden parçalar okudular ve 
alkışlandılar. Bunları, inhisar
lar direktörü Bay Mustafanm 
Tevfik Fikretin bir parçasını, 
Bay Kudadın da "Nesrin., den 
hir parçayı okumaları takib 
etti ve merasim sona erdi. 

Teker 
Adapazarı, 22 (A.A.) -

Büyük Türk şai .. i Hamid için 
Halkevinin hazırladığı tören 
dün cumhuriyet alanında ya· 
pıldı. Hamidin hususi hayatı 
ve yaptığı hususi hizmetlerle 
Türk edebiyat tarihine geçen 
şiirleri okundu. Havanın yağ
murlu olmasına rağmen büyük 
bir kalabalık törende bazı . 

bulundu. 
Samsun, 22 (A.A.) - Bf 

tün münevverlerin iştiraki! 
dün akşam Halkevinde yap 
lan toplantıda büyük şair H, 
midin hayat ve eserleri, şi i 
leri okunmuş ve hatıraları tr 
ziz olunmuştur. Halkevind 
yer bulamıyanlar hoparlörlt ı 
onünde gece geç vakite kadac 
Hamid gecesini takip etmiş

lerdir. 
Burdur, 22 {A.A.) - Dün 

gece Halkevinde büyük Şair 

Hamid için bir ihtifal yapıl 
Hatipler Halkevinin geniı 
)onunu dolduran yashlarla d 
rin bir sükun ve sükunet için 
büyük Himidin hayati, 
lerini anlattılar, şiirlerin 
parçalar okudular. 

Aydın, 22 (A.A.)-B
Türk şairi Abdülhak Himi 
ölümü münasebetile dün a 
Halkevinde bir ihtifal yapıl 
Salon tamamen dolmuı 
oturacak yer bulamıyanlar 
rasimin sonuna kadar saati 
ayakta durarak ihtifale it · 
etmişlerdir. 

Merasimde, Hamidin 
teri, edebi kudreti izah 
miş, temsil kolu Eşberden 
sahneyi muvaffakıyetle o 
mıştır. 

Büyük şairi bir kere 
anmak fırsatını bulan Ha 
çocuklıın bu vesile ile 
halka milli edebiyatın yil 
değerini bir kere daha te 
rüz ettirdiler. Hamidi kay 
den gençlik onun sev • 
gönüllerde, şiirlerini dili 
yaşatmakla müteselli o 
lardır. 

Zonguldak, 22 (A.A.) 
65 gün evel Hamidin 86 ~ 
yıldönümünü edebiyat 
yaparak kutlamış olan 
evimiz onun ölümü m .. 
betile dün de yaslı bir ih • 
sahne oldu. Halkevi Baş 
Evin kederli çocuklanna 
mide ait hatıralarım diğer 
tipler de büyük şairin ha 
tını ve eserlerini anlattılar. 

Zonguldak caddelerin 
birine Abdülhak Hamid 
verilmesi ve bütün eserle 
toplanarak yeniden tabe 
mesi ve- bunların ecnebi 
lere tercüme olunmasının 
tür Bakanlığından tem 
edilmesi teklifi alkışlarla 
bul edildi. 

Rumi· 1353 
Ni~an 10 

NiSAN 

~ 23 
7 

Cuma -
Evkat Ezan Vasat Evlı:at Eua 
Güneı 19.15 5,14. ~f&Dl 12 
öğle 5,16 12,12 yataı 1.40 
. indi 9,04 16.00 bDlik 8,2' 
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Büyük Millet Meclisinde /zmir Türkkuşunda Vene ik mülakatı Me kezi 
Avrupayı alakadar ediyor Şark demiryollan işlet- 41 genç üye valimiz ta- ____ __,G 

mes · e dair kanun rafından teftiş e ildi - Başı 7 inci sagf ada -
dürleri ile birlikte gelmiş ve 
Mussolini ile karşılaşmışlardır. 
Heyet gene motörbot'a Dan
yel oteline gitmişlerdir. Bay 
Mussolini misafirleri otelde 
l:.ırakarak Kakornere dön· 
nıüştür. 

Suad Remzi adında bir adamın, tekrar 
tabiiyetimize alınıb alınmaması mesele
sinde Kamutay büyük hassnsiyel: gösterdi 

.-.-. __.... ~· 

A ıkara, 22 (A.A) - Ka
mutay dıin Hilmi Uranın baş
kanlığında toptandı. KEmutay 
ruznamesinde bulunan ve ltal
yan tabiiyetine girdiğinden 
dolayı Konya istikfal mnhke
mesi kararile ailesiyle birlikte 
milli hudut dışına çıkarıJan 
Suad Remzinin Türk vatan
daşlığına kabulünün muvafık 

olup olmıyacağrna dair bir 
karar verilmesi hakkındaki 

Başvekalet tezkeresi ve Adlıye, 
Dahiliye encümenleıi mazba
talarının müzakeresi csnasınoa 
söz alan hatipler tarafından 
ileri sürülen mütalealara karşı 
İçişleri Bakam ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya şu beya
natta bulunmuştur: 

- Bir saattenberi Büyük 
Meclisi işgal eden muhtelif 
nazariyelerin tesadümü göster
miştir ki, Dahiliye Vekaletinin 
bu işteki hassasiyeti tamamile 
haklıdır. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh Dahiliye Veka
leti meseleyi başından sonuna 
kadar mütalea ve tedkik ede
rek bu işi B. M. Meclisine 
sevketmesi ne tesadüfi ve ne 
de eseri zuhuldür. Doğrudan 
doğruya vazifesini iyi ifa et
mesi, dikkatli ve bilhassa 
meclisin büyük kanunlarına, 
yüksek kararlarına ve bahusus 
}' üksek hassasiyetine tamam ile 
mutabık olarak çalışması için
dir. Biz daima kararlarımızı 
ittihaz ederken büyük meclisin 
kanunlarını ve kanunlarile be
raber sizin yüksek kararları
nızı ve bu kararların yanında 
gene sizin bu gibi işlerdeki 
yüksek hassasiyetinizi nazarı 
itibare alırız. Bunda da isabet 
etmişizdir ki, bu işi leh veya 
aleyhte halletmiş olsaydık bu 
hassasiyet bunun beş misli, 
on misli olarak böyle tekrar 
tezahiir ederdi. Ve onun hak-
sız olarak cezasını biz çeker· 
dik. Müsaade buyurunuz. Ken· 
dimizi bu hassasiyette devam 
ettirelim. Bu davanın esası 
şudur: 

Bir vatandaşı tabiiyetten is
kat etmek kararı idaridir. Hü
kumete verilmiş bir karardır. 
Eski kanun böyle idi, bugün 
dahi böyledir. Heyeti Vekile 
toplanır, .şu ve bu esbaptan 
dolayı bir vatandaşı tabiiyetten 
ıskat edebilir. istiklal mahke
meleri B. M. Meclisinin bü
tün salahiyetini haiz olarak 
teşekkül etmiş bir teşekkül 
idiler. Memleketin sıkı ve dar 
zamanlarında bu• memleketi 
kurtaracak birçok kararlar al
dılar ve birçok kararlar tatbik 
ettiler ve birçok kararların tat
bikini de kendileri hükumete 
bıraktılar. Eğer biz bugün o 
ağır ve dar ve sıkıntılı gün
Jerin kararlarının safahatını mu
hafaza etmiyecek olursak, bü
tün tarihin mecrasım tekrar 
önümüze sermek gibi müşkül 
bir vazife ile karşılaşırız. (Bra
vo sesleri.) 

Biz bu mt:mleketi istiladan 
kurtaranların ve bu memleke
tin istiklalini, cumhuriyetini 
yapanların hertürlü harikasını 
yaşadıkça onları takdir ettir· 
mekle ve takdis etmekle ken· 
dimizi mükellef tutmalıyız. (Bra
vo s,slıl'i, alkışlar) 

O günkü kararları h .ıngi 
mevzuatı kanuniye veya naza
riyatı hukukiyeye muvafık mı
dır değil midir? Karşımızda 

sı-örôugümüz tek bir abide var
dır. Q) günkü kötü ve fena 
halden çıkarılmış önümüzde 
biiyük bir Türkiye abidesi var
dır. Biz o fena, o güç anların 
böyle bir abideye inkılab et
mcsıni o güııkü istiklal mah
kemelerinın aldıkları .esrarlara 
medyunuz. Bu borcu bayatı· 
mızda tnrihe kar,şı her vesile 
ile hergün ödemeğe mecburuz. 
(Qaima sesleri) 

Böyle bir karara kar.şı ufak 
nazariyatı hukukiye ile itiraz 
etmeğe Dahiliye Vekaleti ve 
hükümetiniz nefsinde salahiyet 
görmedi. (Bravo sesleri) 
Adamın bugünkü vazuah

lakı mevzuubahis değildir. 
Ceıalar ve hapisler ıslahı nefs 
için yapılmış terbiyevi mües
seselerdir. Belki o gün bunun 
h<ikkında verilmiş olan bu 
kararın eski vatandaşın ıslahı 
nefsine büyük bir yardımı ol
muş ve o vatandaş ıslahı nef
setmiştir. Belki cürmünün kal
dırılması için esbabı maneviye 
ve ahlakiye vardır. Fakat biz 
bu cezayı kaldıracak salahi
yeti hükumette, kendimizde 
görmedik. Evvela Dahiliye 
Vekaleti görmedi. Alakadar 
bütün Vekaletlerin fikrini sor
duk. Onlar da böyle bir sala· 
hiyeti kendilerinde görmedi
ler. Hükumet heyet halinde 
toplandı. Ve bu kararı ancak 
o kararı veren mahkemeyi ku
ran verir dedi. Biz tefsire gel
medik. Büyük Millet Meclisi· 
nin kendisine aid bir hakkı 
kullanması için doğrudan doğ
ru.:lan doğruya ona gelmiş 

bulunuyoruz. Kitaplarda, naza· 
riyelerdc, tarihlerde eserine 
tesadüf edilmiyen bu gibi 
vakıai siyasiyede bizim hattı 
hareketimizin esası doğrudan 
B. M. Meclisinin kararına da
yanmaktadır. 

