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Vekillerimiz 
Bağdada vardılar ve Kral 
tarafından kabul edildiler 

Avrupada Vaziyet Yeniden l{arıstı 
' 

Bugün Vekiller Heyeti toplanacak, Dersim mese
lesi . artık tarihe karışmış bulunuyor 

Dersim asileri esir edildiler. Artık'11nönü, bu sabah_:;a~~ üç
te Ankaraya donduler 

baş kaldıracak sergerde kalmadı 

lt Pr~· Mi/an Hodza 
L.lldtı l 22 (A.A.) - BaşHkil B. 
;;:ıı ed J•helar muhabirlerini ka-

11ttıır: erek fil beyanatta buİnn· 
~, ...... hıık . 
ıı· '"'-tıt reoı tiyaretim ve kil· 
•ıı '°n devletleri 811~\·ekilleri· 
~ti • '0~1•ntıııı umduğum neti· 

"et er11ıı9r " ••.,_ ır. Bir kom"u mem· ''td ~....,~. . ' 
~ ılı,rı erınden bir kısmıuın 
~ tileıa ~ın ak•ioe olarak vücode 
~ . .\tlla,: Anlar ne 1-,ranea lehine 
)~'-dt.dir'!a . lehinde ne de İtalya 
•tt· "'•le;. 

8ıttabi alakadar iki bil· 
h ~i 0 , •n Alınan>a ve İtalyanın 
~ °"C.tıi:•dan hiçbir crta A vru· 

l\ti Oit ~~o~~ vür.udc getirile· 
~Çl•rııaı ılı.ı dC\letiu meıru 

{;hı. Batarı dikkate al· 
t..._ ltt, ha 
~ ...,..., lıı !Glt devletlerile yani 

ııaı_ gılt"re A . • 
k-::-""lıııaı h ;re . menka ıle 

~-.... -lltabı luçbir mllı· 
171eakau. Şimclidea 

-------~--· -. 

Alman ve İtalyan ek•perleri ile 
iptidai mükilemelere baılamıya ve 
bilahare müzakere mev;o:uu teşkil 

edebilecek mufassal tdı.liflerde bu· 
lunmaya karar vermiı bulunuyoruz. 

Bunlardan baıka küc;ük atıtant 
devlellt:ri Baıvekill~ri içti uııalarıııı 
her daim tekrar etmeye karar ver· 
rlik. Hu 11uretltı i~lıirli~i ılnha sıkı 

bir hale gf'le<·ekıir. 

pıınyadaki Alman askerlerinin fıtz· 

lıı laşmış lıulunması bu emli~eleri 
artJrmaktadır. 

Bertin, 22 (Hadyo] - Ht>i~i

cunılıur B. il itler,. bugün sabahle· 
-----------------~ 

Vekillerimiz Bagdada vardılar J 

Irak Kralı, Vekillerimizi 
kabul ettiler 

S. M. Guiriilevo•l 

Bağdad istasyonun
da görülmemiş teza

hürat yapıldı 
Kerkük, 22 (A.A.) - Ana· 

dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Heyet dün sabah otomobil· 
lerle Musuldan hıueket etti. 
Heyete Musul hududuna kadar 
mutasarrıf, kumandan, bele· 
diye reisi ve diğer erkan re
fakat ettiler. 

Heyeti Erbil hududunda 
mutasarrıf, kumandan ve er
kan karşıladılar. 

Erbil memurin kulübünde 
heyetimiz izaz edildi. Şehir 

baştanbaşa Türk ve Irak bay
raklarile donanmıştı. Bütün 
halk sokaklarda coşkun teza· 

- Son• 6 ıneı Nlai/ed• -

_:Amerikan boğası 
E: şehrimize geldi 

Bag Bitler bir toplantıda 
yio Harbiye. Bahriye, Hariciye Na· 
zırlarını ,.e bava kuıaandanı ile 
bahriye kumaodanlarJnı ayn ayn 
kabul etmi, ve kendilerile uzun 
müddet görfiomüştilr. 

Ôlleden ııoora 8. Bitlerin rİ· 
yasetinde bir içtima yapılmıı ve 
aynı Nazırlarla kumaodaolann ha· 
zır bulunduğu bu toplantıda hey· 
nelmilrl ııiyaai durum tetkik edi· 
lerek, Almanyanın Hkeri ,·aziyeti 
gözden geçirilmiştir. 

J..oodra, 22 (Radyo] - lnpliz 
siyaııal mehafili, Almanyanın takın· 
dığı vaziyetten endişe etmektedir. 

Almanya, dört devlet IBrHfın· 

dan Valinııiya hüktımetioe umumi 
bir nota verilmesini ve gene dört 
devlet hıırb gemilerinden nıfiteıek· 
kil bir f ılo tarafından cumhuriyet· 
çi İspanya limanlarında 1 ir deni• 
nümayiıi yapılmaıını iııtemekte ve 

bu la1111111a unr e71emekttdir. 

Almanya, üçüncü ~art oları.k. 

ı·nmlıııri_yeıçi İspıınyııya aiıl hiitün 
talıtelhalıirlerin, bitaraf bir hiikti· 
rııı>l c teslimini iıtemekt<'dir. 

Almanyanın bu mf'talibatı \ ' C 

lngilıcre l'e :Fransa tarafından ka· 
bul eılilmemekte olduğundan vazi· 

Vazıs 6 ancı sahifede - Sonu 6 ıncı salıiJede -
~~~~~==~====~=--::-::~~~~·-~-

Hükumet, zirai asayişin 
teminine karar verdi -----------Bu hususta, yeni bir kanun layihası ta~zim 

olundu, vilayetlerde meclisler kurulacak 
Ankara, 22 (Ho~ust) - Zirai asayişimizin temini için hükumetçe 

eeaalı tertibat alınmıştır. Ziraat Vekaleti, Büyfik Millet Meclisinin gele· 
cek İ\tima1nda çıkanlmak üzere yeni bir kanun la)ibası tanzim eyle
miştir. Hu kanuna göre, vilayetlerde ve bütün kazalarda aıayiı meclialeri 

ıep.il edilecek vo sini ua7itiıı haleldar olmamıuaı dikkat olunıcuur. 



.Sayfa 2 
I....!!---

:iJ(lfQ 
Bir hatıranın dersleri 

· Artık Brenıl~iye varmıştı;, ~ıırarta bir doktoru medhediyorlarilı. Kız kaçırma }ş kanununun bazı maddeleri1 
.. _. ... 

\Adr~.l'i elimizılo idi, çar~ahuk bulduk. Kötü bir Frans1ır.neı vardı. hal· l... ' K d k - k • 
,yan lchçf'İ, Fransızcıı-:ına ıo"mumen hakimdi. l\1118\f'Oemiıapıı. bir re· Vaff ası a ın ve er e ışçiler 1 
; çeıe yazılı. llann bu rl'ÇPlt>nİrı muhteviyatını, nynen·, bir Türk he"imi 

,v.•rnıi~ıi. Kerıılısinc, o rı•çrlt')İ uzattım: Hüseyin, kızı Ke - gece çalıştırılacak 
-Ev .. ı, dt.'di, küçü~üıu, tn k.eodiei .. Q doktor da ttşhisinde aynı ne- _ 

,ticeye varmış.. malpaşa ·a götürmüş •••· --------
Biz ınuayroPhaneden çık:ırkPn, hilyük ann~ırll' eski reçrteyi gö~ıerılim: K.eçecilerde bir kız kaçı~~~ Fakat 16 y·aşından kücük işcilerin 
- Uu kuılıır ına;;rııfo yazık olınuş -ılcdiın· aynı reı;ett' .. llalhtıki, vak ası olmuştur. Kasab Hu· - • 1 

•:t;ene lııışl..a doktorlıır. lm rrç .. ıı>yi bizf' ynptırmuını~lardı, çilııku o, şöb· b · · l l k 
reısiz bir ılokturdu. Bahıın lıifo beni ona gotlirürk .. ıı: seyin adında .ir_İ; Keçecilerde ÇQ lŞflrl fflQSl )'QSQ flT 

- Gnçi adı aauı ıluyulınuş Lir doktor dı·ğil amma, şöyle bir berber B. Alının kızı 14 ya· -------
,uğrayıvert>lim. . şında inayeti kandırmış ve bir fş dairesi ve iş kanununun B - Kız ve erkek çocuk-

Demi.şti. o. g"'nç ~o~ıor ~lk vi~itc ücr .. tiııi aldıkta11 aonri:. . f 'otomobile bindirerek Kemal· bazı maddeleri hakkında lktı- !arın yaşlarına göre gruplara 
. :--- Sıze . ~ırşey eo) lıyı·mıyeceJ?ım, ~ol.an &antlerıle .. lırıTaı'et:n.ı . 1te~hit paşa kazasına götürmüş, kırda sad Vekaletinden şehrimizdelri ayrıl.:trak sayılarını, 

cclını7., K .. ndısrne üç gnn fU gıılaları vt-rınız, bı•n hergun e'nılısım gore· kızı kirletmiştir. Tahrik edilen alakadarlara bir tamim gel- C _ Her gruptaki çocuk· 
.ceği~ ve. bunun iı;iıı de pıı,·n alı~ı~acağıın. . . . •· ı . jandarmalar kasab Hüseyinle miştir. Bunda deniliyor ki: larla kadınlarcfan kaçar kişinin 

emı~ ve bunları ısrara lal etmış \·e ettırını~tı. l 1 ıayet, ışıe o ' f • . "iş kanununun üçüncü mad· 
l'l'Ç.Cteyi yııznıı , ıı. Atirıııya u~rayıp da oınılan isıauuııla do~ru ineıkeo kızı bulmuş ve zmıre getır· ne mahiyette işlerde çalıştık-
ben, başka doktorların burun kıvırıp omuz sil~tiklcri v~ Labanı.ı, uıaonh mişlr.rdir. Kızın babası dava desi mucibince sanayiden sa- ]arını, 
manalı: açtığından Hüseyin tevkif edil· yılan işlerde ötedenberi gece- Ç _ Her grubun gece ça· 

- Canım, yııpııracıık bir m;eıe lııılomaclımz mı, o ne anlar. İniştir. Adliyece hadise tah- lt-yin çalıştırılmakta bulunan lışma saatleri başlangıç ve 
Şeklinde ç .. ı . .i~ıirılıkl <}ri o gc.ıç doktora acıyor<luıu. Bu batıraclao çı· kikatına devam olunmaktadır. 17· 18 yaşlarındaki kız ve er· sonu ile orta yerdeki fasıla 

karmak İileılı~im d .. rsc f;Plincı·: kek çocuklar ile her yaştaki 
ı - Hddın olan, asıl fakülıed.,n çıkııktan ııonra okumağa ve mes- Kadın ı·cı·n müddetlerini, 

kadın işçilerin şimdilik bir 
)f'ğirıe girmc~e b:ı9lıır. Mc.•l· ·~iııiu kitabını kııpııt·on Lel..im, rüyı·t ve tef· , D - Bu yolda çalışmanın 
hieioin buıluıluna duvar çı·kuıiş bir iıı!'nııclır. 0,ılainıa aldanacuktır, dai- iki amele kavga etti, sene müddetle eskisi gibi gece teknik, ekonomik ve sosyal 
ma knyberlccckıir, duiınn ve i t~miyc istenıiye Lu~knlıırıno fona olacaktır. işlerinde çalıştırılmalarına el· 

b · · [ d sebeplerini Temmuz sonuna 
2 - IJt'ldmİn ticıırel ve 8f'fWI ibtica•ı ne niıı!Jeıte 11e111irİrse Ye f Tl yara an f linci mad.:fenİn ikinci bendi 

me lı·ğinin lıuııye indeki in ııni unsurlar Ja o kadar azalır. Hekimlik Dün akşam Kemeraltı cad- hükmüne tevfikan lktısad Ve- kadar doğrudan doğruya iş 
fosanı zcn••in ı·ıJehılir ,.e eımdiılir de .. Me•elii, buzakati ilt>, odkati ve ka"letı' tarafından umum"ı ı"z"ın dairesine bılairecektir. Bun-

t' desinde bir vak'a olmuştur. 
iyili~i ilı} ,Julguu lıir muhit yuaıııınlı, fııkaı onu İı;Iİ mar t'tnıemelidır. 1 8 b lan vaktinde bildirmiyenlere 

ık . 'k d d B H'"s y n'n veri miştir. u gi i İş yerlPrİ Yani vaıivetinin kt'nıliı;i onu zenviııle .. tirmdidir. Yoksa ıeo"ninlik bir ıncı or 0!1 a ay U e ı c • h' .. J .. 1 • • k kanunun ceıa müeyyideleri 
PP)e olmıımalt ve zenı?inle.,mck içiıı de hastalık gibi lıir fclaı.~ıi, bn ta tütün mağazasında çalışan sa ıp ve munur erının çocu 
" ~ k d · ·ı b tatbik edilecektir. gihi lıir biçareyi basamak yapnıarnulıdır. H.-kimlik mesle~i. lıerşı-yden tongacı Niyazi ile Hamdi veya ~ ın ışçı erini ne gi i 
e,·el insani Lir asalet ıa~ır. Hckioılerin bu ~erdi muhafaza etmeleri biribirile kavga etmiştir. şartlarla geceleyin çalıştırıl- 16 ve daha aşağı yaştaki 
lAzııııdır. Bu iki arkadaş, aynı mağa· dıklarını ve: kız ve erkek işçilerin her ne 

3 _ Bir hekimin, diğer bir hekimi kıymeııen düşürmesi vf'ya dü· d b k d k d A _ Bunl"rın ı'kametlerı'le za a ir a ını sevme te ir· 0 

cürmeğe çalışmatı, mc<Jldt krbıyesi nııuıına kııı'inı·u doğru df'ğılılir. 
tarzda olursa olsun sanayi iş

lerinde gece çalıştırılmaları 
mutlak surette yasaktır . ., 

Garib bir cenaze merasimi 
Danimarkada Esberk şeh· 

rinde çok garib bir cenaze 
merasimi yapılmıştır. Bayan 
Bringot Hansen adında ihti· 
yar bir kadın ölmüştür. Bu 
ihtiyar kadının vaşiyeti muci· 
hince tabutu baştanbaşa çi· 
çeklerle süslenmiş ve tabut 
altı kızı tarafından mezarista
na kadar nakledilmiştir. 

38 çocuklu babal 
Amerikada Floridada bir 

zenci vardır. Amprosyos Duğ· 
las adını taşıyan ve 91 ya
şında bulunan bu adamın is· 
mi ve resmi cihan gazetele· 
rine geçmiştir. 

Bu şöhretin de sebebi, bu 
adamın 38 çocuğa malik ol· 
masıdır. Bu çocuklar ayrı, ayrı 
iki anneden olmuş ve en bü· 
yüğii halen 66 yaşında bu· 
lunmaktadır. 
Milyoner olmanm sırrll 

Amerikanın maruf milyo· 
nerlerinden B. P. Bouers, el
linci yaşına girmesi münase· 

1 

betile dostlarına ve gazeteci
lere bir ziyafet vermiştir. 

Gazeteciler böyle bir fır· 
satı kaçırırlar mı hiç? Milyo· 
ner Bouersi sıkıştırmışlar: 

- Aman, ne olur? Bize 
milyoner olmanın sır,ını söy· 
lel demişler. 

Milyoner de bu sırrı şöylece 
anlatmıştır: 

- Ben henüz 10 yaşında 

iken lustracı ve gazete mii· 
vezzii idiml Maamafih bu İJ 
sayesinde bir tarafa yüzlerce 
dolar biriktirmeğe muvaffak 
oldum. Fakat bu parayı elim· 
den kaptırdım. Bu suretle 
ikinci defa olarak be parasız 
işe başladım, lokantalarda 
ıarsonluk yaptım.. Gene bi
ra pa19 11irıktirdi• 1\iNn, 

Saime Sadi 

içki kullanmıyordum, eğlence 
yerlerine gitmedim, mümkün 
olduğu kadar fazla tasarrufa 
çalıştım. Bu suretle yirmi ya· 
şına girdiğim vakit altın 734 
dolar param vardı. Bu sırada 
hiç beklemediğim bir mirasa 
kondum ve adını bile bilme· 
diğim bir amcamdan üç mil· 
yon lira miras aldım. 

işte gazeteci arkadaşlar .. 
Milyoner olmanın sırrı bu
dur!., 

Zırhhlarm dedesi! 
Dün yazdığımız 60 senelik 

ve zırhlıların dedesi olan "Vas· 
ko di Gama,, Portekiz harb 
sefinesi hakkında kıymetli bir 
dostumıız tarafından şu ma· 
lumat verilmiştir: 

Sefine 1876 da lngilterede 
Blak Val tersanesinde yapıl· 
mış ve 1902 senesinde ltal
yada Orlando tezgahlarında 
tamir edilmiştir. 3000 tonluk 
ve 12 mil süratli olan bu se· 
finede 1 aded 20, 1 aded 15 
ve bir aded de 10 luk ve 
6 tane de 4,07 lik top vardır. 
Greta Garbonun sırrd 
Greta Garbo, güzel, en 

meşhur sinema yıldızı olma· 
sına rağmen yalnızlığı seven, 
insanlardan, al&yişten kaçan 
bir kadındır. Bunun için bir 
çok dedikodular olmuştur. 

Greta Garbonun bu tavrı 
hareketi neden doğuyor?. 
Şimdiye kadar bu suale hiç· 

bir kimse ce\ap verememiştir. 

Bereket ki Garbonun son de· 
rece samimi bir dostu bu 
sırrı ifşa etmiştir: 

Greta Garbu on iki sene· 
denberi sinirlerinden rnuztarib 
ve uyku uyuyamamaktadır. iş· 
te bu iki sebeb onu böyle 
herşeyden çekilmiş, herşeyden 

ln"-t .. kuımUfturi 

ler. Kıskançlık yüzünden çı
kan kavgada Niyazi bıçakla 
Hamdiyi yüzünden yarala
mıştır. Hamdinin yarası ha· 
fiftir. 

ikisi de zabıtaca tutulmuş, 
meşhud suçlar kanununa göre 
adliyeye veri imiştir. 

Altı yaşında 
bir cocuk 

' 
25 metre derinliğin
deki kuyuya düştü 

Çeşmenin Uzunkuyu köyün
de çok acıklı bir kaza olmuş, 
6 yaşlarında bir yavru 25 
metre derinliğinde bir kuyuya 
düşerek ağır surette yaralan
mıştır. 

Yusuf oğlu Mehmed adını 
taşıyan bu çocuk, sokakta 
oynarken, cami civarında bu
lunan ve üzeri her nedense 
açık bırakılan 25 metre de
rinliğinde susuz kuyunun ke
narına gitmiş ve taş atarken 
muvazenesini kaybederek içine 
yuvarlanmıştır. Çocuğun fer· 
yadı üzerine civardan yetiş-

mişler ve bir iple kuyuya inerek 
yavruyu kan içinde çıkarmış· 
lardır. Ölmek üzere bulunan 
çucuk, memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. ----

Biçare yavru 
Menemenin Ortaköy çiftli· 

ğinde oturan lbrahimin 8 yaş
larındaki çocuğu Atalay, tar· 
lada otlıyan kendi hayvanla· 
rının yanına yaklaşmış ve kuy· 
ruğunu çekmiştir. Hayvan ür
kerek çifte atmağa başlamış, 
birdenbire oradan uzaklaşa· 
mıyan çocuk sol böğrüne bir 
tekme yiyerek baygın düş
müştür. 

Biçare yavru, birkaç gün 
~onra ölmüştür. 

Mahsuller için 
Muhtelif mahsuller hakkında 

şimdiye kadar alakadarlara 
her malumatı \'eren istasyon 
memurlukları ile demiryo lları 
işletme müdürlükleri, umum 
müdürlüğün emrilc, bundan 
amıediluııılen:ür .. 

iş yerleri arasındnki mesafe 
ve gidib gelme şartlarını, 

Bir yanh11sici şebekesi 

Ayşe, Pehlivan Hüseyin 
ve Bekir tutuldular 

Çalmış oldukları 196 lira da top
rak icinden cıkarıldı 

' ' 
Şehrimizde faaliyette bulu· 

nan bir yankesici şebekesi 
meydana çıkarılmış ve bu 
şebekenin üç kişilik efradı 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Bunlar Halkapınarda Kuruçay 
mahalJesinde oturan pehlivan 

Hüseyinle karısı Ayşe ve Boş
nak Bekirdir. 

Son günlerde iki mühim 
yankesicilik vak'ası olmuş, hü
kumet konağında nüfus daire
sinde bir işini takib eden as
keri mütekaid B. Hasan F eh· 
minin cebinden 82 Jirası ça · 
lanmıştı. 

Evelki gün de İzmir vapu· 

runda bir arkadaşım teşyie 
giden lokantacı B. Hasanın 
cebinden 150 lirası aşırılmıştı. 

Zabıta, yankesici şebekesini 
meydana çıkarmış ve bunların 
evlerinde araştırma yaparak 
çaldıkları paraları meydana 
çıkarmıştır. B. Hr.san Fehmi· 
nin 82 lirası tamamen, lokan
tacı B. Hasanın da 150 lira
sından 116 lirası bulunmuş ve 
sahiplerine verilmiştir. 

Hırsızların çaldıkları para· 
ları yere gömdükleri anlaşıl
mış ve paralar gömüldükleri 
yerden çıkarılarak alınmıştır. 
Yankesiciler, dün akşam Ad
liyeye verilmişlerdir. 

Esnaf, işçiler ve dispanser 

işçilerden dispanser pa
rası alınmıyacak 