Biz bütün varlığımızı sizin 
kararınıza bağlamışııdır. Bu, 
bugün böyle olduğu gibi, ya
rın da böyle olacaktır ve be
hemehal o böyle olacaktır. 

Büyük meclis kendisinin haiz 
olduğu bütün salahiyeti kul
lanır. Şu veya bu yolda kara
rını verir. Bize karar halinde 
tebliğ eder. Hükümetiniz an
cak onu ifa ile mükelleftir. 
0 zaman da gayet hassas ola
rak huzurunuza getirdiği me· 
sele için verdiğiniz kararı al
Öığı zamandan itibaren has
sasiyetini bir tarafa bırakarak 

bütün kudretini ve kuvvetini 
sızın kararınızı tatbike has
reder. 

Bu karar bu suretle: gel· 
miştir. Meseleyi ister o yön
den, ister bu yönden tetkik 
ediniz. Her halde kararınıza 
vabestedir. B. M. Meclisinin 
daima ve her zaman göster
diği müsamaha ile muamele 
edersiniz, onu aynen tatbik: 
ederiz. Ve yahut mahkemenin 
kararı sabıkında ısrar edersi
niz. Onu da aynı svlahiyetle 
tatbik ederiz. Bütün mesele
nin mahiyeti bundan ibar,ttir. 
(~lkı}lar). 

Üge/erden bır grub pliinör önünde 
İzmir Türkkuşunda yirmi refakatindeki zevat saat 16,30 

gündenberi derslere devam da otomobillerle Halkapınar 
edilmektedir. Valimiz Bay sahasına gitmişler ve Türkku-
Fazlı Güleç, refakatinde be- şu öğretmenleri ile iiyelt"ri ta-
lediye reisi doktor Bay Beh- rafından samimi bir şekilde 
çet Uz, vilayet daimi encü- karşı:anmışlardır.• 
meni azasından Bay Mehmed İki grııp halinde çalışan 
Aldemir, Bay Ekrem ve Türk (41) genç üye, iki planörün 
Hava Kurumu fzmir şubesi önünde haz1rol vaziyetinde 
müdüıü Bay Şevki Demir, dunıyorlard1. Vali, iiyeleri se-
nafıa müdürü Bay Turhan, Jamlarnış ve üyeler mukabe-
belediye başmühendisi Bay lede bulunmuşlardır. Bu me-

r .ısimden sonra vali B. Fazlı Cahiö ile gazeteciler olduğu 
Güleç, üyelerin ikinci ders 

halde dün Halkapınar saba-
yı lında yirmi gün zarfında 

sında Türkkuşu üyelerini tef- elde cltıkleri muvaffa~ ıyet de-
tiş etmiştir. Bu teftiş müna- recesini anlamak istemiş, üye-
sebetile Türkkuşu üyeleri, yir- ler öğretmenlerinin idaresinde 
mi günlük ders devresinde üç planörle muhtelif uçuşlar 
n,. derece istifade ettiklerini yapmışlardır. Hava fazla rüz-
gösteren planör sıçramaları garlı olduğundan planörlerin, 
yapmışlardır. Sıçramalar, çok çok yükselmesine mani olmak 
muvaffakıyetli olmuştur. üzere planörler ÜzP.rinde ter-

Vali Bay Fazlı Güleç ve tibat alınmıştı. 
İzmir Türkkuşun<la 41 uye 

vardır. Bunlardan altısı bcı.
yandır. 9 üye san'at okulu 
son sınıf talebesidir. Üyeler 
bu seneki dersleri ikmalden 
sonra 1 temmuzda açılacak 

olan lnönü kampına gidecek 
ve B brovesi derslerine de-

içişleri Bakanı ileri sürülen 
bir diğer noktai nazara karşı
da şun !arı söylemiştir: 

- Arkadaşlar, hadise bir 
şahıs üzerindedir. Vereceğiniz 
karar ister nıüsbet, ister menfi 
olsun. Ancak şahıs üzerinde 
maksur olur. Aksi takdirde 
kaide prensip üzerine verile
cek karara hükümet iştirak 
ctmiyecektir. Herhangi bir 
idari karar suretile tabiiyetten 
ıskat edilenler affı umumiden 
istifade edemezler, ettirilme
mişlerdir. Ve zaten affı umumi 
kanununda da böyle bir sara
hat yoktur. Bu dava ondan 
sonra huzuru alinize gelmiştir. 

vam edeceklerdir. 
Geçen sene lzmir Türkko

,şunda dersleri tnkib eden 
üyelerden İnc)nii kampına de
vam etmiş olanlar Ankarada 
Etimesuddaki motorlü tayyare 
mektebine gid~cek ve spor 
bıovesi alacaklardır. 

Hususi surette haber aldı 
ğımıza göre, gelecek sene 
İzmirde de bir motörlü tayyare 
mektebi açılacaktır. 

Türkkuşu üyeleri, teftişten 
sonra sahadan ayrılan vali Bay 
Fazlı Güleci ve refakatindeki 
zevatı samimi bir şekilde teşyi 
etmişlerdir. 

Birinci mülakat akşam üzeri 
19.25 te Horura yatı üzerinde 
yapılmıştır, 

Bu miilfıkat saat 19 za ka
dar sürmüş ve mülakatın hita· 
mında B. Suşnig otele dön· 
müştür. 

B. Şuşnig otelde mülakat 
uzerıne B. Smit ile görüş

müştür. 

Bundan sonra B. Mussolini 
Avusturyalılar şerefine bir 
resmi kabul yapmıştır. 

Yarın sabah B. Şuşnig ve 
maiyeti erkanı Lidoya giderek 
umumi harp ölüleri abidesine 
bir çelenk ve mezarlıktaki 
Avusturyali harp ölüleri me
zarına da bir çelenk koya
caklardır. 

Öğleyin B. Şuşnig, B. Mus· 
solini şerefine bir ziyafet ve
recektir. 

Roma, 22 (Radyo) - İtalya 
gazeteleri, Bay Şuşnigle Bay 
Mnssolini arasında 1936 dan
beri mülakat olmadığını yaz
maktadırlar. 

Bu ilk mülakattanheri bir
çok yeni hadise ve vaz yetler 
husule gelmiştir. Bunlar ara
sında Avusturya-Alman muka
velderi, Roma · Berlin anlaş
ması, İn57iliz·İtalyan uzlaşması, 
Belgrad-Roma uzlaşması gibi 
mühim hadisel~r vardır. 

Bu ikinci mülakatta Avus
turya-İtalya münasebetleri için 
yeni vaziyetlere göre bir esas 
hazırlanacaktır. 

Bu mülakat, sade Avusturya 
ve İtalyayı değil, merkezi Av
rupayı da alakadar etmek
tedir. 

İtalyan - Yugoslavya uzlaş
ması, en mühim suitefehhüm
leri nihayete erdirmiştir. Bu 
sebeple yeni siyaset daha ko· 
lay bir sulh esasına miistenid 
olacaktır. 

Viyana, 22 (Radyo) - Bü
tün gazeteler İtcılya ile Avus· 
turya arasındaki siyasetin re
alist bir siyaset olduğundan 
bahsetmektedirler. 

Peşte, 22 ( Radyo) - Ma
car gazeteleri Venedik müla
katının sulh esasına müstenid 
ve İtalya -- Macaristan - Avus-

Gerek mahkemeden ve ge
rek hükumetten verilmiş ol
sun ıskatı tabiiyet kararına 
uğramış olanlar bu af kanu
nundan istifade ederek buraya 
tekrar avdet edemezler. Bina
enaley Hasan Fehmi arkada
şımın fikrine iştirak ederek bu 
cihetin aydınlanması için mec
lisi ali kabul buyurursa müş
tereken veya encümenlere ha
vale buyurursanız hakikaten 
mesele gerek nazari, gerek 
bizim bünyemiz itibarile teay
yün ve tebellür eder ve huzuru 
alinize daha olgun olarak ge
lir. O vakit hükmünüzü daha 
geniş vermiş olursunuz. ( Mu
vafık sesleri.) 

Şimal memleke leri Dış
bakanları konferansında 

Bundan sonra ruz namede 
mevcud maddelerin müzakere · 
sine geçilerek bunlardan arazi 
tahriri hakkındaki kanıma ek 
kanun layihasile Kamutay me
murları teşkilat ve vazifelerine, 
~atın alınnn Şark d~miryolları 
imtiyazı ile Şirkete ait malla
rın tesellüm ve işletme mua
melelerine ait kanun layihala· 
rımn birinci müzakereleri ya
pılmış ve içtimaa nihayet ve

rilmiştir. 

Kamutay pazartesi giinü top
lanacaktır. 

Mısırın Milletler Cemiyetine girmesi, Ha
beşistan meselesi ve İngilterenin deniz 

konuşmaları görüşülecektir 
Helsinki, 21 (A.A.) - Şi· 

mal memleketlerinin Hariciy•~ 
Nazırları konferansı Milletler 
CP.miyeti, İ~panyol sularımla 
seyrisefainin himayesi, silah· 
Janma masraflarının müteka
bilen bildirilmesi, Oslo muka-
velesi, harp levazımı İtası, si
lah ticaretinin kontrolü, Mısı

rın Milletler cemiyetine gir
mesi mesdelerile Habeş işini 

tetkik eylemiştir. 
iyi malumat alan mehafildc 

f ngiltere ile yapılmakta olan 
deniz konuşmaları da görlışiil-

müştür. 

Danimarka Hariciye Nazırı 
Munck bindiği vapur sis yü
zünden geç kıldığından dün 

gece Holştinin 

devlet adamları 
tib ettiği resmi 
lunamamışlır. 

İskandinavya 
şerefine ter

kabulde bu-

Bu resmi kabul miinasebe· 
tiyle Holşti ve Koht teati et· 
tikleri çok samimi nutuklarda 
Şimal devletleri arasındaki 
teşriki mesainin ehemmiyetini 
kaycleylemişlcrdir. 

Bahkesirden pamuk to-
humu istendi 

Balıkesirden, İzmir vilaye
tine gelen bir mektupta tec
rübe ekimi yapılmak iizere bu 
sene için iki yiiz kilo kadar 
Akala pamuk tohumu isten-
mi~tir. 

turya münasebetleriııin her ıa• 
mandan daha kuvvetli ve dos· 
tane olduğunu yazmnktadırlar. 

Viyana, 22 ( A.A. ) - Bay 
Şuşnig V t!nediğc hareketinden 
evci Gmr~s Po:ıdaııs Politika 
gazetesi vasıtasilc beyanatta 
bulunmuştur. 

Bay Şuşnig sözüne devamla 
dem iştir ki: 

11 
- Avu~ , ·vanın istiklali 

bütün Avrupanııı menfaati na
mına beynelmilel siyasi bir 
akide olmuştur. 

Bay Şuşnig; herkesin iştirak 
edebileceği Roma protokolla· 
rının esas itibarile sulhcuyane 
olan ruhuna işaret etmiş ve 
demiştir ki: 
"-Bu protokollar A\usturya 

aleyhine her hangi bir rekabet 
celbetmeksizin ona emniyetli 
de dostluklar kazandırmıştır. 

Şu halde Venedikte de yeni 
siyasi gayeler çizmek ve yeni 
yollar araştımak için hiç bir 
sebeb yoktur. 

. vusturya Başvekili ltalya 
ile Yugoslavya arasında geçen
lerde aktedilmiş olan itilaf do
layısile memnuniyetini izhar 
etmiş ve şöyle demiştir: 

" - Bemin Duçe ile yapa
cağım mülakat üç senedenberi 
Roma, Viyana ve Budapeşte 
tarafından takib edilmekte olan 
ve her türlü ilhamdan iri bu-
lunan tamamile vazıh 

hattı hareketi teyide 
olacaktır." 

siyasi 
medar 

~---~-----~--~~-
Başvekilimiz, dün 
Ankaraya döndü 
- Başı 1 nci sahifede -

kanız.hı Dış işleri Ilaluıoımızı e· 
Iaoılftmnk için istasyonda bulunu· 
yorlanlı. 

~tilli rcııklcrlerle ü ·lenmiş 

olan i.;tuyoncla Da,bakno G. 1 met 
1ııiiııii ile rı>fakatimlc lmlunıınları 

ı;cııı ııh:-1..lı• olJu lıusu r. i ıereuiu Ju
raı;n~ı İsi o'lvoıı rı lıtı 'il ı iizcrinde 
ha,ıa mıuıku ult.iuµu lııılıle muhafız 

ala) ıııJ ııu·ııotıL lıir ilıt,nıııı 1-.ıı'uııı 

ile bir polis mü frezCliİ mevki alınış 

iıli . 

Tren durur durmaz hazır 

bulunanların alhışları arasında 

vagondan inen Başbakan ken 
disini karşılamaya gelenlerin 
ayrı ayrı ellerini sıkmış ve 
rasimei ihtiramı ifa eden as
keri teftiş eylemiştir. 

Başbakan G. ismet İnönü 
ve refikası istasyondan doğru
ca köşklerine ~itmiştlerdir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Bu· 
gün şehrimize dönmüş olan 
Ba?bakan G. İsmet İnönünün 
başkanlığında ve Başvekilimi
zin Çankayadaki köşklerinde 
Kamutay başbası Abdülhalik 
Rendanın da iştirak ettiği bir 
Vekiller Heyeti toplantısı ya
pılmıştır. 

Bu toplantıyı ınüteakıb Çan
kaya köşkünde Atatürk tara· 
fından kabul edilmiş olan Baş
bakan G. İsmet lnönü Cum
hurreisine mufassal maruzatta 
bulunmuştur. 

İstanbul, 22 (Hususi) 
Başvekilimiz General ismet 
lnönü, İngiltere kralı Altıncı 
Jorjun taç giyme merasiminde 
hazır bulunma\... üzere bugün
lerde Londraya ~ · <lecektir. 

Y:ugoslavya - İtalya 
Ticaret odaları tesis 

olunuyor 
Belgrad, 22 (Radyo) - Yu

ğoslavya - İtalya Ticaret oda
ları teşkili için bugün Fiyo
mede Yugoslav ve ltalyan ik
tısadçı ları bir toplantı yap· 
mı~Jardır. 
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' YAVRULAR! 
Bugünden itibaren bayram 

başladı. Ne mutlu size ki, 
Türk olarak, yani dünyanın 
en büyük milletinin, tarihi 
en zengin, en şerefli milletin 

lll lll ll il l il il lll l l ll il il lll il ili il Yavrular, bu sayfa sizindir! 111111111111111111111111111111111111 

çocukları olarak doğdunuz . 
.Şunları daima unutmayınız: 
Türk çocuğu, Atatürkün 

çocuğudur, onun yolunda gi
decektir ve bu yol ebediyete 
kadar uzayacaktır. 

Türk çocuğu, milliyetçi, 
cumhuriyetçi ve vatanperver 
olur. 

Türk çocuğ'u çalışkandır, 
büyüklerine hürmeti, kendi 
milletine ve insanlara sevgisi 
vardır. Hem kuvvetli, hem 
merhametli olmak lazımdır. 

insanın kıymeti, iyi olmasın· 
da, sağlam bir vücud ve dol-
gun bir kafa taşımasındadır. 
Çocuklar, yavrular, siz böyle 
yetişmeli, böyle (llmağa ça· 
lışmalısınızl · 

Çocuklar, işte size güzel ve 
eğlenceli bir resim serisi .. Dik
katle bakınız: 

Orada çok alakalı şeyler 
göreceksiniz. Atalarınızın dilin-[ 
de şöyle iki darbımesel vardı: 

1 - Kedi ile gibi köpek 
gibi biribirine düşmandır. 

2 - Kedinin çamaşır yıka· 
._ ____________ ..) ması gibi .. 

1 ~ .. ., .... ,. ... :---·.·=··:-·--.... : .. - ... •·=···-·--···-··=-=--=·=-~-z-=-=~ 

1l 23 Nisan ı;: 
' Çocuklar, Atatürkün bağrımla yPfiştiniz; ı;• 

ı! lnönünün kolunda gözleriniz açıldı, ~:; 

!:
; Çocuklar, tam 20 yıl önce, gene tam bugün, f'.i 

Bu gardda bizden gelen ilk Kurultay kuruldu l'İ 
t!j •• r•. 

l.' l.~. ', Padişahlar, saraylar, bize çok çektirdiler, '·ı 
;~ Yandık, yıkıldık, bittik, sonunda l:ep kurtulduk, :l 
; Cumhuriyet güneşi, doğdu da u/ııklara, :~ 

Atatürkün peşinde, bu güneşe tutulduk! :; 
• ,1 

: GUndUzUn babası ri 
f; •=··-·..-=~• •w-.-·~*•*-•.-..•= z.-.ı~;:ıır;;-;:-z;-~ ;-::;!"';1:-;:;:-:;-:~;-.; ;.-.:;-;::.-%:":::-7 :-" - • •• ;~ 
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Yavrular söylüyor! 
Neler istiyor, en çok kimi seviyor 

ve ne olmak l istiyorlar? 
Ankara mektebinden kU
çOk Sülün neler istiyor? 

1 - Neler İs· 
tiyorsun Siilün? 

- 23 Nisan bi· 
zirn bayramımız 
dır. Bugün, her· 
kesin bizi say
masını isterim. 
Tramvaylar, va· 
purlar, bütün na 
kil vasıtaları ih· 
tiyacı karşılıyacak kadar bol 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
------

Ülkü mektebinden lbra-
him Ertubay 4 

1 - Bugün 
resmi geçidler 
yapılmasını, fa. 
kir arkadaşları· 
mm sevindiril· 
mesini, her yer· 
de parklar ya· 
pılarak buralar· 
da eğlendirilme· 
mizi istiyorum. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Cumhuriyet mektebindea 
Metin iplikçi 

- 23 Nisan
d;- her yerd-;
toplantılar ya· 
pılmasını, söy· 
levler verilmesi· 
ni, biiyük şen-~ 

likler olmasını; 

sinemalarda o 
gün bizlere 23 
Nisan hakkında 
filimler gösterilmesini, bu b;j. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Ülkü mektebinden Ah· 
med Nalband 

1 - Ölümden 
kurlulub yeni • 
den hayata atıl· 
dığımız bir gün 
olduğu için, 23 
Nisanın çok bü
yük merasimle 
k utlulanmasını , 
bütün fakir ar· 
kadaşlarımınw da 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Tavşanların izdivacı 

Burada gördüğünüz resimleri bir Amerikan mecmuasından 
eldık. Soldaki resme iyi bakınız: 

Erkek tavşanla dişi tavşan, yeni elbiselerini giyerek ve ku
laklarından aşağı duvaklarını takarak papaz tavşanın karşısına 
gitmişler, nikahlarını kıydırıyorlar. 

Sajdaki resim de malum: 
Bu evlenen çiftler, senelerce sonra, artık biraz ihtiyarlamış 

olarak, iki çocuklarını arabalarla sokaklarda dolaştırıyorlar. 
Çocuklar; 
Sizin de ana ve babanız böyle evlendiler, sonra siz dünya 

yüzüne geldiniz ve onlar sizi yetiştirmek için hep böyle kahır· 
lar çektiler. 

Halbuki bugün insan oğul· j Arslan, Fil, Maymun gibi malı· 
lan, vahşi hayvanları, Kaplan, lukları bile mükemmelen ter· 

Bu yavru kimdir? 