~~~---------~~~ 

Vilayetin teşebbüsile büyük bir 
dispanser açılacak 

Vilayet, lzmirde büttin iş· 
çilere bakabilecek modern ve 
her ihtiyaca cevap verecek 
büyüklükte zengin bir dispan· 
ser açılması İçin teşebbüslere 
girişmi~tir. İşçilerin çalış
tıkları müesseseler sahipleri, 
işçilerden bir miktar para top· 
lıyarak işçi ve esnaf kurumları 
birliğine vermekte ve birlik te 
dispanserinde bu işçilere bak
makta idi. 

Müesseseler bundan sonra 
İşçilerden bu şekilde bir pnra 
toplamıyacak ve her omele 
için senede isabet eden mik
tar karşılığı olarak açılacak 

diapaAaer içio vereçeklcıdır. 

Şehrimizdeki sanayi müessese· 
leri, bu paranın hazır oldu· 
ğunu ve derhal verilebilece· 
ğini bildirmişlerdir. Yalnız tü
tün kumpanyaları, bu iş için 
verecekleri para miktarını mer
kezlerinden sormuşlardır. 

Dispanser, Şehir gazinosu
nun arkasında bir binada açı
lacaktır. Bundan sonra işçi ve 
esnaftan hastalananlara birlik 
yerine bu dispanser baka
caktır. Bu yiizdcn İşçi ve es· 
naf kurumları birliiiniıı yıllık 
varidatı da yarıya inecektir. 
Şimoiki birlık teşkilatında bazı 
yenilikler yapılacağı tahmin 
bdiliı)'or~ 

23 Hazinııı rJ3' 

MAHKEMELERDE 

(Jeli sakat ka. 
lan adam 

Silleymanm muhakeme· 
sine devam edildi 

Bozyakada Ayet oğlu Ömeri 
belinden yaralıyarak iş yapa· 
mıyacak derecede malul kal
masına sebebiyet veren Giridli 

, Süleymanın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. Evelki 
celsede Ömerin sıhhi ahvalin· 
de salah husule gelip gelme· 
diği anlaşılmak üzere doktora 
muayene ettirilmesine karar 
verilmişti. Ömer arandığı hal· 
de ikametv.ahında bulunama· .. 
dığı için muayenesi yaptırıla· 
mamış ve muhakeme, başka 
l ir güne bı!'akılmıştır. 
Kara Fehmi mahkemede 

Geçen sene Dolaplıkuyıı 

mahallesinde Mehmed Alinİl1 
kahvesinde garsonluk edel1 
Hüseyini yaralamakla maznU11 
kutucu Kara Fehminin şehri· 
miz Ağırceza mahkemesince 
dört sene iki ay hapsine ka' 
rar verilmişti. Temyiz mahke' 
mesi, bu kararı nakz ve iade 
etmiştir. Maznunun dünkd 
muhakemesinde nakz karıt11 

okunmuş, maznun Kara f eh· 

p 
liat 
dah 
•os 
kirıe 
~, 

llıiJlı 
tdıl 
Cde 

s 
~n 
itle 
~en 
~.ili 

tun 
l' 

tu 1 

llıu 
~I 
bit 

mı: 

- Vekilim gelmedi, kendi· ~re 
sini çağırtın, gelsin müdaf•'' (irı 
mı yapsın, demiştir. Vekili11e C...k 
tebliğat için muhakeme, bBf tirıj 
ka bir güne bırakılmıştır. ~t 

Borcunu vermedi dige·· d' 
1 Un 

Keçecilerde Bayram o~: ~~i 
Mehmed, bir alacak mese. !ıt 
sinden Abdi oğlu Şevki111~ bu11 

burn~nu taşla ez~ , 

- e ~' Budapeşte tayyar ~~ı 
• ~u 
ıstasyonu i~ 

Açıhrken bir de tren ,,,ıı- rı 
sademesi oldu l~t 

) / Ilı 
Budapeşte, 21 f A.A. şt' e 

Naib Horti yeni BudaP·~le ~lu 
tayyare istasyonunu merası ı.~ ~ 

M . d 1 '"tiill ,, ~ıl 
açmıştır. erasım e ou ır 

kiimet azası, elçiler hazır ~.. ~t~ 
lunmuştur. Ecnebi delege 0 

U 
. er' 

rak da Alman hava gerı ~ı 
Milch, ltalya hava geoer y1 

b• Pocollo ve Avusturya b' 
jşleri reisi general Lobr 
lunuyorlardı. lf 

Bir Alman ve bir Jtı d~ 
avcı tayyare filosu rrıet dl. 

~=~:,t:, ~:§':~::ı~:··'~ 
spor tayyarelerile iştiralc 
bilmişleıdir. l 

Yeni tayyare istasY0"~ 
küşadında bulunmak ~~ 
gelen binlerce halkın ha'.;· 
sırasında iki benliyo tre":..,ı 
sında bir müsademe ~li ~ 
tur. Şimdiye kadar bir 

0vl 
50 yaralı tesbit olunrn"f i 

ltalyan gençl~, 
Almanyadan dönJtl) 1 

Berlin, 22 ( RadY0 f~ 
130,000 Alman öniiod;jııı ti 
şist akademisyenleri t'11 .,,ıf. 
talim ve idmanlar ysP ;~ " re •• 

B. Hitler bunların tıııif tef 
Rina Toriçiyi kabul ~oil1 lı' 
ltalyan Faşist gençli·ğd 1'İtl 
kilatına aid 25 cıl .J 
teslim almıştır. ıi'id'af 

1300 ltalyan akıtddô11ı9 
bu akşam ltalyaya 
lerdir. 

tur. 



A ADOLU 

Okul sergileri 
mUnasebstile: 

' P ransiz k~binesi B. K. Şo. 
n tan tarafından teşkil edildi 

O! ... 
-·-----

Burnu büyüktür, kimseyi 
beyenmez, 

Diyorlardı onun için.. Ve, 
onu, aç kediler arasında kal· 
mış bir pis lokma haline ko· 
yarak hırıldaya, mırıldaya çe· 

İnönü okulunda 
bir gezinti 

\'azan: Llltife Nııerat 

Bugünlerde tedrisat sonu 
olmak dolayısile her okulda 
bir faaliyet, bir kaynaşma gö· 
ze çarpıyor.. H er okul kendi 
çevresi içinde bir sergi yap
mış, bunları görmeğe gelenler 
de, hiç şüphesiz, çocuklarının 
bir senel ik çalışmalarını ya
kından görmek ve tedkik et· 
mek ~rzusile koşan ana ve 
babalardır ... 

l'fariciye Nezaretine tekrar B. İJelbos getirildi. B. leon Blum, 
sanda/yasız nazır olar ak yeni kabineye girdi .• 

kiştiriyorlardı. Kulaklarımla 
zemmini duyduğum o zatı; 
iyice tanıyordum ben: 

Burnu biiyük dPğildi. Yani 
mağrur ve megaloman de~ildi. 
O sadece, muhitine dikkat 
eden bir insandı· 

1
. Paris, 22 (A.A.) - Sosya
ıst grubu gece bir toplantı 
daha yapmıştır. Bu toplantıda 

· k?syalistlerin · hükumete iştira· 
a •rıe derhal karar veremiyeceği 

~e. Salı günü sosyalist f ırkasl 
6 lllılli meclisi tarafından ittihaz 
u tdılecek kararı beklemesi İcab 

Cdeceği teyid olunmuştur. 
Sosyalist grubu reisi B. 

11 ~hdre Fevrier B. Chautemp:,a 
~tlefon. edack bütün grubun 
endisinden müzakerelerine de· 

11· ;aııı etmesini istemekte oldu· 
11nu bildirmiştir. 
t 1' oplantıda bulunanların ço· 

11 ıçtimaın nihayetinde B. Blu· 
~tın sosyalist fırkasının radi· 

b· b· 1 sosyalistlerin idaresindeki 
~ır hükümete iştiraklerinin 

~i· l'te ~· hsip olarak kararlaştırılması 
ıı· ı 'I\ sosyalist milli meclisinde 
rıe ;v~alade gayretler sarfedece· 
f ltıı beyan etmişlerdir. 

~ ~~ris, 22 (A.A.) - iki yüz 
d!·lık bir komünist 2rubu 

ltı ~~ gece Stadenis belediye 
ıe· ~'"esini işgale teşebbüs et.niş 
ill bu 1e polis müdahale ederek 

~an dağıtmıştır. 
!il' aris, 22 (A.A.) - Cumhu

e l~~çi sosyalist birliği grubu 
flıuh çılar cephesine sadakatini 

,,, ~ afaza etmekte olduğunu 
"' ı:ı et · t' ~ . mış ır. 

~t &tıs, 22 (A.A.) - Sosya· 
/ lll Rrubu dün akşam parla-
ştt atrıtoda toplanmış ve Bay 

ıe ~~a. olan kardeşçesine ve 
~· ~il ~1 ıle meşbu itimadını ye· 

~e eltıiştir. Bu münasebetle 

de~~~lunan bir tebliğde şöyle 
~ lllektedir: 
~ ~an meclisi Maliye Encü· 
h"l'lıtıin ve ayan ekseriyetinin 
~11lıane istinkafı yüzünden 

~ış olan buhran muvace· 
lııı~lldc grub 1936 intihaba· 
~llhn _doğmuş olan halkçılar 
~ld Csı ekseriyetini masun bir 
derı e bulundurmak için elin
~~tigeleni yapmağa azmet· 

y"· 
'•ııq 11Pılan müzakereler esna

~-lis~ B. Blum Radikal Sos· 
~tl'tıi grubunun kendisine gös
~blltş ~lduğu ihlaskarane mü· 

,, S0 etı ~itayişle yadetmiştir. 
~ı ~lld 8Yalıst grubu reisi Bay 
~ 'i te F' 

rı k evrier B. Chautemp· 
leklif~Odisine kabineye iştirak 

, ~ 1rıd b t ~lettı· e. ulunmuş olduğunu 
ıştır. 

------Mumaileyh grubun sosya· 
listlerin iştiraki hakkında bir 
karar veremiyect!ği çünkü fır

kanın milli meclisinin 1936 
senesi Mayısında idaresi sos· 
yalistlere aid bir halkçılar 
cephesi hükumetine iştirak 
için müsaade vermiş ve fakat 
idaresi Radikallere aid bir 
hiikumete iştirak için bu mü
saadeyi bahşetmemiş olduğunu 
hatırlatmıştır. 

Ş•ı halde bugünkü salı gü
nü için acilen içtimaa davet 
edilmiş olan Sosyalist fırkası 

milli meclisin kararını bekle
mek İcab eder. 

Jorj Bone, içtimai Muave· 
net Nezaretine B. Riviyer, 
Nafıa Nezaretine B. Kel, Ti· 
caret Nezaretine B. Şaptal, 
Mesai Nezaretine B. F edriye, 
Sıhhat Nezaretine B. Mark 
Rigar ve Spor Nezaretine de 

B. Leon Lagranj. 
Siyasi müsteşarların mühim 

bir kısmı da aynen kalmış· 
lardır. 