Araba içinde gördüğünüz bu güzel yavrunun kim olduğunu 
tahmin edersiniz? 

Şöyle, biraz çehresine bakınız, kaşlarını, gözlerini tetkik 
ediniz .. Gazetelerde sık sık gördüğünüz bir büyük zatın sima-
sını hatırlıyor musunuz? ~ 

Mesela, şimdiki İngiltere kralı veyahud onun, tacını, tahtını 
terkeden kardeşi Dük dö Vindsora benzemiyor mu? Evet, bu 
çocuk, lngiltere kralı ve Büyük Britanya imparatorunun oğludur. 

Çocuk - Banyo ve spor 

Banyo ve:spor:'çok iyidir. Spor, ·fakat hakiki,~temiz spor
çocuklukta başlamalıdır. Sık sık, yıkanmak çok faydalı ve 
Hazımdır. Ana ve babalar,\ buna dikkat etmelidir. Bir banyo· 
dan sonra çocuğa verilen uyku, onun varlığına büyük bir kuv· 

:vet\'getirir .. Çocuklar, temiz olmalı, temiz tutulmalıdır. Bundan 
lbaşka vücud hareketlerini ihmal etmemelidir .. Çocukların neş
mvünema devresinde buna zaruret ... vardır. 

biye ediyorlar .. İnsan, büyük bir iş bilef başarıyor. Köpek 
ve kuvvetli bir mahlüktur. Onun masada oturuyor, çatalla yiyip 
zekası ve aklı, dünyada çok içiyor. Keza, bir insan gibi 
şeyler yapınıştır.. karpuzu ısıra ısıra midesine 

Bu resimlerde görüyorsu- indiriyor. 
nuz ki, i"i terbiye edilince Ya Domuzla Kedilerin ara. 
kedi ile köpek dost olabili- ba gezintilerine ne diyec· ksi-
yormuş, aynı zamanda kedi niz. işte, beyaz bir Domı•z, 
yalnız çamaşır yıkamak değil, dostu güzel Kedileri almış ta 
yıkadığı çamaşırı ütülemek gibi gezmcğe götürüyor .. 

~=···=·.·--:~·=..:·=·:~·~~-·=·~-=·=...::=·~'Z---:--:---:· .. """·· ..... :'="' •• -:.:4, 
II1 Çoçuklar, size! fi 
l; f. t; Çoçukl ar gün gelecek, herşeg sizin olacak, ; 
{; Bugünün aluıteri, sizin için akıyor. I; 
l~t Ah ne mutlu sizlere Atatürk yavruları, M 
!ilt Koskoca bir istikbal y:lnız size bakıyor. tiı 

, * ~ 1 f Gülün, oynayın, ko!"un bu yurd sizindir sizin, ! 
I~ Helal olsun dökülen kanımızla terimiz, ·~ 
ı;~ Siz bügiir, kuvvet bulur, yetişirseniz eğer, ~if 
!!1 Rahatla kapanacak ölürken gözlerimiz. ı~ 

L?,=>:·=·=<S·=>~<==~==~~:~-~-:::.::~=:-~~:-~.J1 
Yavrular söylüyor! 

Neler istiyor, en çok kimi seviyor 
ve ne olmak istiyorlar? 

Dumlupınar mektebinden/ Ankara mektebinden Or-
Mehmed Şay han M& ilhanın istedikleri 

- Bugün her - - Her ta· 
tarafta babaları· rafta büyük şen-
m ız için müsa· likler yapılma· 
mereler verilme· sını, her yerin 

: sini, eğlence yer· bedava olması-
leri hazırlanma- nı, bizler için 
~ını, tramvay, va parklar yapılma· 
pur, sinema, her sını, eğ 1 ence 
yerin bedava ol· yerleri açılması-
masını, gece de nı istiyoruz. 
fener alayları ya· 

- Atatürkümiizü çok sevi· 
pılmasını istiyorum. yoruz. Annemizden, babamız· 

- Sonu 6 ıncı sahifede - _ Sonu 6 ıncı sahifede ------- ------
ÜlkU mektebinden Özcan Dumlupınar mektebinden 

Candc. nlar Saime Yıldız 
- 23 Nisan 

bayram ımızın 
herkese anlatıl
masını, her ta· 
raita şenlikler ya 

, pılmasını, fakir 
çocuklara yar· 
d ı m edilerek , 

- Büyükleri -
mizin bugün bi· 
zi saymalarını, 

Faydalı bilgi parçaları f ~ 
------------------------~~-----------------

kendi bayramla· 
rı olan bugünü 

çocuk baloları 
verilmesini, si· 
nemalarda gü
zel filimler gös· 
terilmesini, eğ-

lence yerleri ha· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -937 yılında ve gelecek ay· 

lara düşen günleri bilir mi· 
sınız: 

23 Temmuz Meşrutiyetin 
ilanıdır. 26 Ağustos (922) bü· 
yük taarruzun başlangıcı, 30 
Ağustos (922) Başkumandan 
muharebesi, 9 Eylul (922) iz. 
mirin kurtuluşu, 6 Birinciteş· 
rin (923) Ordumuzun fstanbula 
girişi, 29 Birinciteşrin (923) 
Cumhuriyetin ilanı tarihleridir. 

* * '* Güneş ve ay tutalmaları 
Önümüzdeki Teşrinin 18 ndc 

saat 8,10 dan 12,28 e kadar 
ay tutulacaktır. Biz göremiye· 
ceğiz. Kısmen İngiltereden gö· 
rülecektir. 

Kanunusanid~ güneşin tu· 
tulduğunu hatırlarsınız. 8 • 9 
Haziranda da umumi veya 
külli küsuf olacaktır. Gece 
20 yi 4,5 geçe başlıyacak, 
sabah saat 1 O , 16 da bite· 
cektir. Bizden görülmiyecektir. 

En uzun gün: 22 Haziran· 
da 16 saat 8 dakika. 

En kısa gece: 22 Birincika· 
nunda 8 sar.t, 11 dakika. 

* . * * 
insanın vücudunda 40 kilo 

su, 8 kilo yağ, 9 kilo albü· 
min, 4 kilo kireç, 3 kilo muh· 
telif kimyevi maddeler vardır 
ki bunlar arasında 720 gram 
şeker ve 12 gram da demir 
bulunur .. 

* * * 1936 Birinciteşrinindeki nü-
fus tesbitine göre, Türkiyede 
nüfus 7,974,226 sı erkek, 8 
milyon 226,468 i kadın olmak 
üzere 16,200,694 kişidir. Bu 
tarihten sekiz sene evelki nü-
fusumuz ise 13,648,270 kişi 
idi. Yani 2,552,424 kişi art· 
mışız. En fazla nüfuslu şehri-
miz İstanbuldur. (741, 148) .. 
Bunun (523,868) i Müslüman· 
dır. Diğerleri de gayrı müs· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Maymun ve insan 

Bir iddiaya göre, insanın aslı maymundur. Bunu kabul etmi· 
yenler de vardır. Fakat şu var ki, maymun, insanları taklid 
ctmeği, insanların yaptığım yapmağı çok sever .. Mesela, Hin· 
distan ormanlarında, maymunlar Hindistana mahsus ceviz ağaç
larında otururken, insanlar onlara taş atar, onlar da, ceviz 
atarak mukabele ederlermi~. Maymunu, iyi terbiye edenler, 
onun, tıpkı bizim gibi hareket ettiğini söylerler. işte, maymun 
boks yapar, daktilo makinesinde çalışır ve Duglas Fairbanks 
bıyıklıları taklide çalışll'ken ... 
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Tarık dokuz yaşında zengin 

bir ana ve babanın bir da
necik oğludur, şımarık değil· 
dir. Yalan söylemez, herkes 
sever, derslerine çok çalışır. 
Tarık başka zenginlerin çocuk
ları gibi ne dadı, ne müreb
biye eline bırakılmıştır, annesi 
oğlunun terbiyesile bizzat mtş· 
guldür. 

Kanunusaninin son günleri 
idi. Hava etrafa sert bir rüz: 
garla keskin kırbacını sallıyor, 
sokakta insanlar paltolarına 
sarıln11ş, elleri cepleriııde, tit· 
reye titreye, koşa koşa yüz· 
}erini acıtarı soğuktan kaçıyor
lardı. 

Tarık ta mektepten dönü· 
yordu. Kürklü paltosunun içine 
büzülmüş, boynunda annesinin 
ördüğü yün boyun atkısı ve 
ellerinde yün eldivenleri; ev· 
lerine yaklaşmak üzere idi. 

Mektebe giderken annesinin 
hazırlıyacağmı söylediği yu
murtalı sıcak böreği düşünü· 
yor ve onu görüyor gibi olu· 
yordu. Karnı da o kadar acık· 
mıştı ki.. Fakat Tarık emir 
almış bir asker gibi ansızın, 

ayaklarını biribirine çarparak 
durdu. İçin, için ağlıyan, hıç· 
kıran bir ses duymuştu. Etra
fına baktı: 

Ağlıyan kimdi?.. Biraz ile· 
ride sokak ortasında sekiz, 
dokuz yaşlarında zayıf, sarı bir 
çocuk duruyordu. Yüzü pek 
gözükmüyordu. Kanayan aya· 
ğmın üzerine eğilmiş, kirli 
tırnaklı ellerile soğuktan sız· 

lıyan ayak parmaklarını sıkı 
sıkı tutmuş içini çeke çeke, 
acı acı ağlıyordu. 

Sokağın bozuk kaldırımın· 
dan yükselen bir taş, pusu 
kurmuş bir haydud gibi zaval· 
lının ayağını çelmiş, dizinde 
derin bir yara açmıştı. Tarık 
yaklaştı, başını eğerek sokuldu, 
titrek bir sesle: 

- Zavallı yavrucuk düş· 
tün mü? .. 

Dedi. Tarık, annesinden hep 
böyle yavrum sözünü duyardı. 
Ona kendi de alışmıştı. Ek
seriya kendinden büyüklerine de 
"yavrum,, derdi. Bu küçücük 
fakirin adı Mehmeddi. 