Mısır Veliahdı 

... 
Kolav kolay her kaba ak- * * 

mıy;rn bir insan, Kısa bir yokuşun nihayetin· 

Fikirlerini, hn~iin tPkem- de; sakin, mütevazı geniş bah· 
mül ettirerek vefakarlıkla, sa· çeli, oldukça büyük bir bina· 
dakatle benimsiyen bir in· nın önünde durdum.. Burası 
sandı. ilave edeyim ki, onun [?nönü ilkokulu] dur. Daha 
fikirleri, ne ölmüş fikirlerin kapıdan girerken bahar yüzlü 
deve katarına dahildi, ne de yavrularla karşılaştım.. Temiz 
ölmek üzere olanların .. O, ileri ve yeknasak elbiselerile okul 
fikirleri severdi. bahçesinde neşe ile dolaşan 

O, ne menfaate tapar, ne sevimli yavrular kuşlar gibi 
de yalanı severdi. Hiçbir za· cıvıldaşıyorlar .. Bütün bir se-
man, bir ilk sınıf riyakarı da ne, zekaları nisbetinde başar· 
olamamıştı.. dıkları işleri görmeğe gelenleri 

Onun hakkında bu ~on din-

Suriye ve Filisti .. 
nin birleşmesini 

teklif etti .. 
Biraz sonra Radikal sosya· Jediklerimden bir müddet cvel 

sevine sevine dolaştırıyorlar .. 
Ben de bu şen yavruların or· 

Jist grubu da içtima akdet- de, gene onun için şöyle dt!- d 
tasın a, sanki cereyana kapıl· 

miştir. B. Chautemp~ kabine· mişlerc.li: 
- Kazık gibi bir herif. Aç mış gibi kendimi s ergi oda· 

sinin teşekkül tarzı hakkında sında buldum.. Burası birinci 
henüz sarih beyanatta buluna· karına, abdal kafaya iş yap-

mak istiyor sanki.. sın ı f.. Küçüklerin bir sene 
mıyacağını çünkü ancak ilk ·· f d k ki · 

Gene iyice biliyordum; ona, eneqı sat e ere yaptı arı ış· 
istişarelerini yapmış olduğunu l · b'" ··k b' · l 

müminler "kafir, dinsiz,, di- en uyu ır sevınç e sey· 
beyan etmiştir. yorlardı. rettim .. Onları zevkle, alaka 

B. Chautemps mali vazi· Dinsizler tanırdım ki, onun dinledim.. Her sınıfta bir 
yctten bahsederek B. Auriol, için; başka dekor, bir başka güzel-
B. Valiere ve B. Fevrier ile - Müdhiş bir yobaz. lik göze çarpıyor. . Sıra ile 
bu bahta görüşmüş olduğunu Notunu vermişlerdi. Kendisi hepsini geziyorum .. Hepsi de 
söylemiştir. bir giin bana: sınıf ve yaş derecelerine göre 

Mumaileyh tasarrufa ve pa· - Yavaş yavaş konuşmağı muvaffak olmuşlar.. Şu mu· 
raya hücum edenlere şiddetle çok is tedi m. Benim için 

11
sinsi,, hakkak ki öğretmenlerin ıyı 

hareket etmekle beraber taz· dediler. Gür sesle, bağırarak oluşu kadar iyi çalışmaları da 
konuştuğum zamanlarda da 

yikten ziyade liberalizmden bunda büyük bir amildir .. 
arkamdan "şarlatan,, damga· 

mülhem hal suretlerine doğru Birçok ziyaretçilerle beraber 
sını vurdular, nihayet sustum. 

istikamet almanın mümkün lstanbol, 22 (Hususi) - Mısır beşinci sınıf odasına giriyo· 
görünmekte olduğunu beyan Veliahdı. Filistin ile Suriycnin bir· Meğer bu sükut da kabahat rum... Gelenlere izahat ver

imiş. Şimdi de, "saman al-etmiştir. Ieştirilmesini ve vücude getirilecek meğe memur bir öğrenci bize 
1 b. ı "k d ı ı· b s ki tından su yürütüyor, dilini Paris, 22 (Radyo) - Fran- 0 an ır tş eve '" aşına, °' 8 r - bülbül gibi anlatıyor: 

Erdün Sultanı ~ltes Emir Abdul· yutmuş amma, biz biliriz onu,, 
sız kabinesi, B. Kamil Şotan 1 h . . 1 . . kl"f 1 • . dı'yorlar benı'nı ı'çı'n.. - Burası Sevr muahedesi n ın gctın me11ını te ı ey emı§tır. 
tarafından teşkil edilmiş ve Bu teklif, bütün Arah aleminde Diyerek kısaca derd yan· ile Türk hudutları ne kadar 
liste, Reisicumhur B. Lebruna iyi bir tesir oyandırmıştır. mıştı. daralmıştı?. Osmanlı hükiime· 

verilmiştir. T: b Çok iyi dostumdu o, hem tinin imzaladığı bu muahede· 
Kabine, aşağıdaki zevat ta· Ta ZOn de çok yakın dostumdu. nameye göre, yurdun nasıl 

rafından teşekkül etmiştir: Transit yolu acı ldı Şunları da ilave edeyim ki, parçalanıp ta esir olduğunu, 
Başvekalete B. Kamil Şo- , onun daima, herşeye karşı aç sonra da Cumhuriyet hüku-

fstanbul, 22 f( Hususi ) -
tan, Başvekalet muavinliğine ı ve müştehi duran bir kafas1, metinin imzaladığı Lozan mu· 

Trabzon-İran transit yolu, dün çantasız B. Leon Blum. değirmenler gibi ög" ütücü bir ah ede sile nasıl kurtulduğunu büyük merasimle açıldı. Bun· 
Devlet Nezaretlerine: dimağı vardı.. Zekası, bu de- ve muzaffer süngülcrimizin dan sonra Avrupaya gönderi-
B. Pol Kor, B. Pol Bunkur Jecek olan iran mallan, bu ğirmeni işleten bir su gibi milli hudutlarımızı nasıl çizdi-

ve Viyolet Hariciye Nezare· yoldan geçecek ve her iki akıyordu. Severek, sevinerek ğini burada görüyoruz ... 
tine, B. İvon Delbos, Hari· memleket arasındaki ticari okurdu. Birçok şeyleri, çoğu· işte kurtuluş savaşında bin· 
ciye Nezareti siyasi müste- münasebatta, daha sıkı bir muzdan, hem de pek çok iyi bir fedakarlığa katlanan Türk 
şarlığına B. Fransova Deteşan, alaka uyanacaktır. bilirdi .. Fakat hiçbir zaman, milletinin, Atatürkün i~areti 
Harbiye Nezaretine B. Edvar Beri in sefiri- bilgiçlik satmazdı. Onun için· ve İsmet İnönünün faaliyeti 
Daladiye, Bahriye Nezaretine • dir ki, zavallıya "cahil,, di- ile Lozanda elde ettiği büyük 
Kapenki, Hava Nezaretine B. miz /stanbulda.. yorlardı .. O, bu halini en ya· muvaffakıyet ve modern Tür· 
Piyer Kut, Hava Nezareti İstanbul, 22 ( Hususi) kınlarına izah ederken; kiye ... 
siyasi müsteşarlığına B. Andro, Berlin sefirimiz Bay Hamdi, - Ne çıkar -derdi- bildi· Burada; Türkiyede demir· 
Dahiliye Nezaretine B. Maks bugün buraya gelmiştir. Setir, diğimi söylediğim için bana, yolları nerelere kadar gittiğini 
Dormua, Dahiliye Nezareti Ankaraya gidecektir. "allame., veya "ukala,, diye· ve daha da yapılacak olan 

Emir Abdullah 

Siyasi Müsteşarlığına B. Rau- Suriye ceklerine varsın, "cahil,, dt· demiryollan haritasını görü· 
A -~j • oyo, Adliye Nezaretine B. Yakmda Ankarada bir sinler. Herikisinin d e mevkii yorsunuz... işte Osmanlı hü-
C"\t~ADO LU Vensa Oriyol, Müstemlekat konsolosluk açacak veya her manası aynı olmasa kumeti zamanında d emiryolsuz 

Cüntü"k":-•-- Nezaretine B. Maryüs Motse, istanbul, 22 (Hususi) _ Su· bile fayda veya mazarratları Türkiye.. Osmanlı hükumeti 
s sıyasal gazete Maarif Nezaratine B. Janje, riye hükumetinin, yakında An· synıdır.. zamanında Türkiyede büyük 

t. ahiıı~v:---:---:::...._ ___ , O, bir alemdi, büyük bir ve gelir temin eden bütün l:rı'Yd e haşynzganı Deniz Ticareti Nezaretine B. karada bir konsolosluk ihdas 
~n~tııtıı ~r ~üşdü ÖKTEM 'ı Tasa, Maliye Nezaretine B. edeceği bildiriliyor. alem.. işler yabancılar elinde idi .. 
~ ~lil'il: ~:rıya~ ve yazı işleri , • Dostum, nihayet ölüp gitti Memlekette ziraat yok, ticaret 

lelı anıdı Nüzhet Çançar ş h • • d ve kurtuldu. Arkasından: yok, iş yoktu.. işte Türkiyede 
~th,.•l'tıeıa~i: --. e ır gazınosun a ,... ""' ~ - Eşekti, dediler, abdalın yetişen nebatlar, madenler, 
l' li'1.lt prıcı. ~eyler sokağı biri idi. Cahildi. Aynı zaman· harice sevkedilen eşyalar ve 

l~ıt~~~~: fz~7;sı_:i~:~~ı~ da satmasını bilen bir kur- mukabilinde Almanya, ltalya, 
tı. A~077N6 .. Pota kutusu 405 B BAY AN ile Şef d' orkestr nazdı. Bilmediğine karşı su· Fransa ve lngiltereden aldığı· 
~1b 1200 E ŞERAITJ Doktor J. ROZENFELD'in sar, zeka oyunu yapardı. Ba· mız ziraat makineleri, elektrik 
~'h~ ~ug-; 5~~tı knylığı 700, üç zan ezberlediği bir şeyi yu· ve fabrika malzemeleri vesai· 

cı ı:ı:ı uruştur. Tahtı idaresinde murtlar, yüksekten görünürdü.. reyi gösteren resimler .. 
ı~011ec:~ck~tlcr için senelik Hala ve hala o dostuma Beşi!lcİ sınıf dört mühim 

~& ... qtl l' eu 27 liradır Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
,'<lll ge ...... erde ..! kuruştur d k" irk y· k yanarım; köşeye ayrılmış. Birinci kısım 

..... ,o rıasıı ı e en 9 ış ı ıyanamn en meşhur or estrası Çünkü o, kutuplar kadar "'Yurdumuzu gezelim,, burası 
4.~ n ar 25 kuruştur. 

4l>Otu H E R A K Ş A M meçhul kalarak, devrini ge· tarih, coğrafya köşesidir. ikinci 
9Ası~iŞB1'AAslR INDA çirmiş ve anlaşılmadan öl· köşe de, "Bu yurda nasıl gel· 

ii;;=:::::~::!!:~~~C~a~z~v;e~k~o~n~s~e~r~ı;e~rl~n~e~d~e~v~a~m~e~d~e~c~e~k~ti~r~.~~~~~~~~~~~~~~~~ O • ••-••------------------ müştü. O. Rahmi Gökçe din?,, çüncü köşe, "Bu yurt· 

Ha tayda 
köylülerimizin 
mahsulatı tehlikede 

fstanbul, 22 (Hususi) -
Amik ovasına doğru ilerliyf!n 
bedevilerin, Türk köylülerinin 
mahsullerini yağma ermele-: 
rioden endişe ediliyor. 

Hataylılar, bu hususta Fran· 
sız komiserine mürncaatta bu~ 

lunarak tedbir alınmasını jş~ 
temişlerdir. 

Hava seferleri 
Aöustosta başhyor 

f stanbul, 22 (Hususi mu ha· 
birimizden: Telefonla)-lzmir. 
fstanbul • Ankara ve Adana 
arasında hava seferlerine Ağus• 
tos ayında başlanacaktır. 

Devlet Havayolları idaresi• 
nin bu seferler için Londraya 
s i pariş ettiği dört motörlü 
tayyareler, Temmuzda lstan· 
bulda tesellüm edilecektir. 

lstanbul valisi 
Ve B. Hüseyin Cahid davası 

lstanbul, 22 (Hususi) -
Valı-Hüseyin Cahid davası 
bugün sona ermiştir. B. Mu· 
hiddin Üstündağ ile muharrir 
B. Hüseyin Cahid, uzun mü· 
dafaalarını yapmışlardır. Mah· 
keme, kararın tefhimi ıçın 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Grev 
On milyon dolar zarar 

verdi 
Nevyork, 22 (Radyo) -

Çelik amelesi grevi fabrika 
ve müesseselere Şimdiye ka
dar 10 milyon dolar zarara 
sebeb olmuştur. 
-~~~~c:-=ıı'----------

da ne ile uğraşılır?,, Burada 
cumhuriyet hükumetinin bütün 
çalışma faaliyeti göze çarpı· 
yor ve göğüsleri iftiharla ka· 
bartıyor. Dördüncü köşe, "Bu 
yurda nasıl bakıyoruz?" Bu· 
rası tam manasile cumhuriyeti 
canlandıran bir köşe .. Bunlan 
bir bakışla tedkik ederken 
içimde milletime karşı büyük 
bir itimad ve gurur duydum .. 

İzahat veren küçük talebe 
söylüyor: 

- işte bunlar Büyük Ata· 
türkün yarattığı cumhuriyet 
eserleri; bankalar, mektepler, 
ordumuz, demiryolları, tayya· 
reler, binalar, donanmalar, 
Kamutayın karton ve yağlı 
çamur üzerine yaptığımız re· 
simleridir .• Bunlar da kız ar· 
kadaşlarımızın nakış işleridir .. 
Onların da vazifesi olan ya· 
ma, yastık, gömlek, örgü, 
dikiş ve ütü gibi muhtelif iş
lerdir .. Bu köşe onlara aittir .. 

Daha birçok süslü köşeleri 
gezdikten sonra bir daha 
inandım ki, Türk çocuğu her 
işi başaran, her engeli yıkan 
ve cetin maniaları aşarak ya
rın için hazırlanan mühim bir 
varlıktır .. 