Başını kaldırmıştı. Kendi
sine "yavrum,, diyen insan da 
kendi gibi bir çocuktu. Fakat 
kıyafeti hiç te kendine ben
zemiyordu. Tankı baştan aşa· 
ğıya kadar süzdü; fakat göz 
yaşlarile dolu gözleri, onu la· 
yıkile seçememişti. Kirli elle
rinin tersile gözlerindeki yaş· 
ları oğuşturarak akıttı, tek
rar baktı: 

Kürklü bir palto içinde, 
elleri, ayakları her tarafı ka
palı, açıkta kalan yüzü so
ğuktan pembe pembe olmuş, 
sıhhatli bir çocuk! .. 

Mehmed, bir de kendine ve 
kanayan ayağına bakh, Tarıkı 
eli ile itti ve hnşin kuru bir 
sesle: 

- Haydi sen de çekil ... 
Dedi. Bir an için unuttuğu 

ayağının acısını tekrar hisset· 
miş, afnmağa başlamıştı. Ta
rık çekılmedi; daha tatlı bir 
sesle: 

- Haydi kardeşim -dedi
ağlama, gel annem senin aya· 
ğını yıkar, bağlar.. Haydi, ne 
olursun benimle gel!. 

Bu " Kardeşim ,, kelimesi 
Mehmedi kürk paltodan daha 
çok ısıttı ve yumuşattı; üşüyen 
titriyen, ağrıyan vücudu rahat-

Yazan: Cevriye lsmail, 
laşır gibi idi. Demek ki, bu 
;ocuklar içinde de iyileri vardı. 
Bu kelimeyi için için tekrar
ladı. Kalbini ısıtan böyle şef· 
katli bir sesi ilk defa işiti
yordu. 

Göz yaşlarile kirlenmiş yü· 
zünü kollarının yeniyle sildi, 
ayağa kalktı. Çıtak, kuru sesi 
artık tatlılaşmıştı, yumuşa· 
mıştı. 

- Peki! dedi. 
Tarık müşfik bir küçük ağa· 

bey gibi onu eve getirdi. 
Kırmızı alevlerile odanın ha

vasını yalayıp ısıtan ocağın 

yanıııa oturttu. Mehmedin hay
ret ve şaşkınlıkla dolu görgü· 
süz, perişan bakışları odada 
dolaşıyordu. Her taraf temiz, 
sıcak ve süslü idi. Genç bir 
kadın geldi. Bu; Tankın an· 
nesi idi. Yumuşak, beyaı el
lerile onun kanıyan yarasını 
yıkadı, sildi, ilaç sürdü. 

Kar kadar beyaz bir bezle 
ayağını sardı, sonra sıcak yu· 
murtalı börekten onlara ge
tirdi. Yumuşak beyaz elli ka· 
dm ona: 

- Çocuğum, yavrum diyor· 
du; haydi beraberce yiyin!.. 

Mehmedin karnı açtı; böreği 
iştiha ilP. yidi. Tarık kendi ta· 
bağındaki börekten de bir 
parça daha Mehmedin taba
ğına koydu; Mehmed: 

- istemem. 
Dedi. Fakat yalan söylüyor· 

du, çünkü utanmıştı. 
Karnı o kadar açtı kil. Bu 

sıcak böreği tepsi ile getirse· 
ler yiyecekti. Çünkü sabahtan 
beri ağzına birşey koymamı~tı. 
Hamallık ediyordu. O gün 
taşıyacak birşey bulamamışb. 

Tarık ısrar etti: 
- Mehmed, bak kardeşim 

·dedi- bu börek ne güzel kı
zarmış!... Annem bana başka 
bir parça verir.. Sen şunu 
alıver .. 

Mehmed başım önüne eğ

mişti. Ne Tarığa, ne annesine 
bakıyordu. 

Mehmed başını kaldırdığı 
vakit tabağında iki parça bö
rek gördü. 
Yumuşak, beyaz elli kadın 

sıcak bir sesle: 
- Haydi yi yavrum birisini 

kardeşinin, birisini de benim 
hatırım içini 

Diyordu. Mehmed hem bö· 
reği yiyor, hem de düşünü
yordu. Acaba? Burası cennet 
mi? .. 

Geceleri sokulup uyuduğu 
annesinin koynu kadar sıcak, 
ve rahat bir oda.. İyi, güzel 
insanlar, herşey tertemiz, her 
şey süslü .. 

Babası sağ iken annesi de 
ona böyle börek yapardı. 

iyi hatırlıyordu.. Annesi o 
vakit gülerdi, şimdiki gibi ağ· 
lamazdı. Hem de hasta de
ğildi. Boş tabağın içinde, gı>ç· 
miş günleri silik bir resim 
gibi görüyordu. 

- Ne düşünüyorsun Meh· 
med? 

Tabak birden simsiyah ol
du. Kafasındaki hayaller bir 
sinema şeridi gibi kesildi. 

Mütereddid, cesaretsiz ya· 
vaş bir sesle: 

- Hiç kardeşim, annem 
beni bekler. 

Dedi. 

* • • 
Biraz sonra Mehmed kapı· 

dan çıkarken çıplak ayakların· 
da artık bir çift pabuç, sırtm· 

Milli küme haricindeki 
oyuncular için -

Bahar kupaları maçları kararlaş-
tırıldı ve f ikistürü hazırlandı 

Milli kümede oynıyan ta· 
kımlardan geri kalan fudbol· 
cuları çalıştırmak için bir 
program tesbit edilmiştir. 

1 - Maçlar Halk sahasın
da yapılacaktır. 

2 - Bahar kupası namile 
ve puvan usulile iki devre 
olarak yapılacak olan bu 
maçlar üç hafta ve altı hafta 
devam edecektir. 

3 - Bütün kulüpler bu 
müsabakalara iki takım iştirak 
ettirecekler ve bu suretle her 
pazar dört maç yapılacaktır. 

Sabahları genç oyuncu ta· 
kımlan oynıyacaktır. 

4 - Birinci gelecek takım
lara bölge tarafından birer 
kıymetli kupa verilecektir. 

5 - Maçların saatleri: 
Birinci maç: saat 10 ila 11,40 
ikinci 11 ,, 11,40 11 13 
Üçüncü ,, 11 13 ,, 14,40 
Dördüncü,, 11 14,40 11 16 
6 - Bahar kupası müsaba

kaları resmi müsabakalar şek
linde yapılacaktır. Her kulüp 
ancak kendi kadrosile çıka· 
caktır. 

7 - Hasılat dört kulüp 
................. .mıı .... 

da Tarığın fa~il~dan bir -pal-
tosu ve fanila bir başlığı var
dı. Bunları ısrarla ona giydir· 
mişlerdi. 

* • • 
Mehmed çok namuslu, ça· 

lışkan iyi bir çocuktu. Bu iyi· 
liği hiç unutmadı. Birkaç de
fa evlerinin önünden geçli. 
içeri girmeğe cesaret edeme
di. Hasretle, o yumuşak beyaz 
elli kadını, ona kardeşim di
yen iyi, güzel çocuğu düşünü· 
yordu. 

Mehmed, okumağı, mektebi 
çok seviyordu. İşi olmadığı 
günlerde mektebin kapısında 
bekler, yuvasından uçan bir 
alay küçük kuşlar gibi ince 
seslerile konuşarak itişerek, 
kakışarak, evlerine dağılan ço
cukları seyrederdi va böyle 
akşamlarda, eve dalgın, peri· 
şan, düşünceli bir biçare gibi 
dönerdi. 

Annesi, babası öldükten 
sonra hastalanmıştı. Mehmed 
hamallık ediyor, aç kalmıya
cak kadar kazandığı para ile 
yaşıyorlardı. 

Mehmed bir gün, bir hanı· 
mın insafsızca doldurup Meh· 
medr. taşıttığı büyük sepeti 
koluna takmış, zayıf vücudu 
sarsıla sarsıla yolda ilerliyor· 
du. Fakat birdenbire durdu. 
Elindeki ağır büyük sepeti 
yere bıraktı. Tarık annesile 
beraber geliyordu. Gözlerin· 
den damlıyan bir şükran his· 
sile onlara bakıyordu. 

Tam o sırada bir felaket 
koptu ve çarşıyı altüst etti, 
polisler geldi, kalabalık top· 
landı. Yerdi!, kanlar içinde 
baygın bir çocuk yatıyordu. 
Her ağızdan bir ses yükseli
yordu: 

- Kim bu zavallı çocuk? .. 
- Kimin çocuğu acaba? .. 
Birisi şu cevabı verdi: 
- Bir hamal, canım! 
Şişman bir kadın bağırdı: 
- Hamalsa onun canı, onun 

anası yok mu? .. 
- Sonu 11ar -

arasında mütesaviyen taksim 
edilecektir. 
Bahar kupası birinci devre 

maçlarının saatleri ve 
hakemleri 

26 Nisan sabahı 
Saat 10 da Yamanlarspor· 

Demirspor genç takımları. 
Hakemleri: Baha Konoralp, 

Mustafa Şenkal, Şerif. 
Saat 11,40 da Doğanspor· 

Üçokspor genç takımları. 
Hakemleri: Mustafa Şenkal, 

Baha Konoralp, Şerif. 
Ötjleden sonra 

Saat 13 te Yamanlarspor· 
Demirspor büyükleri. 

Hakemleri: Büyük Mustafa, 
Ahmed Ôzgirgin, Baha Ko· 
noralp. 

Saat 14,40 ta Doğanspor· 
Üçokspor büyükleri. 

Hakemleri: Ahmed Ôzgirgin, 
Şerif, Hüsnü. 

2 Mayıs sabahı 
Saat 10 da : Demirspor· 

Üçokspor genç takımları. 
Hakemleri: Mustafa Şenkal, 

Kadri, Hüsnü. 
Saat 11,40 ta Doğanspor· 

Yamanlarspor genç takımları. 