[ İnönü okulu ] nda büyük 
bir intizam ve ciddiyetle va
zifelerini yapan öğretmenlerile 
sayın direktör Bay Remzi Ka
yırı kutlulamağı bir borç sa· 
yarım.. . Latife Nusıat 
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Büyük Türk alimi için yapılan ihtifal, 
Fevkalade parlak olmuştur 

ANADOLU 

k. umarcılar 
Gazihulvarındaki Süt dam· 

lasının arka kısmındaki yan· 

ispanya ihtilalcileri, Sa!" 
tander yolunu tuttular 

~~~~---~~~~-

Ceymis Primo vapurunda 170 ki
şi 5lmüş, 200 kişi yaralanmıştır 

lstanbul, 21 (A.A.) - Bü- ordusuna ve Kültür Bakanı gınlıkta zarla kumar oynıyan 
yük Türk alimi lbni Sinanın Saffet Arıkana ve Sağlık Ba· Şemseddin oğlu Kadri ile Asiler Satander yolunu Satanderda ya~magerlik 
900 üncü yıldönümü müna· kanı Dr. Refik Saydama ilim Şükrü ve Ali oğlu Cemal tu· tuttular Sen Jan Dö Loz,22 (Radyo)-
sebetile Türk Tarih Kurumu mensublarıııın hürmetlerini bil- tutmuşlardır. Bilbao, 22 (Radyo) - Ge· Bask Cumhurreisi B. Agira 
tarafından Haziranın 21 inci dirmeğe karar verilmiştir. Domuz zannetmiş.. neral Davillanın taarruzu de· ve Bask hükumeti erkanı Stan· 
pazartesi günü lstanbul Üni· Bundan sonra Sıvas saylavı Değirmendere nahiyesinde vam ve inkişaf etmektedir. dere vasıl olmuşlardır. 
vusitesi konferans salonunda profesör Şemseddin Günaltay Süleyman Şimşek adında bi- Asi kuvvetler Barakaldo ve Satanderde büyük bir izdi-
parlak bir tören yapılmıştır. konf Pransında lbni Sinar.ın risi, gece tarlasında domuz Bornoalenteyi işgal etmişler ham vardır. Asayiş muhtel 

Konferans salonu lstanbulda Türklüğünü, reddi gayri müm· beklerken, fundalıklar arasında ve buradaki şimendifer hattı· olmuş ve açlık başgöstermiştir. 
bulunan mebuslar, profesörler kün ilmi delillerle tesbit etmiş bir gürültü duymuş ve derhal na sahih olmuşlardır. Bazı yiyecek mağazaları ko· 
ve geniş bir münevver kütle ve büyük Türk aliminin ilmi çiftesi ile buraya ateş etmiş· iki asi kıt'a doğrudan doğ· münistler ve anarşistler tara· 
ile dolmuştu. hüviyetini parlak bir surette tir. Bu sırada bir feryad duy· ruya Satandere, diğer bir kıt'a fından yağma edilmişlerdir. 

Konferans salonunda Ata- tebarüz ettirmiştir. muş, derhal koştuğu zaman, da Bilbao • Ordonya yoluna lngiliz ve Fransız vapurları bu 
doğru ilerlemektedir. hah S j o·· L d türkün tablosile lbni Sinanın Prf. Dr. Neşet Ömer lrdelp, domuz tarafından yapıldığım sa en an ° oz an 

· l T k lb · s· b k d .. .. "J - ·· d Asi kuvvetler Bilbaonun Satandere hareket etmişlerdir. resmı ve genç ir ür san- nı ınanın tı sahasında i san ıgı guru tunun ora an ge· 
garbında 14 kilometre ilerle- s·ıb d l . l "k ·ı atkarının eseri olan güzel bir mesleki hakkında yaptığı mü· çen Veysel olduğunu anlamış· ı ao a emız ı yapıyor ar 
mişlerdir. Şimdiye kadar alı· B l" 22 (R d ) D büst göze çarpıyordu. him tetkiklerin neticesini ve tır. Veysel, sağ bacağından er ın, a yo - · 

ı nan esir mikdarı 18,000 dir. N B A b ld Davetlilere Türk Tarih Ku· bni Sinanın hekimlikte atmış yaralandığından hastahaye kal· · · jansı i iriyor: 
Ganaim mikdarı da çok bü· B'lb d d k rumu tarafından lbni Sinanın olduğu orijinal ve ileri adım· dırılmıshr. ı ao a ün asi uvvet· 

güzel bir minyatürlü resmile lan alimaue bir surette izah Bir vak'a daha.. yüktür. ler temizlik ile meşgul olmuş· 
A Resmi tebliğde neler var? l d 

bir rozet armağan edilmiştir. etmiş, Prf. Akil Muhtar Öz· Ödemişin Adagide nahiye- Salamanka, 22 (Radyo) _ ar ır. 
Törene, Türk Tarih Kuru- den de fbni Sinanın kanun sinde de feci bir kaza olmuş· Resmi tebliğ: Şehir içinde hala mukave· 

mu başkanı Bolu saylavı Ha- adlı tıbbi eserinin ilmi kıyme· A · A k ti · b met göstermek istiyenlere tur. Hep birlikte domuz avına sı ragon uvve en u· d f d 1 k d 1 
San Ceml·1 Çambelı'n bı·r nut· tini derin bir vukufla ı·zah 1 .. M'l' 1 • O k 1 tesa ü e i me te ir. ki va· çıkan 9 kişiden smail oğlu gun ı ıs erın es aya o an 
ku ile başlandı. Hasan CP.· ettikten sonra büyük Türk tazyiklerini hafifletmek i"in pur dolusu iaşe Yasajer lima· 

Süleymanın çiftesi birdenbire ..., d Bllb · ·ı · · 
mil Çambel bu nutkunda Bü· aliminin bütün tetkiklerine bir taarruz yapmışlardır. Bu nın an aoya getm mıştır. 

ateş almış, çıkan kurşun Bı- B·tb b k 1 d b. b. 
yük Türk aliminin orta çağda bilhassa fenni zihniyetin ne taarruz sayesinde Cibilya mev· 1 ao an a arın a ıç ır 
şark ve garb ilim alemine kadar hakim olduğunu ilmi çakçı köyünden ve ava çıkmış kii işgal edilmiştir. para ve kıymetli evrak bu· 

d ı · ıı l b bulunan Reşid oX-lu Hüseyinin b k 1 man t B kal d k' yaptığı büyük tesirleri icmal e ı ere te arüz ettirmiştir. l> 40 tayyare u taarruzu o· un uş ır. an ar a ı nu· 
k ı diz kapag" ma isabet etmiştir. 1 1 A k 1 k d F a s ki d'I · t' etti ten sonra bu Türk alimi· Törene iştirak için stanbula ay aştırmıştır. si uvvet er u • r n aya na e ı mış ır. 

nin beşeriyete yaptığı cihan· gelen Louvain üniversitesi pro· Hüseyin derhal Ödemiş Mem· şimdi Lomaverdo Fovarda yo- Bask fevkalade mahkemesi 
şümul tesire işaret ederek fesörü ve beynelmilel tıb ta· leket hastahanesine kaldırıl- lunu tazyik etmektedirler. Bu erkanı da 9,000,000 peçeta 

Ulu Önder Atatürkün Türk!üğü rihi cemiyeti müessisi ve fahri mışsa da, fazla kan zayi etti· mevki tide edildiği takdirde ile Fransaya gitmişlerdir. 
beşeriyet camiası için en ve· reıs1 Tricot-Royer alimane ğinden bir müddet sonra öl· Oeska üzerine yapılan tazyik Cegmis Primo vapuru sui-
rimli, en ünlü ve en şerefli konferansında Türle alimi fbni müştür. kaldırılmış olacaktır. kasde uğradı 

hizmetleri yapacak en yüksek Sinanın tıbbi eserlerile tetkik· Bilhassa büyük Türk alimi· modern usullerle mukayese Roma, 22 (Radyo) - Res· 
seviyeye çıkarmayı Türk mil· lerinin altı asır müddet garb nin muhtelif garb dillerine ederek büyük Türk aliminin mi menabiden alınan bir ha· 
Jetine hedef olarak gösterdiği· memleketlerinde otoritesini terciime edile>n eserlerinin yap· 900 yıl önce bugünkü tababet bere göre, suikasde uğramış 
ni tebarüz ettirmiş ve Türk nasıl muhafaza ettiğini ve bu tığı büyük tesirleri İzah etmiş, ilminin temellerini ıttığını an· olan Valansiya harb sefinesi 
gençlerinin lbni Sina gibi eserlerin bu müddet zarfında şimdiye kadar başka milletlere }atmıştır. Ceymis Primo zırhlısında ölen· 
dünya ilim alemine rehber tıb tedrisatına nasıl hakim mal edilmiş olan bu büyük Rasathane direktörü profe· lerin miktara 160 tır. Mecruh 
olacak surette yetişerek Ata· olduğunu müdellel ve etraflı Türk aliminin Türklüğünü te· sör Fatin Gökmeo konferan· miktarı 200 den fazladır. Se-
türkün başına geçtiği ve ha- bir surette ve büyük bir ilmi barüz ettirmeyi bir tarihçi Sl· da büyük Türk aliminin riya· fine kullanılamıyacak kadar 
şardığı Türk inkıJabının ha· salahiyetle izah etmiştir. f 1 f b ld ziye ve heyet ilimlerine yap· harab olmuştur. 

ati e vazi e i iğini temin tığı ehemmiyetli hizmetleri ve 
yırlı ve fedakar birer unsuru istirahat fasılasında konfe- t · Cumlıur;getçiler bir began-

e mı~ ve: attığı tohumları ilmi salahiye· olmalarını temenni etmiş ve rans salonunun yanındaki sa· lb · s· h · · · d' name ne~rettiler .. 
- nı ına epımızın ır. tile ve derin vukufile hulasa 'I' 

sozunu törende hazır bulu- londa lstanbul müzeleri ve F k I"' · · d. Valansiya, 22 (A.A.) - Bir a at evve a sızın ır. etmiş ve en sonunda Türk 
nanlara teşekkür ederek bitir· kütüphanelerinde lbni Sinanın D d'kt b.. ·· T·· k kabine toplantısından sonra e ı en sonra ugun ur Tarih Kurumu başkanı Hasan 
miştir. yazma eserlerinden, garbda ·11 · · t ğ k cumhuriyet hükumeti fspanyol mı etınm aç ı ı apının ara- Cemil Çamhel öugün konfe· 

Bundan sonra Avrupa ve basılmış kitaplarile buyük Türk lığından milletler arasındaki dost rans salonunun bir dershane milletine bir beyanname neş-
Amerika ilim müesseselerin· alimi hakkında şarkta ve garb- luğun göründüğünü ve bunun olmaktan çıkarak bir mabed rederek Bilbao hadiselerinden 
den gelen müteaddid tebrik· da yazılmış kitaplardan ve ebedi bir sulh vadettiğini te· haline geldiğini ve burada milleti haberdar eylemiştir. Bu 
nameler okunmuş ve alkış· lbni Sinanın şark ve garb barüz ettirmiş ve Türkiye için Türklüğün ve bütün insanlığın beyannamede deniliyor ki: 
lanmıştir. eserlerinde çıkmış olan re.sim· ve bilhassa bütün yeni Türk büyüklerinden biri olan lbni Bilbao tahliye edilmiştir. 

Bunun üzerine Üniversite lerinden mürekkep olarak Türk ruhunu yüksek şahsiyetinde Sinanın salahiyettar alimlerin Fakat Bask muhtar devleti 
rektörü Cemil Bilselin, ilim- Tarih Kurumunca tertib edil· temsil eden Büyük Önder ağzile tebcil edildiğini ve ilim mağliıb olmuş değildir. Son 
lerin hamisi ve Türk inkıla· miş olan sergi büyük bir alaka Atatürk için saadetler diliye· tarihimizin bu müstesna günü nefesine kadar mücadele et· 
b10ın yaratıcısı Atatürke bü- ile ziyaret edilmiş ve çok rek kıymetli konferasına niha- bir kültür hadisesi olarak kay· mesini bilen bir millet bütün 
tün ilim mensublarının tazim· beğenilmiştir. yet vermiştir. dedeceğini söyledikten sonra harp levazımını kurtararak ve 
!erinin arzına Türk Tarih Ku· Daha sonra konferanslara de· Profesör lsmail Hakkı lzmir bu imkanı hazırlıyan profesör· süngüsüne dayanarak bütün 
rumunun tavassutu hakkında vam edilmiştir. Törene iştirak vakıfane konferasında büyük lere ve bu törenin tatbikinde sivil ahaliyi başka yere nak· 
yaptığı teklif büyük alkışlarla için lstanbula gelen beyne!- Türk ali'Jlinin filozofisini esas· yakından müessir olan Üniver· lederek zamanında bir mahalli 
kabul edilmiştir. mild tıb tarihi cemiyeti reisi lı ve mukayeseli bir surette sitemiz tıb tarihi profesörü terketmesini bilen bir ordu, 

B. M. Meclisi başkanı Ah- profesör Dr. V. Gomoiu, lbni tebarüz ettirmiş, Dr. Perihan Dr. Süheyl Ünvere ve bütün yeni bir kahramanlıkla mü-
dülhalik Rendaya, Başvekil Sinanın garb tıb aleminde Çambel de orijinal ve alaka dinleyicilere Türk Tarih Ku· cadeleye devam için yeni hat· 
General ismet lnönüne, genel yaptığı hizmeil~ri gayet vakı· verici konferasında lbni Sina· rumunun teşekkürlerini arzederek lan tesis etmek üzere Bilbao 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi fane ve büyük bir salahiyetle nın kadın ve çocuk hastalık· bu parlak törene nihayet ver· civarında tam bir nızam ve 
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Bele ikada • . 
Umumi af kanunıı 

mesele oldu 
Brüksel, 22 (A.A.) - Bu 

akşam Flander sabık maha· 
ribler Bı ükselde toplanmak· 
tadırlar. Şarl Korva demirsa· 
lib cemiyeti erkanı da gel· 
mektedirler. Bunların maksa· 
dı, affı umumi kanununuP 
reddini temindir. Şarl Korva 
demrsal b heyeti kraldan mü· 
lakat istiyecekler ve talebleri 
tervic edilmediği tekdirde 
sarayın muhitinden ayrılmı· 

yacaklardır. 

B. Van Zeland 
B. Ruzveltle borçlar me· 

selesini kontışacak 
Vaşington, 22 (Radyo) -

Alınan haberlere göre, Belçik• 
Başvekili B. Van Zeland B· 
Ruzvelt tarafından yatında ka· 
bul edilecektir. 

ilk müzakerenin harb borç· 
larına aid olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Londra mehafili 
Von NHyrat seyahatini" 
talikini iyi karşalamadı 

Paris, 22 (Radyo) - Lon· 
dradan alınan bir habere göre, 
Baron Von .Nöyratın Londr• 
seyahatinin taliki bir çok ın~ 
him meselel'!rin tesviyesirı• 
müşkülleştirmiştir. Bu tali~ 
Londrada olduğu kadar Pa' 
riste de fena telakki edilmif 
tir. Bu hadise, AlmanyaP~ 
ispanya sularında daha cidd1 

ve müşterek tedbirler ittih•' 
zında ısrar edeceğini göstel'' 
mektedir. 

B. Mussolini 
Tayyare pilotlarma nı•· 

dalyalar vermiş •• 
Roma, 22 (Radyo) - 611' 

Mussolini, son üç sene için~' 
birincilik almış olan bütiJll 
tayyare pi~otlannı Venedik ~· 
rayında kabul etmiş ve keP ~ 
)erini teşvik ederek, liyalı' 
madalyaları vermiştir. 

Avusturya.Alman~ 
Uzlaşması takviye edilB 

~· Viyana, 22 (Radyo)- ÔIJ • 
müzdeki 11 Temmuzda, A""" 
turya·Almanya itilafının i~ 
]anması senei devriyesi rn~ 
sebetilt! iki devlet ricali ~
sında yeniden temaslar >''~ıı 
lacaktır. Bu mülakatlard• ~ 
uzlaşma esaslan takviye 
tevsi edilecektir. / ... ~ 
böyle bir millet nınğliib e 
lemcz. . ~. f 

Yaşasın Jspanya istıklil1•bar 
şasın lspanyol milletinin pt'1 
riyeti, kahraman Bask ınu dl' 
devleti için nihai zafere k• 
ileri.. Çakmak ile şanlı Cumhuriyet tebarüz ettirmiştir. larına dair metodlarını en miştir. intizamla çekilen bir ordu, ........................................................................... ~ ................................................. ~ ............. ~ 

1 Ciizli Cihangir 1 
_7_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

- Evet. 
- Pekala.. Misafir harp 

sefinelerinin büyük zabitlerini 
limana götürecek olan hususi 
tren 11,30 da buradan geçe· 
cektir. S!zin zabitlerinizden 
birisi lokomotife çıkacak ve 
makiniste durmasını emrede· 
cektir. Vereceğiniz direktif 
üzerine makinist küçük bir 
makine arızası dolayısile beş 
dakika kadar durmak mecbu-

* riyeti hasıl olduğunu söyliye· 
cektir. Bu sırada, tren yerso· 
nellerinin hepsini uzaklaş· 
bracak ve .•. 

Başvekil ordu erkanıhar· 
biye reisinin gözlerinin içine 
bakarak: 

- Anladınız değil mi? 
Diye sordu. 
- Evet. 
- Kaza vaktinde ve tam 

olarak olacaktır. Yani esir 
istiyorum. Donanmaları ku· 
mandansız kalmalıdır. 

-- Başüstünel 
Salonda derin bir sükUt 

hasıl oldu. 

Hava erkanıharbiye reısı: 
- Bana verilecek başka 

bir emir yok mudur? 

Diye sordu. 
Başvekil kısaca: 
- Hayır!. 
Cevabını verdi. 
- Hazırlık için ayrılmak 

istiyorum. 
- Pekala.. Planın muvaf. 

fakıyetle tatbikini senin dira· 
yetinden bekliyorum! 

Başvekil, bava erkanı har· 
biye reisinin elini hararetle 
sıktı: 

- Marş, dedi, Ardenyanın 
istikbali ve şevketi senın 
elindedir!. 

General, başvekilin kendisi· 
ni en büyük bir iş için en 
emin ve sadık ve kabiliyetli 
bir adam telakki etmesinden 
artan bir cesaretle: 

- Verilen emir, plan dai· 
resinde ve azami bir mükem· 
meliyet ile yapılacakbr. 

Dedi. 
- Evet.. Ben de işlt:rin 

böyle olacağına eminimi 
General Mars salondakilerin 

hepsini selamladı ve kapıya 
doğru metin adımlarla ilerledi. 

Çieneral Mars henüz genç, 
35 yaşlarında idi. Uzun boylu 
sağlam ve güzel bir erkekti. 
Faal ve zinde bir adamdı. 
ilk olarak mekanik tahsil et· 
miş, zeki ve faal olduğu için 
ilmi ve fenni araştırmalarda 
elde ettiği çok mühim neli
celeı le beynelmilel ilim ve fen 
aleminde kafi derecede şöh· 
ret sahibi olmuştu. Bugünkü 
başvekil, çok ·eski bir arkada· 
şı idi; başvekilin siyasi haya
tının iptidasİndan bugüne 
kadar en sadık, en kuvvetli 
taraftarı ve yardımcısı olmuş
tu. Ve nihayet. hava kuvvet· 

leri erkanıharbiyei umumiye 
reisi, yani Ardenya hükume
tinin harp kuvvetlerinin ruhu 
mevkiine getirilmişti. 

Maamafih; vatanına, vazife· 
sine ve başvekile karşı fevka
lade merbut olmasına rağmen 
General Mars, güzel ve genç 
bir erkek olmaktan tabii geri 
kalamamıştır. Evet, General 
Mars, Ardenya kadınlarının 
hepsinin, bilhassa payitahttaki 
kibar kadınların gözdesi ol· 
maktan da kurtulamamıştır. 

işte, Ardenya başvekili ta· 
rihin bu en güç ve çok mü· 
him işini bu generale tevdi 
etmiş bulunuyordu. 

Başvekil arkadaşlarına: 
- Şimdi, arkadaşlarımın da 

bu teşebbüs hakkında ne dü· 
şündüklerini veya söyliyecek 
birşcyleri olup olmadığını an· 

lamak isterim. 0ill 
Dedi. Bu sözlere kirns;,r 

cevap vermediğini gören 
vekil bu def&: rııcrİ' 

Yoksa .... dedi, btJ 
1 

mi beğenmediniz mi? eı&i: 
Bahriye nazırı cevap "b,lıf 
- Beğenmemek ınev,:t b~ 

değildir ve olamaz. f' kiıJet' 
hadisenin beynelmilel '1ı;di~ 
ne olacaktır? Çünkü ... ıt>ıtJite 
harikualade bir ehe 
ifade eder. 

Dedi. 
Y . . ti1 - anı .. 
B .... k b. aks• - uyu ır 

yapmıyaca k mıdır? .. iifld6ıı1'. 
- Ben herşeyi d~Ş 17&111 

her ihtimali tetkik ettıP>• ~,fi' 
lan ?esapladıktan soflf' :J 
verdım. b' 

- Ya mukabelei ,,ıt_ / 
- Sond 

k 
il 

şi 

b 
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Ş;hirden röport~ilar: ~L/ı'"1 Bilbaon~"! zaptlndan S?n ~=jMIBn! 
F:'ırtlnah bır gecede ~~!d ra lngıhz gazetelen ~!!!ınl~ 
.. dalg~I.~! arasında .. Telefonda ayak 
Oyle bir balıkjtutmuşlar ki, çivi 

çakmışlar da batmamış .. 

~ 

'--- Arkadaşımız balıkçılarla konuşuyor •• 
- Bizi kor- 1 ı 

kutan şey fırtı- ! 
llalar, dolular, 
Şİınşe k l e r d en 
başka ne olur? 
1-iem sorarım sa· 
lla; bunlardan 
~Ctyüzünde kork 
~ıyan, yılmıyan 
IQll} var acaba? 

- Deniz hay 
~anları sizi kor· 
kutrnaz mı hiç? Balıkçılardan bir grup. 

Bu sualim onu 
dan güldürmüştü. 
dı.ıktan sonra: 

bıyık altın· - Azizim, dedi. Olmuyor, 
Biraz dur· sana bunu daha canlı anlata· 

- Hiç olur şey mi bu · de· 
~ • biz artık onlardan da yı· 
tıak yeryüzünde yaşamama· 

'-lız lazım! 

* * • 
Balıkhanedeyim. 
Balıkçıların görmüş geçİr· 

llıişlcrinden olan "Hacı Mus
tafa,, ile görüşüyordum. Ta 
t<>cukluğundanberi balıkçılıkla 
~taşmış, fırtınalı günlerde, 

.. durmuş dalgalarla göğüs 
~tüse gelmiş olan bu dinç 

, ıkçıya sorduğum ikinci sual 
"' oldu: 

bilmem için birkaç tek içmek
liğim lazım .. 

- iyi amma birkaç tek 
atarsan, anlatacağın şeyler de 
atma olur, diye korkuyorum. 

Gülüştük. 
- Yok, dedi. Kafam bir

kaç tek atmakla yerine daha 
iyi gelir .. Daha iyi anlatırım .. 
Seninle bir akşam bir gazino
da buluşsak ta dediklerimin 
doğru mu yanlış mı olduğunu 
o zaman bir görsen!. 

- Zarar yok, siz şimdi 
anlatmanıza devam edin de 
boş bir günümüzde dediğini-

- Tehlike 
tıra oldu mu? 

ile geçen anla· zi de yaparız. 

l ~1~ kere Hacı Mustafa göz
;nı denize dikti.. Ve sonra 

lcrek: 
- Çok .• Diye cevab verdi. 

0~ - Mesela, en heyecanlı 
larından birini anlatır mısın? 

h - Hepsi de biribirinden 
cyecanh .. 
Diye anlatmağa başladı. 

~ .._ Bir kış gecesi idi. Dal· 
tı~dan motörle balık avına 
t' lllı~tık. Kudurmuş bir rüz
~~ denizi altüst ediyordu. 
l~az sonra dehşetli bir do
d 

1
• tutulduk. Hem öyle bir 

b~ u ki.. Sırtımızdaki etleri 
~ c kabartıyordu. Yolu muzu 
Ilı Şırrnıştık.. Nerede olduğu· 
bl~zu, nereye gittiğimizi bil· 
'-lıyd()rduk.. Dalgalar hiç dur· 
~oll •n üzerimize kudurmuş 
'-l~ckler gibi biribiri ardınca 
?tıatırıyor bizi her dakika yut· 
B~ çalışıyordu. . 

bir •rdenbire yanımızda büyük 
~111 Şey belirdi.. Daha yakla
~u ca bunun bir vapur oldu-

nu a 1 . 
dık n amıştık. Peşıne takıl· 
diy ·• Fakat o kadar hızla gi
Grıu()~du ki çok geçmeden 

a· ~ kaybetmiştik. 
.. ızı s . d. b 
ijırı·d evın ıren u son 
~ 

1 
b de yok olmuştu .. Nerede 

li oğulup gidece~tik. 
Soıu"c~ Mustafa biraz durdu. 

' rıu değiştirerek: 

~Qlk;;,i köşesi 
Bug·· 

derst un saat 17 de Halkevi 
l q•nel · 8,30 erı ve kurslar, saat 
~· soayal yardım komi· 

toplantıları vardır. 

- Derken azizim gökyüzün· 
deki bulutlar yırtıldı. Bu yır· 
tıkların birinden ayı görünce 
nerede olduğumuzu anlamıştık. 

Son bir gayretle motörü· 
müze istikamet verdik.. Ve 
var hızımızla ilcrlemeğe baş· 

ladık.. Yanılmamıştık, yolu
muzu bularak kendimizi güç 
bela kurtarabildik .. 

Ve ertesi günü de yakala
dığımız balıkları fakir fıkaraya 
dağtttık .. 

Hacı Mustafa susmuştu .. 
Gözleri denize çevrilmişti. Son· 
ra içini çekerek: 

- Ah bu deniz ·dedi- hem 
bizi doyuruyor, hem de canı· 
mızı almak istiyor. 

* * '* - Hact Mustafa, baban da 
mı balıkçı mıydı? 

Bu sualim herhalde onun 
en nazik tarafına dokunmuş 
olacak ki: 

- Keşki olsaydı da ben 
de okusaydım, adam olsaydım. 
Diye cevap verdi ve anlatma
sına devam etti: 

- Babam "bekri" idi. Bul
du mu zıkkımı hiç durmadan 
çeker, varını yoğunu içki uğ· 
runa feda ederdi ... 

Muhatabıma, denizlerde bü
yük balıklar görüp görmedi
ğini sordum. Meraklı birşey 
anlatacakmış gibi bir tavır 
t:ıkındı: 

- iyi ki hatırlattın -dedi· 
ömrümde bukadar büyük bir 
deniz hayvanı görmedim .. Ölü 
olduğu halde insana o kadar 
dehşet veriyordu ki.. Ya bir 
de canlı olsaydı. 

Onu kimbilir nereden dal· 

patırtısı 
Telefon açıldı. Bizim yazı 

işleri müdürü yüzüme baktı: 
- Gel ·dedi- telefonda bir 

bayan seni istiyor .. 
Mikrofonu aldım, muhaha· 

tabıma kim olduğunu sordum. 
- Affedersiniz -dedi- ismi

mi veremiyeceğim. Böyle ol
duğu halde, sizin de hakiki 
isminizi soracağım. 

Cevab verdim: 
- Mazur görünüz, benim 

de adım sadece "Çimdik,, tir. 
Gerçi babamın bana taktığı 
bir isim vardır ve hatta bu 
isim, nüfus defterine geçmiş
tir amma, ben, asıl kendi 
kendime taktığım ismi tercih 
ederim. Çünkü babam, rasge
le, keyfine ve düşüncesine gö
re bana bir isim vermiştir .. 
Halbuki, ben, Çimdiği, hali
me uyduğu için, yani bana 
yakışır, diye takındım .. 

Muhatıtbım güldü. 
- Peki ·dedi- öyle olsun. 

Birşey soracağım, lütfen ce
vab veriniz. 

- Buyurun! 
- Sizin ayaklarınız gü· 

zel mi? 
- Ayaklarım mı? Yanlış 

işitmiş olmıyayım. 

- Hayır, hem de çok iyi 
işitmişsiniz. Size, ayaklarınız 
güzel mi, çirkin mi, diye so
ruyorum .• 

Bir kahkaha savurmaktan 
kendimi alamadım: 

- Yoksa bana bir çift yaz· 
lık iskarpin mi almağı düşünü
yorsunuz ki, bunu soruyor· 
sun uz. 

- Yok • dedi • yok, öyle 
bir lütuf yapmağı hiç te hatı
rıma getirmedim.. Bilakis .. 

- Devam ediniz? 
- Bilakis, elimden gelse, 

ayaklarınızdaki çorapları, is· 
karpinleri çıkartır, sizi Kemer· 
altında yalınayak dolaştırırdım. 

- Oh oh, oh, büyük bir 
zevki selim sahibi imişsiniz 
doğrusu. Ayaklarıma kur ya· 
pacaksınız galiba .. 

- Hiç te değil.. Sadece, 
gece gündüz kendi ayakları· 
nm görüp te kadınların ayak· 
)arı ile alay etmemekliğiniz 
için bu cezayı tatbik edecek· 
tim size .. 

- Maksadınızı, herşeyinizi 
şimdi anladım muhterem Ba· 
yanım. Demek ki, Çimdikleri· 
me kızdınız. 

- Ona ne şüphe?.. Ona 
ne şüphe?. Sivrisinek gibi, 
tahta kurusu gibi, acı acı çim
diriyorsunuz ayaklanmızıf. 

- Haşa!.. Haşa!.. Ben ayak 
çimdirmem, hatta en güzel 

galar sürükleyip getirmişler .. 
Körfezde bulduk.. Bir mavna· 
dan daha büyüktü. Üzerine 
iri çivileri çakmak için uğraş· 
tığımız halde bir türlü mu· 
vaffak olamadık. 

var •. 

onu? 

Ne zaman oldu bu iş?. 
Eh bir on sene kadar 

Eec.. Ne yaptınız sonra 

Güçbela körfez açıkla
rına sürükliyebildikl. 

Hacı Mustafa, sözünü :henüz 
bitirmişti ki, beni muhatap 
tutan şöyle bir cümle işittim: 

- Be kardeşim; bana da 
sorsana biraz, hep onu mu 
dinliyeceksin? 

neler yazıyor? Yıldırımspor 
-------------

Muhafazakar ve müfrid sağ cenah gaze- Gediz şam-
teleri, Franko için ne yazıyorlar piyonu oldu .• 

------
Londra, 21 (A.A.) - Bil

baonun Nasyonalist kuvvetler 
tarafından işgali İngiliz efkarı 
umumiyesi üzerinde derin bir 
tesir hasıl etmiştir. Muhafaza· 
kar ve müfrit sağ taraf gaze· 
tcleri General F.anko tarafın· 
dan elde edilen bu mühim 
muvaffakıyetin kat'i olabilece· 
ğini yazmakta ve generalin 
Bilbaoyu harab olmaktan kur· 
tarmak ve sivil halkı korumak 
hususunda elinden geleni yap· 
tığını kaydeylemektedir. 

Daili Telgraf, ezici bir za· 
ferden bahsetmektedir. 

Morning Post diyor ki: 
"Eğer lngilterenin lspanyol 

işlerinde herhangi bir alakası 

varsa bu Nasyonalist kuvvet
ler tarafından sükunetin lesi· 
sini ve medeniyetin muhafa
zasını görmektir. insaniyet da· 
vasına Frankonun zaferi en iyi 
bir şekilde hizmet edecektir.,. 

Daili Mail şöyle yazıyor: 
Bask hükumet merkezinin 

işgali Frankonun büyük hir 
general olduğunu gösterir. 
Franko kuvvetlerinin Bilbaoya 
girerken halk tarafından fev· 
kalade tezahüratla karşılan

mış olmaları İspanyol milletini 
temsil iddiasında bulunan Va
lansiya hiikumetinin iddiasına 
karşı en kat'i bir cevab teş· 
kil eder. ispanyadan l:iolşevik 
kuvvetler kat'i olarak çıkarılır 
çıkarılmaz Avrupa emniyetini 
tehdit eden tehlike ortadan 
kalkmış olur. 

İngiltere yeni ispanya ile 
en kısa bir müddet zarfında 
dostluk münasebetlerini tesis 
etmelidir. 

ayağı bile çimdirmem.. Ben, 
kendi ayaklarımın bile düş
manıyım. Şu bana dünyayı 
dolaştıran, şu beni istediğim 
yere götüren, zamanı gelince 
üstünde hendeklerden, sular
dan atladığım, bazan silah ye· 
rine kullandığım ve sizin anlı· 
yamıyacağınız kadar hatıralarımı 
sürükliyen ayaklarım yok mu, 
onlara bile düşmanım ben .. 
Ayaklarınız ne kadar güzel 
olurlarsa olsunlar, ne kadar 
minyon, hatta ne kadar şiir 
olurlarsa olsunlar, iğrenirim 
onlardan .. 

Mubatıbım dayanamadı: 

- Hay baştan aşağı, ayak 
olasın inşallah! 

Diye bağırdı, telefonu ka· 
padı. Muhterem bayanın hid
detine ne buyurursunuz?. 

Çimdik 

Başımı arkama çevirdiğim 
zaman başka bir balıkçile kar
şılaşmıştım. 

Hacı Mustafaya nisbetle da
ha gençti .. 

Yüzü gülüyordu. Ben de 
gülerek: 

- Sen meydanda yoktun 
ki, -dedim- elinde beş, altı 
balık vardı. 

- En çok hangi balıklan 
.avlarsınız? 

Hacı Mustafa cevap verdi: 
- Kefal, levrek •• 
Öteki de tamamladı: 
-Sardalyayı unuttun. 

Yeni gelene soruyordum: 
- Sen hiç balık avlarken 

denize yuvarlandın mı? 

Buna mukabil sol tnraf ve 
liberal gazeteleri Bilbaonun 
işga lini kaydetmekle iktifa edi· 
yorlar. Ve hiçbir mütalea yü
rütmüyorlar. 

Bir yıldıza cü
zam mikrobu 'aşı 
lamak istediler .. 

------·····----Zabıtanın tertibatı 
ile bir meczub 

adam yakalandı 
Berlin sinema aleminde çok 

büyük bir şöhret kazanmış 
olan güzel Paula Besseli şu 
sıralarda büyük bir korku ve 
endişe içindedir. 

Yeni filimler ve yeni şöh
retler için hazırlanırken, hayatı 
baştan başa neş' e ve saadet 
şeklinde telakki eden bu gü
zel kadın, Viyanadan aldığı 

bir mektup üzerine bu korku 
ve endişeye düşmüştür. 

Bir mektup, nihayet insana 
bir veya birkaç felaket haberi 
verebilir; bu da nihayet bir· 
kaç günlük elem ve kederi 
mucip olabilir, değil mi?. 

Halbuki Viyanadan gelen 
mektup Paula için çok kor· 
kunç bir mektuptur. 

Evvela haber verelim ki bu 
mektup bir haydudun tehdid 
mektubudur. Fakat öyle bir 
mektup ki diğer tehdid mek
tuplarının hepsinden müthiş ... 

Mektubu yazan adam veya 
çete, dilber Pauladan 50,000 
Avusturya şilini istemekte ve 
para tayin ettıği zaman içinde 
tayin edilen yere gönderilme· 
diği takdirde "Kanına cüza.n 
mikrobu aşılıyacağıml" denil· 
mektedir. 

Ölüm, vakıa herkesin çok 
korktuğu birşeydir. Bunun için 
ölümden Paula da çok korkar; 
fakat ölüm nihayet herkes 
için mukadderdir ve ölüp gi· 
den bir insan, bellri de her 
dertten kurtulur, fakat cüzam 
olmak... Bilhassa bütün ser-
111ayesi yüzünün güzelllğinden 
ibaret olan Paula için çok 
korkunç bir akıbettir. 

- Cüzamlı olmak .. Cüzamlı 
olmak. .. 

işte ... güzel Paulanın ka-
busu .. . 

Paula hemen zabıtaya mü· 
r8caat etmiş ve himaye iste· 
miştir. Zabıtanın tertibatı sa· 
yesinde 50,000 şilini almağa 
gelen bir adam tevkif edil
miştir. 

-Daha on beş gün ya var 
ya yok. Bir fırtınaya tutuldum, 
kayık tepetakla geldi. Ben de 
cup denize.. Bereket versin 
kayığın sırtına tırmanarak bo
ğulmaktan kurtuldum. 

- Yüzmesini bilmiyor mu· 
sun?. 

- Balıkçı olu; da insan 
yü1mek bilmez mi hiç?. 

Amma öyle yerde hangi 
kabadayı yüzer?. 

Hacı Mustafa sabredemedi: 
- Tabii senin gibi taban· 

sız olursa. Diye cevap verdi. 
Onlara sordum: 
- işler nasıl gidiyor?. 
Yüzlerini buruşturdular: 
- Nerede eski işler?. Es· 

Menisa, (Hususi) - Vilaye
timizde büyük bir alaka gören 
lik maçları Pazar günü niha
yete ermiş ve Yıldırımspor 

takımı Gediz şampiyonluğunu 
almıştır. 

Pazar günü Sakarya ile Yıl· 
dırımspor arasında yapılan 

şampiyona maçı çok heyecanlı 
geçmiştir. Stada üç binden 
fazla seyirci gelmiştir. Maç 
çok süratli cereyan etmiş, 

birinci devrede santrfor Hüs
nünün ayağile bir gol çıkaran 
Yıldırım, devreyi 1·0 galip 
bitirmiştir. 

ikinci devrede Sakaryalılar 
hiç olmazsa beraberliği temin 
için canla başla uğraşmışlar 

fakat muvaffak olamamışlardır. 
Maç, 1·0 Yıldırım lehine bit· 
miştir. Yıldırımspor, yaptığı 

maçlarda hiç yenilmeden 12 
puvanla birinci, Salihli 4 pu
vanla ikinci, Sakarya da 4 
puvanla üçüncü olmuştur. 

Amerikan 
Manevra filosu Kielde 
Kiel, 21 {A.A.) - Arkan· 

sas Nevyork ve Vyonik kruva· 
zörlerinden mürekkep ikinci 
Amerikan manevra filosu Ami· 
ral Bravnun kumandası altın· 
da ziyarette bulunmak üzere 
dün akşam Kiele gelmiştir. 

......................... 
Moller adında olan bu 

adam: 
- Benim bu işlerden ha· 

berim yoktur, beni başka bi· 
rısi buraya gönderdi; de· 
miştir. 

- O adamı bize göster. 