Hakemleri: Şahap, Mustafa 
Şenkal, Hüsnü. 

Ö~leden sonra 
Saat 13 te Demirspor·Üçop· 

spor büyükleri. 
Hakemleri: Esat, Musta Şen· 

kal, Baha Konoralp. 
Saat 14,40 ta Doğanspor

Yamanlarspor büyükleri. 
Hakemleri: Büyük Mustafa, 

Baha Konoralp, Ahmed Ôz
gırgın. 

9 Mayıs sabahı 
Saat 1 O da Doğanspor

Demirspor genç takımları. 
Hakemleri: Baha Konoralp, 

Mustafa Şenkal, Hüsnü. 
Saat 11,40 ta Yamanlarspor· 

Üçokspor genç takımları. 
Hakemleri : Şahap, Baha 

Kanoralp, Mustafa Şenkal. 
Ö~leden sonra 

Saat 13 te Doğanspor·De· 
mirspor büyükleri. 

Hakemleri: Esat, Ahmed 
Ôzgirgin, Şerif. 

Saat 14,40ta Yamanlarspor· 
Üçokspor büyükleri. 

Hakemleri: Büyük Mustafa, 
Şerif, Baha Konoralp. 

Not: Muhik bir mazeret 
dolayısile gelemiyen hakem
lerin yerine seçilecek yeni 
hakemi futbol ajanı bildire
ctktir. 

ikinci devre maçları aynı 
şekilde devamla beraber saat
leri ve hakemleri ayrıca bildi
rilecektir. 

ikinci devere maç tarihleri 
şunlardır: 16, 23, 30 Mayıs. 

İsmi birinci yazılan hakem 
orta hakemidir. 

Galatasaraylıların 
• • 

egzersısı 

Milli küme maçları için şeh· 
rimize gelmiş olan Galatasa· 
raylı futbolcular, dün öğleden 
evel Atatürk heykeline bir çe· 
lenk koymuşlar, Alsan stadın· 
da da bir egzersis yapmış· 
)ardır. Futbolcular, öğleden 
sonra şehrin bazı yerlerini 
gezmişlerdir. 

Ma rid şehri, dündenbe
ri top ateşi altında -c,ımhuriyetçilerin neşrettikleri resmi teb-

liğ, zayiatın mühim olduğunu bildiriyor 
Paris, 22 (Radyo) - Bu· 

gün öğleden sonra cumhuri
yetçiler umumi karargahı resmi 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb
liğe göre; ihtilalciler, Madrid 
şehrini bombardıman etmekte 
devam ediyorlar. Maktuller 
çoktur. 

Grandiya caddesine 21 ve 

Tulen köprüsüne 30 obüs mer· 
misi düşmüş ve büyük tahri
bat yapmıştır. 

Kayi Alkala mnhallesine de 
mühim miktarda şarapnel düş
müştür. 

Madrid, 22 (A. A.)-Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Tahkiki mümkün olmamış 

bulunmakla beraber Cumhu
riyet kıtaat!nın Toledoya üç 
kilometre mesafede olduğu 
temin edilmckteoir. Bazı nok· 
talarda Cumhuriyetçi ön müf· 
rezclcr şehrin ilk evlerine gir· 
miş bulunuyorlar. Bu cephede 
harekat çok ihtiyatlı ve ta
mamen mahrem bir surette 
idare edilmekte olmakla be
raber tekmil haberlerden çı· 
karılan netice bu harekatın 

müsait bir şekilde cereyan 
ettiği merkezindedir. Topçu 
ateşi ile hırpalanan asiler her 
iÜn biraz daha arazi terkine 
mecbur kalmaktadırlar. 

Dün cumhuriyetçi kıtaat 
şiddetli bir topçu ateşinden 
sonra birkaç siper daha al
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Düşman ümidsiz bir mukave· 
metten sonra çekilmeğe mec· 
bur kalmıştır. Bir taraftan 
cumhuriyetçilerin ileri hareketi 
muntazam bir şekilde devam 
ederken 'ldiğer taraftan düşma· 
nın hareket serbestisini her 
gün biraz daha kaybettiği in· 
tibaı hasıl olmaktadır. Temin 
edildi~ine göre, düşman bir 
kaç cihetten daha şimdiden 
çevrilmek tehlikesine maruz 
bulunmaktadır. 

Madrid, 22 (A.A.) - Bu 
sabah cumhuriyet topçuları 
yeniden Toledoyu bombardı· 
man etti. Beş barut ve üç 
mühimmat deposile bir silah 
fabrikasını.a havaya uçtuğu 

bildirilmektedir. Hastane de 
hasara uğramıştır. 

avrular söylüyor 
Ülkü mektebinden mazdık. Babamdan da fazla 
Özcan Candan'ar 

neşeli geçirmelerinin teminini, 
bertarafın paraslz olmasını is· 
terim. 

- Ben ençok Atatürkü se· 
viyoruın. 

- Ya eczacı, yahud da 
kimyager olacağım. 
Dumlupınar mektebinden 

Mehmed Şag 
- Bizi Cumhuriyete kavuş· 

turan Atatürk ve onun arka
daşlarını, babamdan da, an· 
nemd~n de çok severim. 

- Zabit olmak istiyorum. 
Ankara mektebinden küçük 

Sülün ne istiyor? 
olmalı.. Sinemalarda çocuk 
filimleri gösterilmeli, çocuk 
baloları verilmeli, müsamereler 
tertip edilmeli. 

2 - En çok kimi seversin? 
- Ençok Atatürkü severim. 

Babam, yalnız benim babam· 
dır. Halbuki Atatürk hepimi
zin babasıdır. Bizi 23 Nisana 
o kavuşturmuştur. 

3 - Ne olmak istersin? 
- Ben bir ortaokul öğret· 

meni olmak istiyorum. Ve bu· 
nun için çalışıyorum. 

Ülkü mek1ebinden 
lbrahim Ertubay 

2 - Babamdan daha çok 
Atatürkü severim. 

3 - iyi zabit olmak isti· 
yorum. 

Cumhuriyet mektebinden 
Metin iplikçi 

yiik günün herkese antatılma· 
sını istiyorum. Bir isteğim da· 
ha var: Karşıyakadaki mck· 
tebliler hep birlikte caddeler· 
den geçelim .. 

- En fazla Atatürkü seve
rim. Sonra babamı ve annemi .. 

- Ben makine mühendisi 
olacağ_ım. 

Ülkü meklebinden 
Ahmed Nalband 

sevindirilmesini, hertarafta söy· 
!evler verilerek bugünün ehem
miyetinin anlatılmasını, nakil 
vasıtalarının bedava olmasını 
isterim. 

2 - Bc:ı ençok Atatürkü 
severim. Çünkü o olmasaydı, 
biz bugün böyle hür yaşıya· 

Atatürkilmü severim. 
3 - Herkese okumak, yaz

mak öğretebilmek için muallim 
olmak istiyorum, 

Ankara mektebinden Orhan 
ve ilhanın istedikleri 

dan da çok.. Çünkü vatanı 
da, annemizi, babamızı da o 

kurtardı. 
ilhan bir subay olmak isti

yor. Orhan ise, babam gibi 
bir tüccar olmak isterim, di
yor. 
Dumlupınar mekte/.inden 

Saime Yıldız 
zırlannıasını, Kültürparkta ço· 
cuk günü yapılmasını, heryerde 
söylevler verilmesini isterim. 

- Atatürk ve onun arka
daşları, en çok sevdiğim kim
selerdir. 