- Kim olduğunu bilmiyo-

rum ki .. 
- Kaç kişiden mürckkep

siniz?. 

- Reisiniz kimdir?. 
- Bilmiyorum ... 
- Cüzamı Paulaya nasıl 

aşılıyacaksınız ?. 
- Bilmiyorum ... 
Hasılı... bu adamcık hiçbir 

şey bilmiyor görünmüştür. 
Mailerin üzerinde birşey bu

lunmamıştır; fakat odasında 

yıldız Paulanın muhtelif poz 
ve büyüklükte yüz kadar fo
toğrafisi bulunmuştur. Bundan 
başka, içinde sarımtrak bir 
mayi bulunan bir carn tüp de 
elde edilmiştir. 

Maamafih umumi kanaat 
şudur: Bu Moller, Paulaya 
gıyaben aşık olan bir akıl ve 
irade hastasıdır. 

kiden elJi, altmış okka tutar
ken şimdi yedi, sekizi güç bu
luyoruz. 

Asıl bize kesatlık veren be· 
lediye oldu.. Bizi serbest bı
rakmıyor.. Satışımız da aı 
oluyor. 

Vakit epey olmuştu. Onlara 
en son olarak: 

- Sizin hiç şarkınız yok 
mu?. Denizlerde ne şarkıları 
söylersiniz? 

Genci düşünürken Hacı Mu• 
tafa cevap verdi: 

- Şarkı bende çok .. Amma 
kafayı çektikten sonra; anlar· 
sınız yal.. Evvela kafayı hava· 
landırmak gerek ..• 

Fethi Y. Eralp 



Sayfa 6 

A.me.rikan hoğası şehrimize geldi 

-ıürk güreşçilerin hepsi
~ni ·yeneceğim, diyor 

-----· 
Tekirdaglı Hüseyin ''geliyorum,, 
(djye 1.cevab vermiş. Mülayim maçı -------G,.ç,.n1er,,)c f ,tnnbula gı>J,.n ve 

• Türk tı;iir,.şı;ilere karfıl111mok İ•lİ· 

, yen c•·nuhi Amt>rika giir•·ş şampİ· 

, yonu B •Joe Bulll..oınıır ile kendi. 

. pini y .. titti ren ve l 9fl5 1926 ya ka· 

.dar dünya gıireş eıımpi\'orıltı~ı\n\ı 

,.kim~y,. l'••rmiyPn m,.ebıır Aınf'rİ· 

kalı pehlivan Starıley Z ı lıi .ı.ko ,eh· 
ıriıııize gPlmi,lerılir. Bu uılfı .• fz. 
.mır<l~ mühim ~Ürf'Ş l,.mn-ları ya· 

1pılacaktır. Bu lt>ına~lnr için i\tiilii· 
·yim pt'hliv.ıuıl11 Afy•ınlıı Siilı ·\ m ın 
.ve (Mutia) -'lehroed fznı i r e çağırıl• 
.mıılardır. 

AnıP.:rikalı joe Komnra. f,.vka
Udr. iri yapılı olrııasınılıın dolayı 

fogiliı:l~r (bo~a) mııoa"ına l!el.-n 
(Bull) lakabını tııkınıeltmlır. Şımıli 

bu namla anılao bıı nıe ~hur pehli. 
vao, eenubi Aını:rikaıla mevcurf 
butün pehlivanları yenerek ıanıpi· 

youlu~u kazanmıştır. 
Fevkaliiılc jri yapılı olan hu 

pehlivan, Bıırsacia Türkiye 11erbelll 
gür,., ikinci8i Mülayimle gür,.şmiş· 
se de ringde bir kaza g"ı;irrn,.si 

yü1.ünrl~n gürı-t yarıda 1.;almı~lır. 

Bu pehlivan, şinııliye kurlur hep 
8 zarp 8 mPtrr. biiyiiklil~ilorle ring· 

)er.le giir,.şmiştir. Bıır .11luki rinl!:• 
6 zarp 6 mf'lre buyüklılğürııle imiş. 
Etrafa g,.rileo ipler de adi cin ten 
imiş. Güreş başladığı vakit Mülfi· 
yim, Amerikalı ( Bull J u çapraza al· 

mak için hücum etmit ve joe ken· 
dieioi kurtarmak için geri har.-kı .. 
tile ipe yaslanmış, fakat ip gergin 

ve sağlam olmadığından kı-nardan 

ayl'ılmış, joeoin aya~ı riogio kena· 
rına çıkmıe, kaval kemiği tahtaya 
çarpmış ve zedelenmişıir. 

Amerikalı güreşçi müsaba
kaya devam etmek istemişse· 
de orada bulunan bir doktor 
muayene etmiş ve güreşe de
vam edilmemesini bildirmiştir, 
bu yüzden güreş yarıda kal· 
mıştır. Amerikah pehlivan, 
Mülayim ile arasındaki müsa· 
bakanın lzmirde tamamlanma· 
sını kararlaştırmış ve bunun 
için lzmire gelmiştir. 

Bu pazar günü Alsancak 
spor sahasında mühim güreş· 
ler seyredeceğiz. Güreşlere 
saat l 6 da başlanacaktır. 

Amerikalı güreşçi, Bursada 
iken Türkiye güreş şampiyonu 
Tekirdağlı Hüseyine haber 
göndermiş, Hüseyin bu mey
dan okuyuşa derhal mukabele 
ederek: 

- Bursaya geliyorum. Mü
sabakaya hazırım. 

Cevabım vermiştir. Fakat 
Amerikalı güreşçinin yanında 
bulunan idareciler, Türkiye 
şampiyonu ile Cenubi Ame· 
rika şampiyonu arasındaki bu 
mühim güreşin, bütün diğer 
güreşlerden sonraya kalmasını 
muvafık görmüşler, Tekirdağ

lıya o şekilde haber gönder
mişlerdir. Söylendiğine göre, 
diğer pehlivanlar, Amerikan 
boğası ile güreşmemek için 
bazı bahaneler ileri sürerek 
islet inden bahsediyorlarmış. 

Bu hareket doğru değildir. 
Bu güreşçinin, Tekirdağltdan 
evel Türkiye şampiyonunun 
rakiplerile boy ölçüşmesi ve 
en sonunda da Tekirdağlı ile 
karşılaşması en doğru bir ha· 
rekeltir. 

Amerikan Boğacıı, kendisini 
dün gören bir muharririmize: 

- Ben karşıma çıkacak her 
güreşçi ile karşılaşmak istiyo· 
rum. Kim isterse gelsin. Bu· 
radaki pehlivanları en fazla 
dört dakikada yenerim. De· 
miştir. 

Zibilko, elli bq yqıoda ol· 

masına rağmen hala güreşmek
tedir. Vaktile KurtdereHle gü· 
re-şmiş ve berabere. +kalmıştır. 
Bu defa Bursa dan İzmire ge-

' lirken BalıkeıiTdeki köyünde 
Kurtderelıyi ziyaret ederek 
görüşmwştür. Kurtdereli, has· 
taymış. 

Bu iht iyar ve eski şampi
yon da: 

- Ben meydan okumuyo· 
rum ama, istiyen pehlivanlara 
karşı çıkmHğa haztrım. 

Demektedir. 
Bu pazar, lzmirliler Alsan· 

cak spor sahasında mühim 
güreş müsabakaları seyrede· 
ceklerdir. 

Vekillerimiz Bağ. 
dada vardılar 

-Başı 1 inci sahi/etle -
hürat yapmıştır. 

Kerkük, 22 (A.A.) - He
yetımiz mutasarrıf, kumandan, 
diğer mümtaz zevat tarafın· 
dan karşılandılar. Kerküke gi
riş tasavvurun fevkinde nüma
yişle oldu. Şehrin methalinde 
yüze yakın otomobille halk 
istikbale gelmişti. Otomobiller 
bayraklarla donanmış bulunu· 
yordu. Şehir büyük bir do
nanma manzarası arzediyordu. 
Halk, Türk dostluğuna, Ata· 
türke knrşı emsalsiz tezahü
ratta bulundu. Şehrin her ge· 
çidinde kesilen kurbanlann 
adedi sayılmıyacak kadar çok
tu. Muhtelif b .. klar yapılmıştır. 

Şehrin medhalinde muzıka 
istiklal ve Irak marşlarını çal
dı. Dr. Aras kendisini selam
lıyan askeri kıtayı teftiş etti. 
Heyet istasyon binasında ken· 
diterine tahsis edilen daire· 
lerde istirahat ettikten sonra 
öğle yemeğini mutasarrıfla be
raber yediler. 
Bağdad elçimiz, lrakın An· 

kara elçiliği başkatibi, Hari· 
ciye Nezareti müdürlerinden 
M. B. Mustak heyeti Kerkükte 
karştladılar. 

lstan bul, 22 (Hususi mu ha· 
birimizden: Telefonla) - Ha· 
riciye ve lktısad Vekillerimiz, 
maiyetleri ile birlikte Bağdada 
varmışlardır. 

Vekillerimiz dost Irak pay
tatında misli görülmemiş te
zahüratla karşılanmışlardır. is
tasyonda toplanmış olan halk, 
ellerinde Türk bayrakları ta· 
şıyorlardı. Bando muzıka is
tiklal marşımızı ve Irak milli 
marşını çalıyordu. Şehir baş. 

tan başa Türk-Irak bayrakla
rile donanmıştı. Vekillerimiz 
sokaklarda şiddetle alkışlan
mışlardır. Dost Irak milleti, 

vekillerimiz geçerken: "Yaşa· 
sın Türkiye, var olsun Ata
türk,, diye haykırıyorlardı. 

Irak Kralı S. M. Gaziyülevel; 
Hariciye Vekili B. Rüştü Aras 
ile lktısad Vekili B. Celal 
Bayarı kabul etmiş ve kendi
lerile uzun müddet görüş 
müştür. 

B. Celal Bayar, Bağdatta 
dört gün kalacak, müteakiben 
Ankaraya dönecektir. Hariciye 
Vekilimiz de Irak Hariciye 
Nazırile Tahrana giderek Şark 
misakını imzaladıktan sonra 
Moskovaya geçe«ktir. 

ANADOLU 

Avrupada vaziyet 1/n6nü, bu sabah saat 
yeni:len karıştı üçte Ankaraya 

- Başı 1 inci salıi/edtJ -
f Pl ıltftf;aket kP&hetmiştir. 

1ngiltere Hariciye Nazırı B. 
Eden, Alman sefirini iknaa 
çalışmrşsa da muvaffak ola· 

.mamıştır. 

Öğleden sonra çıkan resmi 
bir tebliğde, Almanyanın; Va
lansiya hükumetine karşı ileri 
sürdüğii metalibat hakkında 
bir uzlaşnıa hasıl olamadığı 
bildirilmekte idi. 

Siyasal mehafil ansızın baş 
gösteren bu ihtilaftan yeni 
gaileler çıkacağı kanaatını gös· 
termPktedirlrr. 

Berlin, 22 (Radyo) - Ya
rın (bugün) Hitlerin riy,.setin
de toplanacak olan Alman 
kabin~sinin mühim kararlar 
alacağı ve cumhuriyetçi ispan
ya limanlarında 25 Alman 
zırhlısile bir nümayiş yapıla

cağı söylenİ)Or. 

Son gelen haberlere göre, 
Almanyanın bu hareketine 
ftalya da iştirak edecektir. 

Londra, 22 (A.A.) - lngiliz 
gazeteleri Alman Hariciye Na
zırının Londrayı ziyaretini te· 
bir etmiş olmasını büyük bir 
alaka ile mevzubrhsediyorlar. 

Daili Ekspres diyor ki: 
" Baron Fon Nöyrat Lon· 

draya gelse idi daha iyi eder· 
di. Fakat mademki yerinde 
kalmasını tercih ediyor. Bunun 
için göz yaşları dökecek de· 
ğiliz. lngiltere kuvvetlidir ve 
hergün ve daha ziyade kuv· 
vetleniyor. Bütün milletler 
ona kur yapıyorlar. Biz hiç 
kimseye avans yapmak mec· 
buriyetiade değiliz. ,, 

Morning Post yazıyor: 
" Bu ziyaretin iptali se· 

bebi her ne olursa olsun key
fiyet lngilteredc derin bir te
essürle karşılanacaktır. Çünkü 
bu ziyaret münasebetlerin ıs· 
lahı hususunda iyi bir alamet 
olarak telakki ediliyordu. 

Temes gazetesi; Alman Ha· 
riciye Nazırının nihayet Lon· 
draya gelerek İngiliz devlet 
adamlarile görüşeceğinden Ü· 

midini kesmiyor ve bu husus
ta şun hatırlatıyor: 

"1935 te Almanya Versay 
muahedesinin askeri ahkamını 
feshettiği sırada son Saymen 
ve Edenin Berlin ziyaretleri 
iptal edilmişti. Fakat bu ziya· 
ret bir hafta sonra gene vu
kubulmuştur ... 

Ve şunu ilave ediyor: 

"Her ne de olsa lspanyol 
harbi hadiselerini büyütmek 
hususunda mü,ahede edilen 
temayüller şayanı teessüftür." 

Nevs Chronicle diyor ki: 
"Ademi müdahale komite· 

sinde İngiltere ve Fransanın 
gösterdiği itidalin ilk neticesi 
Alman Hariciye Nazmnın Lon 
draya yapacağı ziyaretin Hit· 
Jer tarafından iptal edilmesi 
olmuştur. lngiliz hükumetinin 
bu babtaki daveti yenilemi· 
yeceği tahmin edilebilir.,, 

Daili Herald şöyle yazıyor: 
"Bu fena bir alamet, Milita· 

rist diplomasisinin eski oyu· 
nudur. Sulhçu devletlere karşı 
şiddet kullanılmasını muhik 
göstermek için hoşnutsuzluk 
sebepleri icad etmek. işte Al
man hükfimeti de bu oyunu 

.oynımaktadır. Son zamanlarda 
Çek hükumetine karşı tevcih 

' ettiği ittihamlar da Leipzig 
hadisesile yanyana yürümek· 
tedir.,, 

Londra, 22 (A.A.)- Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahf iJler F oo 

d6nüyorlar 
/Jaşr 7 inci sahi/ed" -

Başvekil ismet lnönri, saat 
üçte hususi trenle Tunceli 
seyahatinden avdet buyur
muşlardır. 

Veki/leı HevPti mühim 
bir içtima yapacak ve Der· 
sim ulahtı lıakkznda karar
lar '(!erecektir. 
Başvekil bmet lnönü, 

garın (bugün) Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel sekre
teri B. Şükrü K ga ile 
birlikte lstanbula hareket 
eder.ek/erdir. 

Başvekil; sPgahati hak
kında Atatürke mulumat 
'Verecektir. 

Çin Maliye Nazırı 
Nevyorka vardı 

Nevyork, 22 (A.A.) - Çin 
Maliye Nazın B. Kung Gueen 
Mary vapurile buraya gel
miştir. 

B. Kung 27 Haziranda Va
şingtona gidecektikıir·. Muma· 
ileyh orada on gün kadar ka· 
lacaktır. Çın Maliye Nazırı 
28 Haziranda B. Hullu ziya
ret edecetir. Mumaileyh; B. 
Ruzvı it tarafından da kabul 
edilecektir. 

B. Kung; aynı hafta içinde 
dünyada gümüş madeninin va· 
ziyetini ve Amerika ile Çin 
arasında mevcud münasebetler 
hakkında B. Morgenthau ile 
de görü~ect>ktir. 

O ORSA 
~ J:tti)A*815 

Ozum satışları 
Ç. Altcı K. S. 

144 Esnaf ban. 10 50 
30 inhisar ida. 6 50 
24 M. J. Taran. 14 25 
198 Yekun 

444543 Eski satış 

444741 U. satış 
Zahire sallşları 

Çu. Ginsi K. S. 
240 Buğday 5 

18 Ton P. çekir. 3 25 
5554 Kilo Yapak 51 

K. S. 
14 75 
10 
17 

K. S. 
5 
3 25 

54 ------
Nöyratın Londrayı : ziyaretinin 
tehiri Almanyamn bir kere 
daha kedisine yapılan dostça 
müzakerelerde bulunmak tek· 
lifini reddettiğini manasını ta· 
zammun ettiğini söylemekte· 
dirJer. 

Diplomatik mahfillP.rde bu 
haber pek fena bir tesir uyan
dırmıştır. Çünkü bu ziyaretin 
tehiri ya yalnız Avrupa mese· 
lelerinin hallini geciktirmekle 
kalmayıp son zamanlarda daha 
uzlaştırıcı bir tarzı hareket 
ittihaz ettiği zannedilen Al
manyanm bu tarzı hareketi 
hakkında bir şüphe tevlit et· 
miştir. 

Umumi kanaate göre, Al
man Hariciye Nazırının ziya-
reti gayri muayyen bir vakta 
kadar tehir edilmiştir. Bu hal 
Alman matbuatı tarafından 
gerek Leipzig hakkında ve 
gerekse Çekoslovakyaya karşı 
yapılan hücumlar dolayısile 
hasıl olan bedbinliği arttır
mıştır. 

Berlin, 22 (A.A.) - lspan· 
yol denizaltı gemile-rinin Leip
zig kruvazörüne yaptıkları söy
lenen hücumlar neticesinde 
meydana çıkan mesele had 
bir safhaya girmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre 
Von Nöyrat bu hadiseler do· 
layısile Londraya gitmiyecektir. 

Gazeteler Valansi}a korsan
larına karşı derhal tedbirler 

· alınmasuu taleb etmektedir. 

Dört devlet 
Va'lnslya hUkQmetlnden 

tarziye istiyeoekler 
Londra, 21 ( A.A.) - Ha~ 

riciye Nazırı B. Eden, Alman 
Leipzig kruvazörüne karşı de· 
nizaltı gemileri tarafından atı· 
lan torpiller meselesi hakkın
da Başvekil B. Çemberlayn 
ile uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Ôyle tahmin ediliyor ki, 
devletlerin ilk teşebbüsü key· 
fiyeti Valansiya hükumetine 
bildir<.'rek bu hususta malumat 
istemek olacaktır. 

Her halde şurası miişahede 
olunmuştur ki, Doyçland ha· 
disesinden sonra tesbit olunan 
usul iyi neticelf'r vermiştir. 

B. Eden, Almanyanın mün· 
ferid bir harekette bulunma· 
dan evel istişare prensibine 
riayet etmiş olmasından do
layı memnuniyetini beyan ey· 
lemiŞtir. 

Hadis«""nin Valansiya hüku· 
meti tarafından tetkikinden 
sonra dört devletin Valansiya 
hükumetinden tarziye ve bu 
gibi hadiselerin tekerrür etmi· 
yeceği hakkında da teminat 
istiyecekleri zannediliyor. 

Valansiya hiıkumetine şu da 
ihtar edilt>cektir ki, şayet ile· 
ride kontrol gemilnine bir te· 
ravüz yapıltrsa bu tecavüzü 
yapan gemilerin üzerine ateş 

açılacak ve hatta müsadere 
edilerek dahili harbin sonuna 
kadar alıkonulacaktır. 

Rus toyyar~cileri 
Bu hafla Vaşingtonda 

bulunacaklar .. 
Vaşington, 22 ( A.A.) -

Sovyet tayyarecileri bu hafta 
buraya gelerek tayyare f abri· 
katarını gezeceklerdir. 

Tayyareciler San Fransis
koya bir yolcu tayyaresile gi· 
deceklerdir. 

Sovyetler birliğinin Vaşing· 
ton elçisi bu hava seferinin 
Lindbergin uçuşu ~ibi Sov
yetler birliğile Amerika ara
sında doğru seferler tesis 
edilebileceğini isbat etmiş ol· 
duğunu beyan etmiş ve 
bu maksadla 7 veya on bin 
metreye yükselebilecek tayya· 
reler kullanmak lazım geldi· 
ğini ilave etmiştir. 

'lbni Sinanm eserleri 
lstanbul, 22 (A.A.) - Türk 

Tarih Kurumundan: 
Süleymaniye Kitap sarayın· 

da büyük Türk filezofu ve tıb 
üstadı lbni Sinanın eserlerin· 
den müteşekkil bir sergi açıl· 
mıştır. Bu sergi bugünden 
itibaren bir hafta müddetle 
sabah saat 9 dan akşam 
17 ,30 a kadar umuma eçık 
bulundurulacaktır. 
~~~~~--~~~~~ 

Satıhk yazıhane ve 
atelye eşyası 

Bayrakhda Bayrakla · Karşı· 
yaka şosesi üzerinde Bayraklı 
tersanesi nam ile maruf mahalde 
bulunan yijksek ayaklı yazı 
masalan, dosya dolapları, kop· 
ye baskıları, kasa, demir do· 
lap, camlı dolap, lavman, camlı 
sabit paravan, yazıhane ve 
atelye eşyası, bankolar vesaire 
25·6-937 tarihine rastlıyan Cu
ma günü saat on beşte açık 

arttırma suretile satılacaktır. 
Şayet bugün satış bitmiyecek 
olursa 26·6·937 Cumartesi saat 
on ikiden itibaren devam olu
nacaktır. Arzu edenlerin ma· 
hallinde bulunacak olan he· 
yete müracaatları ve satıştan 

evci açık arttırmasına iştirak 
edilecek maim kıymetine göre 
yüzde on pey akça11 yatanla
caiı ilin olwıur. 

23 Hazinr · 1Jı4f 

Dumerg dün 66• 
müldlJ 

Paris, 22 (Radyo) - Milt 
veffa Sabık Reisicumhur 
şon Dumergin cenaze me 
simi, bugün (Nim) de o1m 
tur. Merasime, binler~e h 
iştirak etmiş ve müteveffa 
son vazifei ihtiramı yapmıştı 

Bütün devlet sefaretba 
leri çelenk gönermiılerdir. 

lzmlr Beledlgttslnden: 
Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruştan bin dört 
altmış bir lira yirmi bf't ku 
bedeli muhammenle 30 18 

günü saat on altıda açık 

tırma ile ihale edilecektir. 
tirak için yüz on liralık 111 

vakkl't teminat makbuzu veJ' 
banka teminat mektubu İ 
söylenen gün ve saatte enet. 
mene gelinir. 
20 23 26 30 

Kemalpaşa icra daireıind-' 
Ulucak kooperatifine 574 

liraya borçlu Ulucakta mukilll 
Yakaköylü Musa oğlu Hüır~ 
nin (Ada alan) mevkiinde v• 
Tt>şrinievvel 340 tarıb ( 
numaralı tapuya oıüste 

şarkan tarik garbcn Tatartlfı 
Ali ve Mehmet çavuş ve k 
men pafa karası Mina ve k 
Mehmedin Ahmet bat ve 
lası şimalen kısmen tarik 
kısmen Ali onbaşı vere 
tarlası cenuben Hafız Meb 
ve solak Hasan tarlala 
mahdut 20 dönüm bu 
beşinciye girecek aşı 
deksiz üzüm bağı (SS) dön 
tütün ve her nevi ma 
zer'ine elverişli, batan 
dönümü (150) liradan ( 
tarlanın her dönümü (60) 1 
dan (3300) ki cem'an (6 
muhammen kıymetli ve (S 
lira 04 kuruş için ziraat 
kasına birinci derecede 
tekli bir lkıt' a tarla ve 
satılmak üzere müzayecl 
verilmiştir. 

24· 7 -937 tarihine m ·· 
cumartesi günu saat 11 • 12 
Kemalpaşa icra dair • 
yapılacak birinci arbrm 
teklif edilecek en son 
muhammen kıymetin 
yetmiş beşini buldutu 
de ihale edilecektir. N 
bir bedel teklifi halinde 
nm mülzemiyeti baki o 
şartile artırma müddeti 1 
uzatılır. 9·8·937 tarihine 
sadif pazartesi günü 
saatta yapılacak ikinci 
mada en son ve en fazla 
lif edilecek bedel mu,h•..,... 
kıymetinin yüzde yetlllİf 
şinden az olduğu td 
2280 numaralı kanuna 
kan satış düşürülerek 
beş sene müddetle 
bağlanacaktır. 

Almak isteyenlerin • 
men kıymete göre yüzd• 
buçuk nisbetinde teıni..ı 
çesi veya muteber bi~ 
mektubile •ihale vaki 
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Nurl'a a - 40 Emlak ve Eytam bankQşından 
Esas No. Yeri 

448 Karşıyaka altıvbry frnerci 
sokak. Ada 14 pArsrl 2 

449 KArşıv~k8 ;:tl~vhf"y h~n so-
) '"· ktık. Acfa 14 pMsel 6 

İyice bakınız, aşk ve buse ancak bu 1 -ı ~ . . ~ • 451 KATşıyakn nl~vhf"y çakıcı 
ı.:. sokak. Ada 9 parsel 4 
ata dar muvaffakıyetle yaşatılabilir.~ --.--;ı:-........... :--~ 453 KArs•yakn tılAvhev sİİ7.IU\ 

sok~k. Arla 16 pınsel 15 
Doğan, bu ateş ve cazibe ğan, bu köşeden çekilmek is- rüya gibi çarçabuk geldi, geçti. 455 K~rşıv~ka ~lavhev han so-

dalu Yunan dilberinin önünde ter gibi bir harekt~t yaptı. . O, dnhal çekilm ; şti: k"k. Acfa 15 parsf"1 5 
faz.la mukavemet edemedi. Bu, Fakat f rini derhal sordu: - SonrA, sorırıı. . . Çiinkü 456 K:n·sıv~ka ~lavh,.v cihtt'1 so-
bir kadınla, hem de böyle Bt>ğenmediniz mi? şimdi S!"Öşkün bekçisi gelecek. bk. Arla 16 par!!el 20 
!6zel bir kadınla başbaşa ge- Neyi? Filhakika biraz sonra kapı 459 KRrsıvaka tılAvhPV siirPvva 
.. ecek ilk gecesi idi. Heykeli.. vurulmuştu . irini tahayyül etti· sokak. Adn 2i) parsel 9 

Biraz sonra, kenarları altın Bilakis.. Fakat dikkat ~i en giizel erkf'ği bulmuş 460 Kı:ırsıv~ka Alayh,.v valı cad. 
Yaldızlı, geniş, ince bardak· edemedim. olmanın zevki ve heyecanı A<fa 1 ~ parsel 23 
lardan ilk şarabı içmişlerdi. - iyice bakınız, aşk ve içinde idi. 469 KMsıyaka ~1Avl-ı .. y mıoht;ıo 
Doğan dışarıya çıkmış, tay· buse, ancak bu kadar muvaf· irini, aynı zamanda şöyle sokak. Ada 35 parsel 12 
fasına! fakıyetle yaşatılabilir.. düşiiniiyordu: 472 KMşıvaka al~vhey sevcla so· 

G D ğ "h t k d" J kak. Ada 15 parsel 38 - it haber ver -demişti- Doğan eğildi, heykt-li ted- o an, nı aye en 1 eme · 
1 h kk k · · d k 489 K:nsıvAka :ıbvhev hamamcı Receyi burada geçireceğim. kike baştadı. Şarap, damarla· erinin ta a 11 u ıçın e en-

Al d b l. d y sokak ada 44 parsel 16 
tı tayfa, köşkü tarassud al- rındaki kanı ısıtmıştı. Yanıba- disine yardım e e i ır i.. ani "' d b"I k 490 Kı:ırsıvstb al.qvhı-y &lav,.mini 

"•na alsın. şındaki ateş parçası kadııı da, kalbini de tatmine e ı ece ti, k çı ·mazı sda 44 parse:l 28 
Tayfa, hürmetle eğilmiş ve odanın içinde tatlı tatlı esen gayı-l erini de.. 491 Karsıvaka alavh,.v nRlkökPo 