Bir kabile olacağım. 
~~~--~lllSll------~---

As lı yok 
Ankara, 22 {A.A.) - 20 

Nisan tarihli bir akşam gaze· 
lesinde denizyolları idaresin· 
de bazı değişiklikler yapıla· 
cağı ve müdür B. Sadettinin 
başka bir vazifeye tayin edi
leceği ilah.. hakkında bir 
haber intişar ettiği görülmüş
tür. Bu haberin asılsız oldu· 
ğunu Anadolu aiansı beyana 
mezundur. 

Londrada 
IVIUhim müzakereler 

oluyor. 
Paris, 22 (Radyo) - Bay 

Oaladiyenin Londradaki mü· 
zakeratı askeri mahiyette ve 
çok mühimdir. Bu müzake· 
reler Belçikanın Lokarno mi
sakmdan çekilmesile alaka
dardır. 

O it ekler: 

Çeşme kapatılır mı? 
Basmahanede Devlet demir· 

yollan istasyonunun içindeki 
umumi çeşme, belediye tara· 
fından kapattırılmıştır. istas
yon içindeki bu çeşmeye şid
detle ihtiyaç bulunduğu halde 
belediyenin bunu kaldırması 

doğru olmadığı idarehanemize 
bildirilmiş ve çeşmenin tekrar 
açılması istenmiştir. 



- Başı 1 nci sahifede 
d~rken sadece, Vatan-Saray müo • 
lıabn,ı kesmiş değil, lıaş tacı yap· 
ak istediği milletine, kaç asırdır 
ahrum kaldJğı bir hakkı vermiştir. 

Çünkü Millt Hakimiyet, Türk 
· in ;ilk çağındaki tarihinde 

ile Yardı. 23 Nisan, o çağlarla en 
b ve en genç çağ arasında, Ata. 

firkün dehasının kurduğu bir kı'Sp· 
ür. Ona gene kavuştuk. Bayra· 
nız kotlu olsun yurdda~lar! 

• • • 
Çocuk bayramına gelince; bu 

ayram, modf'..rn ve yilbek düşün· 
li bir cemiyette çocuğa hak, ço-

·uga gurur, ÇOGU~a m vki verme· 
in ifad~icıir. n~gün çocuk, cemi· 
etin kucağında mü~terek ve kü· 
Gk hi.r varlık olarak', , .hepimizle 
Gnasebet tesis edecekti~. Bu bay-

aın, yalnız onların değil, hepimi· 
in bayramıdır. ÇüukO, bu kadar 
ibnet, bu kaaar ı~tırap pabaı:ma 
Urtarılmıı bir vatanı, hu kadar 
abruwiyetlerc, hu kadar fedakar
ldara katlana katlana hazırladığı· 
ız eserleri, bayrağımızı, tarihe 

eçen adımızı, onlara ,·ereceğiz, 

nlar, bugünkü neslin küçük, fakat 
ddi zatında büyük olan miras· 
il dırlar. 

Çocu~unu yetiştirmesini bilmi· 
en milletler, kendi teınellerini 

ataklık kcnannda • kurmu~ nibi-
. o 
ırlcr. 

Çocuk, sadece çocuk olduğu 
Çin, ma6um oldu~u için deıı.il, 

• ~ o 
ılli bir eser, milli bir varhk., bir 
arlık, bir kıymet olduğu için sc· 
Hir. Düşünelim ki, yarın, onla· 
•ndır. Her nesil, mensup oldıı&u 
·ı o ı Jetin zencirinde yer tutan bir 
alkudır. Onu sağlam yapmak ve 
arnımak gerektir. Çucuklar, silin 
e l111yramınız kutlu olsun! 

ANADOLU -----
konomi 
onferansı .. 

. - Başı 2 nci sahifede -
•ne \·erdiği bir mülıikatta Alman· 

ıının iktısaıli müşküllerini ortadan 
ldırmak. için hatta siyasi bir an· 

§maya hile razı olduğunu beyan 
tnıişti. 

Hatırlardadır ki iktısadi bir 
nlaıma için evelemirdc ~iyaseten 
t>1aşmak icab ettiğini geçen sene 
k defa olarak ortuyn eilren Fran· 
ı Baş,·ekili (Lcon Blum) olmu,ıu. 

1ki saliihiyetJi devlet adamının 
~nılan çıkan Lu beyanatı karşı· 
ftınnca insanın ilk nazardn hü· 

lilc bir ümide kapılmaması kabil 
lnıuyor. Fakat maalesef hakikat 
~yle de~ildir. Almanların kendi 
oluai na:ıarlarına yaklaştıklannı 
0rüncc Fransızlar derhal teraneyi 
~İ§tirdiler. 

. Şimdi de yukanda i~arct elli· 
lQı ' 'b' 1 ız gı ı eve emirde üı: demok· ••• '1nın kendi aralannda uyuşmaları 
e hu müttehid cehheyi elde ettik· 
il sonra dünya konferansını içli· 
•a da~·ct etmeleri lazım geldi~iııi 
eri sürmeye başlnılılar. 

Aşikar Lir hüsnüniyetle çalı:ao 
.elçika Başvekili hu en çetin mn· 
1-yı ne dereceye kadar ortadan 
aldırabilecek? .. 

Vakıa Belçikanın siyasi ve a&
eri hitarafJıgıoı kabul etmek hu· 
tı unda son günlerde hiribirini 
ilteakıb lngilterc, Fransa ve Al· 
•nya taralıodan verilen teminat 
İr dereceye kadar ümid verecek 
•hiyettedir. :Fakat hunun Aluıun· 
• ·ı . ı c Frausa tarafından Belçikauın 
ıtaraflığını avlamak için ileri SÜ· 

~~üş alelade bir tuzak olmak 
lıınali <le gözden uzak tutulma· 
•le lazımdır.. 

Şimdilik nıeselenin bütün anah· 
ll.tı İngiltere ile Birleşik. Amerika· 
•n ellerindedir. Eğer hu iki hü· 
,Ctnıet Vt.ziyetin iktizasına gfire 
1•11 a \'e Almanya üzerinae amil 
lahilir ve iki tarafın noktai naza. 
nı telif edebilirlerse düuya cko· 
0ıtıik konferan!ı içtimaından he· 
riyet için iyi neticeler bekle
"bilir. 

Dunun ne dereceye kadar 
Goıküo olaca~ı f ngiltere Haridye 
•lıraoıu ulı günü Brük,ele ve 

.elçika Ba~vekilinin yakında Anıe• 
kaya yapacağı eeyııhati möteakıh 

lacaktır. 

Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladı 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 200 ila 

2 

3 
4 

350 bin metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 455 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün Ankara M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. 
flk teminat parası 5800 liradır. 
ihalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
yomına vermeleri. 9 15 20 23 1063 

fzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon kıtatı hayvanah için 450000 kilo 

arpa ve yolaf 27/4/937 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla Ankara levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunca satın alınacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 18000 lira olup muvakkat teminatı 

3 

4 

1350 liradır. Yulafın tutarı 20250 lira olup muvakkat 
teminatı 1518 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi Ankara levazım amirliği satınalma komis· 
yonunda parasız görülür. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtları olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evel Ankara levazım satınalma komisyonuna 
vermeleri. 11 15 18 23 1118 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Beher çiftine biçilen ederi 460 kuruş olan 10000 çift 

2 

3 
4 
5 

erat kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 230 almak ve örnekl~rini görmek isti
yenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma komis· 
yonuna müracaat etmeleri. 
flk teminat miktarı 3450 liradır. 
İhalesi 4 151 937 salı günü saat 11 dedir, 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 1194 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30,000 

ila 100,000 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alı· 
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko· 

3 
4 
5 

misyonuna gelmeleri. 
İlk teminat miktarı 1950 liradır. 
ihalesi 4 /5/ 937 salı günü saat 15 tedir. 
Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol-
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Ankara M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 1193 

lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için (16) kalem telefon, demir mal-

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Senesi Tarh No. ismi işi Mevkii No. Cilt 

933 130 Yusuf oğlu Rauf Kunduracı 
Kahveci 

Tilkilik kemer. c. 7 
15 
15 

103 
Bila 
154 
184 
200 
218 
248 
25214 
278 

Kazanç 
Lira K. 
22 50 

. 2 85 

varak 
b'l2• 
1/13. 
1/14 
1111 
1122 
1128 
1/30 
1/31 
1/32 
1/33 
1134 
1/35 
1/36 
1/37 
1138 
1148 
1155 
1/57 
1156 

" 
" 
" 
" • 

n 

" 
" 
" 
" 
ti 

" 
" 
" 
ti 

" 
ti 

132 Nuri oğlu Zekeriya 
13Z Zülfi ô'ğlu Bekir 
157 Kamil ve Servef 
193 Mehmet o. lsmail 
266 Mehmet o. Hayri 
281 Ali Resmi 
288 Veysel 
301 Mehmet 
312 Ali Haydar 
317 Mustafa o. Veli 
328 Recep o. Ali 
349 Ruşen o. Musa 
389 Mehmet o. Veli 
423 Ahmet o, Hafız 
722 Yusuf o. Hamdi 
288 Ahmet o. Musa 
887 Şükrü o. Ali 

" Fıtınc• 
Eskici 
Manav 
Kasap 
Yoğurtçu 
Kepekçi 

" 
Kahveci 

" 
" 

" 
" 
• 
" .. 
" 
" 

" Araba tamircisi 
" 

Aşçı 

Kahveci 
Manav 
Fırıncı 

Kahveci 
tt 

ti 

Kağıthane 

" Kara kapı 
Sürmeli 

" 
,, 884 Mustafa ;ı " 

,,. 
" 
., 

" 
il 

,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" 33 

109 
38/t 
29 
49 
12 
63 

6 52 
10 50 

74 
11 28 
26 13 
15 75 
29 48 
16 81 
8 10 
4 06 

47 70 
39 19 

9 27 
5 32 
2 88 

19 ()() 
36 00 

Yukarda isimleri yazılı olan mükellefler terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının 
bilinmemesi hasebilc Basmahane şubesince 933 yılı için isimleri hizasında gösterilen vergilere 
ait ihbarnameler kendilerine tebliğ edilememiştir. 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ncı 
maddesi delaletile tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1258 

_C __ o_P_l:-a-n--:t~ıy_a_c;_a-=ğ~ır_ı_Ş~A=ce=ıe=s=a=ı.ı=.k=· 
ödemiş incir tarım sabş koo- değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
peratifi Üyelerine: santimlik çift taşlı ve 27 

Kuruluşu İktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 11 sayılı beygirlik lngiliz nasyonal 
Ödemiş incir tarım salış kooperatifi ilk genel kurulu 8 Mayıs markalı mazotla müteharrik 
937 cumartesi günü saat 12 de Ödemiş kooperatif incir depo· motoru ve bir tuz taşı ve 
sunda toplanacaktır. .bir arpa ezme makinesi ve 

Ortakların asaleten veya t~msilen hazır bulunmaları rica muafiyet ruhsatnamesini ha-
olunur. Ortaklardan iz değirmen acele ve ehven 

Kemal Akyüz fiatle satılıktır. 
lzmirde Kestane pazarın-

Ruzname 
idare heyeti seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem heyeti seçimi 
Birlik teşkili hakkında miizakere ve karar 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Milat Baran 

1254 

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 harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan: Tahmin cdi· 

len bedeli 37800 lira 900 ton mazot 27/Nisan/937 tarihine 
rastlıyıın salı ganü saat t 4 de ve pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2835 lira olup şartnamesi komisyondan 
189 kuruş mukabilinde her gün verilir. isteklilerin 2490~sayılı. 
kanunda yazılı vesikalarla beraber ve belli gün ve saatte Ka-
sımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatları. 1235 

lzınir ikinci icra memurlu- mada kıymeti muhammenenin 
ğundan: yiizde 75 bulmadığı surette 

Bir borçtan dolayı icraen 3-5-937 pazartesi saat 14 te 
mahcuz değirınendere 1 No. lı gene aynı mahalde artırma ve 
ve 300 lira kıymeti muham- üstünde bırakılma muamelesi 
meneli yolcu makyonu 28:4-37 icra kılınacağından yevmi 
çarşamba günü soat 14 te mezklırde taliplerin memuruna 
basmahanede bulvar garBjında lüzumu müracaatleri ilan olu-
birinci artırması ve bu artır· nur. 1260 

2 

3 

5 

Hepsinin tahmin bedeli (670) lira (75) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira (35) kuruştur. 
Malzemenin cins ve miktarı Mst. Mv. Sat. AI. Ko. da 
her gün görülebilir. 
İhalesi 24/Nisan/937 cumartesi günü saat 10 da Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaldır. 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve ~arlnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 

da 22 numarada makineci 
ve tornacı Raşid ustaya 
müracaat. 

Sarayköy Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Sarayköyün Beylerbeyi kö· 
yünden Himmet kızı Sultanın 

bila sebeb hanesini terkeden 
kocası müdddaleyh Y ozgatm 
Büyük kışladan Murad o~lu 
309 doğumlu Yusufun h~,,e
sini avdetle kocalık vazifes; ııi 

yapması için gönderilen ihtar· 
name arzuhalı ve davetiyesi 
ikametgahında olmadığı cihet
le tebliğat yapılmamış olmakla 
mahkemeleri, 4 Haziran 937 
Cumu günü saat 9 za talik 
kılınmış olduğundan yevmı 
mezkurde Sarayköy Asliye 
Hukuk mahkemesine müddei
aleyhin gelmesi veya bir veki· 
lin gönderilmesi hususu tebli· 
ğat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1257 
... ) . ~·""" - ,/ . . \..p: 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam 

Nihadbey caddesi No. 20 

İzmir Tramvay ve 
Elektrik şirketinden 
Şebeke ameliyatı dolayısile 

cereyanın 24.4.1937 de saat 13 
ten 17 ye kadar Yusufdede, 
Değirmendağ, Mısırlı cadde· 
lerile mücdvir sokaklarda ke· 
sileceği sayın 
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Vapur Acentası--= Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
ROYALL NERLANDArs = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASI = 
"SATURNUS,, vapuru 10 _ . ç -

Nisanda limanımıza gelip AMS ~ H ©1 m d Ü N ltlı ~ lh1 et a ifil ça lr -
TERDAM, ROTTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük ·s hh E • [alacaktır. ~ t -
"TRiTON,, vapuru 18 ni- ~ a eza an esı 

sanda limanımıza gelip yükü· ~ ~ 
nü tahliyeden sonra BURGAS, --. 
VARNA ve KôSTENCE li-
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LiNEİN KUMPANYASI 
"GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve İSKAN
DINAVlA limanları için yük 
alacaktır. 

SERVİCE_M_A-RITİME RO
UMAIN 

"ALBA JULIA,,vapuru 21 
nisanda gelip PİRE, MALTA 
ve MARSİL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE· 
NOVA ve MARSİL YA liman· 
Harı için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
lıandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki <leğişiklikicrden 

acenta mcsuliyet kabul etmez. 
!:/aha fazla tafsilat için İkin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO,, vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala-
caktır. . 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

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

........... r.&liili1111m!lli:::iJl!Z:lill::J 

"UMDAL,, Umu-
mi Den'iz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic L ·nes 

Limited 
"BELGION., vapuru 30 

Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ANVERS limanları 1 

için yük alacaktır. 
PHELPS LİNE 

PHELPS BROS & CO INC. 
NEV-YORK 

"ARYLENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV · 
YORK limanı için yiik ala
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil· 
mekle NEV-YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMI DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru accntalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

nde u un r. _ 
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Jlır 

( &lrCJ~l 

Kapalı zarf usulile eksilt
me ilanı 

Denizi· Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli bclcdiyes· ne ajd mezbaha 

ve ıniişteın i la t ı iıışası [ keşif b .. li ( 12797) lıı a 66 ku
nıştur.) 

2 - Bu işe aid şaı tnameler ve ı:vrak ~unlaıdır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele pı ojesi 
C) Bayındırlık işleri genel şmtnamesi 
D) Tesviyei tura biye, şosa ve kopı üler iıışaal ına dair fenni 

şartname 

E) Hususi şartname 
F) Metraj cedveli, keşif ccdveli 
G) Proic 
İsteyenler bu şartnameleri ve (Vıa~ı Denizli belediye reisli· 

ğinde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8f4/937 tarihinden itibaren otuz giin olup 

7/5/937 tarihinde Cuma günü saat 16 da Denizli be
lediye dayresinde teşekkül edecek belediye encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 975 ) lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kalan haiz olup belediye encümenine göstermesi la· 
zımdır. 

a) Nafia vekaletinden 937 senesi yapı işleri için alınmış 
müteahhidlik vesikası 

b) Ticaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı 

saatden bir saat evveline kadar Denizli belediye day· 
resine getirilerek eksiltme komisy<'nu reisliğine mak· 

W~·. F~.1~H~.~v~EA~N~-~~A-~~s~~k~·e-~·r~A~l~-F~a~b~r~ı:~k~~a~l~amr~U~m~·u·m~·M~·u··~- buz mukabilinde verilecekti~ Po~a ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka· 

D ZEE & Co d•• ı•• ""•• d dar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
er • Ur UgUD en: kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme· 

v. N. Kırık kalede yaptırılacak su --iiiiiiiiiiileriiiikiiiiabiiiiuliiiiediiiiileiiiimiiiieziiii. iiii9iiiiiiiiiiiiil 6iiiiiiii23iiiiiiiiiiiii30iiiiiiiiiiidi11 ... 30 
DEUTSCHE LEVAN- # 

TE LINlE tesisatı 1217 1 
HAMBURG 

" X ,, vapuru 12· Mayısta 
beklenilmektedir. ROTTER-
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11 E.AMINSTER,, vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERi SEFERLER 

Keşif bedeli 40,000 lira olan yukarıda yazılı tesisat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 8/6/937 
salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna· 
me 2 lira mukabilinde komİ5yondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 3000 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
saikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 21-23-25-27 

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden 

Hususiye 
1237 

AMERİCAN EXPORT Lf. Bedeli muhammeni 
NES PiRE AKTARMASI Lira K. Yeri Cinsi 

Bütün dünyaca tanınmış 

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

Ege mıntakası 
acentası Peştemal
cılarda 77-79 Nu-

marada Siemnes 
fabrikaları mümes 
sili. • 

"EXETER,, vapuru 23 Ni- 300 00 lzmir Faikpaşa ma- Faikpaşa hamamı· 
sanda PIREden BOSTON ve hallesinde. nın enkazı. M. Tevfik Baykent Tele. 3.33-2 1 
NEVYORK a hareket ede· ldarei Hususiye akaratından olup fzmirde Faikpaşa mahal· 
ccktir. lesinde Faikpaşa denmekle maruf hamam enkazı satılmak J 

SEYAHAT MÜDDETi: iizere 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları zmir vilayeti Defterdariı-
PIRE - BOSTON 16 gün görmek istiyeıılerin her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti d 
PIRE . NEVYORK 18 ,, varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan ğID an: 
ROMANYA SEYRÜSEFA· 10/5/937 pazartesi saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için f-Iasaııhoca ma· 

iN İDARESİ BÜKREŞ Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 21-23-25·27 hallesinde Osmaniye sokağında kain 12/1 sayılı dükkan tah· 
"DUROSTOR,, vapuru 2 sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan 

Mayısta beklenilmektedir. NA, KALAS ve IBRAIL li- 19 nisanda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULINA, KA· manları için yük kabul eder. ayni gün HAYFA, DIYEP, itibaren 21 gün müddclle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 

ANVERS ve _NORVEÇ in almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdar· 
LAS, için yük kabul eder KA- SOCIETE ROYALE HONG· !ık tahsilat idaresine müracaatları. 9 16 23 1090_.-ı! 
~~~ ~k: ;~::~,~ ı~~:k % ; ~~ ~ R Ol S!". D ~(~~BE MARI- ~~:Ü ~de~.ma il !arı için yük ka- 1111111111111111111111111111 lıı. Doktor . ııı 111il111il111111111111111111 

bul eder. "SZEGED,, 19 nisanda bek- "SARDINIA,, vapuru 22 = A K 1 T ~ 
JOHNS_T_O_N_W-ARREN lcnilmektedir. BELGRAD, mnyısta beklenilmektedir a)nİ = • ema onay . ~ 

LINIES LTD. NOVISAD, BUDAPEŞTE, gün PiRE, ISKENDERIYE, Dl - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın.· hastalıkları ~ 
BRATISLAVA LfNZ ve Vİ- YEP NORVEÇ ı· 1 ::::I:: 

L I v E R p o o L ve ıman arı - Bı·rı"ncı" Sınıf Mutahassısı ~ 
JESSMORE ap . 9 YANA limanları için yük alır. için yiik kabul eder. - _. 

,, 11 V Uri.l V ' ) ~ ( erem ve saıre ~ Mayısta bekıen.ılmektedı"r LI DEN NORSKE MIDDEL- Vapurların isimleri gelme - ---
. • Dasmalıanc isıns) ouu kar;ısıııılaki Dibek eokak Laoıııda 30 aayıh ~ 

VERPOOL ve ANVERSten HA VSLINJE tarihleri ve navlun tarifeleri - ev ve munycnchaneı:ıinılc S!llıah eaal 8 ılcn ak~am eaot 6 ya ~ 
yük getirecektir. BURGAS, O S L O hakında bir taahhüde girişi· = k ı r Jın~ıalıınııı kabul e<l ·r .,... 

~V:~A~R~N~A~, K~ô~~~JT~E~N~CE~,~S~U~Ll~-~~·~·B~O~SP~~~O~R~U~S~" ~v~a~~u~ru~ı-leı~ez. T:~f~n No. 2007 2~~~ ~ llllllllllllllllllllllllllllll~ilillllllllllllllllllllllillll1 ~~~: ~11~ 1111111~ 
Pürı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavai)'e ederler. 
l gezmişlerdir· uı ... --o--dan çıkarken çıplak ayakıarm· 11ar -
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