•üratle uzaklaşmıştı. Gene kokusu ve siyah gözlerinden Gece, köşkün salonu, bu tramvay c. ada 44 parse:I 33 
Prensesle başbaşa idiler. Pren- taşan sevdalı bir ihtirasla ya- esrarengiz ve karanlık dekor 493 Karşıyaka alaybey siitçü so-
•es, onun tayfası ile konuş- vaş onu sersemletmeA'e baş- içinde pırıl pırıl yanıyordu. kak. Ada 44 parsel 8 
lrıağa gitmesinden istifade ede- lamışh. Kırmızı gemiden sandalla ge- 494 Karşıvaka alavbey snAİ so-
rek elbisesini değişt irmiş, etek- Bir araİık yakından, kula- len müsellah tayfa, "mnhtelif kak. Ada 44 parsel 6 
leri yerde dört metre sürünen ğmı'l tam dibinden bir fısıltı noktaları tutmuşlardı. irininin 509 Karşıyaka donanm:ıcı mah. 
beli dar, göğsü, sırtı ve ko!· duydu: hizmetçileri de bahçenin ta avdo~du sok. Ada 86 :parsel 
ları tamamile açık, omuzların· - Ne güzel öpüşüyorlar köşesindeki kulübelerine çekil- 512 Karşıyaka osm~nzade m. ta· 
da b l 1 1 deg" il mi?. mislerdi. rık sok. Ada 102 parsel 1 n üyük, pırıl pın e mas ı -
Pa t "fi 1 b Doğan, sendeler gibi oldu, Karşı karşıya oturmuşlardı: 513 Karşıyaka o'lmanzade tarık 
b
. n atı er e tutturmuş, pem e h f f ~ h d 
ır lb" a i çe:: - :>İze muza eret e erim, hey sokak. Ada ·~7 parsel 21 e ıse giymişti. 
latif bir koku, küçük salo· - Eveti elimden geldiği kadar Prenses. 514 Karşıyaka osmanzade tarık 

rıu h b Diyebildi. Başını sağa çe· Fakat. bizzat hiç bir şeyle bey so. ada 97 parsel 21 
l 

n avasında uçuşmağa aş- l 
•rnıştı. Duvarlarda P.ski Yu· virmek istedi. ki santim öte· meşgul değilim. Ben, sadece 515 Karşıyaka osmanzade hmk 
nan mabutlarının, Venüsün, sinde bir çift siyah gözle, bir denizlerde yaşıyan bir insanım. bey so. ada 97p arsel 23 
8ak·· .. h bl 1 çift kıpkırmızı dudak gördü. - isterseniz bir prenslik 516 Karşıyaka osmanzade tarık usun mu teşem ta o arı 
lÖı""k·· d K d O gözler, kendi gözlerine ha· kurabilirdiniz.. bey so. ada 96 parsel 17 
b. u uyor u. öşe e, tunç kıyordu. O dudaklar da bir - Belki ... Fakat bana hü· ır heykel gözüküyordu. 519 Karşıyaka osmanzade tarık 

B buse bekler gibi yarı açıktı. kümdarlık bile verseler, gene bey so. ada 103parsel14 
u, çıplak bir kadınla bir Yavaş yavaş yaklaştılar, kabul etmem. 520 K k d k 

ttkeğin öpüşmesini temsil edi- yarı çıplak bir kadının, bir an - Çok tuhafsınız. . arşıya a osmanza e tarı 
Yordu ve zamanın en büyük bey so. ada 101 parsel 6 

No. su 
Eski Veni 
8/ tQ 2 

18120 

18 

913 

2 

1 

ıs 

20.5,207,209 

18 

8 

2,4,6,8 

7 

21/ 13 

2/4/6 

12,14 

20 
7 

17 

11 

15 

7 

8,14 

28 

24 

l4 

18/l 

23/t 

211 

3 

ıs 

211-209 

23 

4 

1 

17 

25 

12 

30 

15 

9 

13 

5 

8/2,10 

24 

22 

a. içinde, bir alev gibi vücuduna - Sizin güzel olduğunuz 521 Karşıyaka osmanzade yalı 
-. .. nt·atkarı tarafından vücude sarıldığını duydu. Dudakları, kadar ben de tuhafı m.. cumhuriyet cad. ada 96 parsel 6 
6 " ırilmişti. 1 p tatlı bir sıcaklıkla kapandı. rini şuh bir kahkaha attı: 522 Karşıyaka osmanzade Reşa· 

188 168/1 

b renses, kadehleri ve şişeyi Fakat bu birkaç saniye, bir - Sonıı flar - d' d 110 1 16 
u heykelin geniş kaidesinin -~---------------------- ıye so. 

3 
a parse 

Yanıbaşına koymuştu. D i k k a t 523 Karşıyaka osmanzade Reşa-
D diye so. ada 100 parsel 23 

k·· oğan odaya girmişti ki, 'r •• k 524 Karşıyaka osmanzade Reşa-
s:ıkün bahçe kapısı açılmıştı. '-ur pazarı diye so. ada 97 parsel 14 
b· açılış, ince tunçtan, hassas 525 Karşıyaka osmanzade Tahir 

pıt Çanla derhal köşke yayıldı. 1 brahı·m Karakaş bey so. ada 106 parsel 1 
d~krııea, Doğanın baştanbaşa 526 Karşıyaka donanmcaı mah. 

~=~ yk::~şd:~ini gördü, pen- Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi aydın so. ada 105 parsel 8 

l 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında Sümer 531 Kar~ıyaka osmanzadc 2 ci 

·d- htiyar köşk muhafızı Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya cd· aydın ada 100 parsel 16 
Q· •· tam zamanında geldi. --•naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 532 Karşıyaka osmanzade 2 ci 

ı~ ıneyva toplasın.. --------------------••\ aydın so. ada 101 parsel 21 ~"! oğan da ihtiyarı görmüş- ' s E F A L i N 546 K k d "' p arşıya a osmanza e yaşar 
d · renses, ihtiyara pencere-tn oğlu so. ada 117 parst-1 14 
... eınirlerini verirken o da .,.r 552 Karşıyaka osmanzade rah· 
b11~p şişe ve bardaklannın Diş ve baş ağ· mibey so. ada 108 parsel 1 
8 Urıdutu köşeye doğru gitti. rıları, grip, nez- 554 Karşıyaka osmanzade Şimen· 
dl~~d•kları doldurdu ve ken· sırı· k le, romatizma difer so. ada 113 parsel 31 
t.. ın ini kaldırarak pence- l "'Ye d kadın arın san· 555 Karşıyaka osmanzade ziya 

oğru tuttu. cılarına k at ş ı bey so. ada 99 parsel 15 
[): Mükemmel bir renk! derhal bir kaşe 556 Karşıyaka osmanzade ziya 

29/2 

31.S 

49 41 

25/2 

14 12 

1 28 

7 9 

11 24/1 

5 30 

17 17 

2 6 

97 

1/3 
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Pepozitp~fl 
TL, 

M2. 
1347 50 

32l.SO 

1S4.2S 

l:J6 

392 

589.jO 

1099 

309 

8 

441 

41 

1113 

176 

910 

602 

740 

257 

146 

229.50 

. 
1295 

1144 

243 

795.50 

533 

553.SO 

859 

1693 

440 

80 

250 

264 

208 

204 

1185 

358 

23. 6 

15,4l 

l 1,76 

~3,52 

47,16 

71,3~ 

220 

21 63 

-,80 

35,28 

2,46 

166,95 

14,08 

72,80 

72,24 

59,20 

30,90 

16,lS 

22,95 

120,50 

114,40 

24,30 

318,20 

42,64 

3S,3S 

128,8S 

101,58 

32,40 

6,2() 

ıs, 

31,68 

41,60 

30,60 

94,80 

21,48 
Onu ıy~ mırıldandı. Prenses, SEFA L 1 N bey so. ada 100 parsel 9 
Yotd:,ozucu ile tedkik edi· alarak tecrübe Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe$İn veya taksitle ödenmek üzere 
-ş ediniz. pazarlıkla satışları 12·7-937 pazartesi günü saat onda yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

arabımı nasıl buldunuz? Eczanelerden 1 İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girme· 
•·1-,· Çok nefis. Rengi de em· l"k ve 12 l"k .... ız b· ı ı leri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 23 8 1983 

1 .. ır şey.. ambalijlarını ~ ·------~-~---------------~~~~---~ •tı~rıı bir Tavus gibi ağır arayınız. Kemalpaşa icra dairesinden: rilmiştir. 2417/937 tarihine kitlerinde kıymeti muhammene 
hir ona doğru yürüdü. Dişi IZMIR SATIŞ Ulucak kooperatifine 620 müsadif Cumartesi günü saat göre yüzde yedi buçuk ni1-
'eh:eytan da ancak bu kadar YERi liraya borçlu UJucakta Ali 11-12 de Kemalpaşa icra dai· betinde teminat akçesi veya 
lill ar olabilirdi ve bir erke· TÜRK ECZA kızı Meryemin Mayıs 932 ta- resinde yapılacak birin:i ar· muteber milli bir banka mek· 
lc.d lllukavametini ancak bu DEPOSU ve rih 40 numaralı tapuya müs- tırmasında teklif edilecek bf"· tubu ile ihale va-kitlerinde ha· 
tııı lrd~Üratle kırabilirdi. Do- FÜTFÜ KROM tenit 1656 liraya hazineye ipo- del, muhammen kıymetin yüz· zır bulunmaları ve fazla iza· 

..:. ıter kadehi de aldı: FCZA deposu tek Ulucağın Giriş Ardı mev- dt! yetmiş beşini bulduğu tak· bat iatiyenlerin bugünden iti· 
· Buy D" .. d k t k" d S E F A L 1 N kiinde sarkan Canavar oğlu dirde ihale edilecektir. Nok- baren açık bulunan şartname· '"·- t· urun ·dedi· şerefinize ış agrısın an ço ıs ırap çe ıyor um I . · - - t dk"k tm l . ~e ırn stilya elvevm Sabri, garben san bir bedel teklifi halinde yı gorup e 1 e e en ve 

., · sayesinde çok rahatım . J b -ı'- - · d b' 
L_ ~•dehi · I - su mecrası ve Kızıl Mıılla el· müşterinin mülzemiyeti baki u mu~ uzerın e ır güna 
~ehi en kaldırdılar. rini 

1

111_ llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıflllllllllllllllllllllllllllll=_ yevm Sabri, şimalen lzmirli kalmak şartile artırma 15 gün hak ve alacak iddiasında bu-
"e tözle ~u.daklarına götürdü Ömer, cenuben su mecrası ile uzanır. 9/8/937 taritıine mü- lunanlann 20 gün zarfında 
hı dı 1 rını ona dikerek şara- - A K 1 T mahdut kayden tarla halen 4 sadif Pazartesi günü ayni sa- veıikalarile biflikte müracaat 
tırıe i:·' damla, adeta eme ~ • em a onay ~ senelik çekirdeksiz aşı üzüm atta yapılacak ikinci artırma- etmeleri akıi halde tapu SİCİ• 

Dot ı. ~ Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın : hastalıkları := çubuklarını, bir dolap kuyusu da teklif edilecek bedel, mu· lile haklan sabit olmıyanların 
:~Ykeı~n .. kadehini korken, = h = ile 20 metre derinliğinde bor· hammen kıymetin yüzde yet- paylaşmadan hariç tutulacak· 
Q•ı•rıı ıo.rdü ve durakladı. = Birinci Sınıf Muta assısı := guyu, 36 kirez, 4 zeytin, 7 miş beşini bulmadığı takdirde ları delliliye resmi ile ihaleye 
"-•dı. Çcvırınek istedi, yapa· S C Verem ve saire) :: kaysı ağaçlarım şamil 30 dö· 2280 numarala kanun muei· müteallik pul masraflarının 

C = Baamabane istasyonu kar~ısındaki Dibek sokak lıaşındn 30 &ayılı = b dü-" "l k ...__ • id ld lln 
() .. U .. b· ev ve muaycoehane.nn,de salınh •'"at 8 d~u nk11am saat 6 ya - nüm genişliğinde 4500 lira ince satış , .. ru ere WVI"\' m~ye a O up i 

c. ld b ı - <>• c~ '"' .. = ~ r en ire riniye doğ- := kadar ha talanoı kabul eder muhammen kıymetli bağı sa- beş sene taksite bağlanacakbr. olunur. Dosya numarası 33-7 
O, ıülü..yordu. Do- muwwlWlllllllUllllllllillllllllllllllllllUllllllllilllll Tele/on: 4115 WllUl•I ulmak ~ere müıqedeye ve- Almak iatiı)'enlcrU. iülo va· dir. 20il 



Sayfa 8 ANADOLU 
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V a p ur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 
ROYAL NEDERLAND - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASININ - = 
"]UNO,, vapuru 10 Hazi-

rana doğru bekleniyor. Yükü- = H ©l m <dl Ü N Ü~ h et tF a fil r a lf' 
nü tahliyeden sonra BURGAS V ~ 
VARNA ve KôSTENCEye =s = 

y:;i~·;;;p~~~~~,~:N = ıhhat Eczahanesi 
-"AASNE,, vapuru 14/Hazi- -

randa bekleniyor. ROTTER- = nde buf UDUf • 
DAM, HAM BUR G, GD Y N IA • 11111il1111 (il l ll l lll llll l l il il l lll l lll l l lll lll il l l lllllllll l l l I 1111111111111111111111111 il ll lll l l l l il il l l l l l ll il l l l il l l l l l l l I il 111111111111111111111111111 il 
SKANDINAVYA limanlarına Olı•Vl•er Ve 
yük alacaktır. ---

SERViS MARiTIM RU- Şürekası 
MEN KUMPANYASININ Limited 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ- Vapur Acentası 
ru bekleniyor. MALTA, MAR· Birinci kordon Rees binası 
SILYA ve CENOVA için yol· Tel. 2443 
cu ve yük kabul eder. THE ELLERMAN Li-

llandaki hareket tarihlerile NES LTD. 
navlunlardaki değişikliklerden "DRAGO,, vapuru 15 Ha· 
acenta mesuliyet kabul etmez. ziranda LIVERPOOL ve SW· 

Daha fazla tafsilat için ikin· ANSEADAN gelerek yük çı· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye karacaktır. 
binası arkasında FRATELLİ "GRODNO,, vapuru 15 
SPERCO vapur acentalığına Hazirnda LONDRA, ve HULL 
müracaat edilmesi rica olunur. den gelerek yük çıkaracaktır. 

Telefon: 4142/4221/2663 "GRODNO,, vapuru 30 
--~::.m•.-.me .. ..:ı1111ıı~·• Haziranda gelerek LONDRA 

V. N. ve HULL için yük alacaktır. 

W F H VAN DEUTSHE - LEVANTE 
• • • - LlN!E 

Der ZEE & CO. ,,SOFİA,, 10 Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve 

DEUTSCHE LEVANTE LI· 
NIE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADİA,, vapuru 12 

Haziranda beklenilmektedir. 

ANVERStcn gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden accnta mes'u
livet kabul etmez. 

ANVERS, ROTTERDAM, •---------ım:rwll!IP!trs:ı .. 
HAMBURG ve BREMEN için "UM DAL,, Umu. 
yük kabut eder. mi Deniz Acenta. 

.. CHIOS,, vapuru Haziran· l ğ Ltd 
nihayetinde beklenilmektedir. l ı • 
HAMBURG ve BREMENden Hellenic Lines 
yük getirecektir. Limited 

AMERiKAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PlREden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PJREdcn hareket 
ederek BOSTON ve NEV
ORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXOCHORDA., vapuru 
16 Temmuzda PIREden hare· 
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka· 
bul edecektir. 

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

· AMERİCAN EXPORTLİNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON 
11EXIRiA,, vapuru 24 Ha

ziranda limanımızda beklenil-

"HOLLANDİA., vapuru 28 
Haziranda beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanlara için yük 
alacaktır. 

PHELPS LlNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

• IRLAND ,, vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV

. YORK limanı için yük ala
caktır. 

"UTSİRE,, vapuru 20 Tem· 
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acent.ıİı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Tt>lefon · 3171 ....................... 

için yük kabul eder. 

Soc. Royalc HONGROİSE 
DANUBE MARITIME 

mektedir. NEVYORK için yük "DUNA,, vapuru 10 Tem-
kabul eder. muza doğru beklenilmekte· 

SERViCE MARITIME RO- dir. BELGRAD, NOVIZAD, 
BUDAPEŞTE BRA Tf SLAV A 

Salihli belediyesinden: 
Salihljde şehre iki kilometre mesafede tesis edilecek asri 

mezarlığın ihata dıvarlarının inşaatı 15 161 937 den itibaren 
brdeli keşfi o1an 3487 lira 90 kuruş üzerinden açık eksilt
meye konulmuştur. Yapmak istiy~n müteahhit ve ustaların~ 
1 /7/ 937 perşembe günü saat 16 ya kadar Salihli urayı en· 
cümenine müracaatları. 19 20 22 23 1973 

lzmir memleket hastanesi baş
tabibliğinden 

fzmir me1!11eket hasla~esiııde bir yı1lık ihtiyacını karşılıyacak 
olan 1800 Jıralık kıymetı muhammeneli Rontken filimi ve 680 
lira kıymeti muhammeneli evrakı matbua ve 75 kilo sikletinde 
127 lira 50 kuruş ki' meti muhammeneli iki adet kazan ve 
6 adet tencere 15-6-937 tarihinden 5·7·937 tarihine kadar 20 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune ve şeraiti 
münakasayı görmek istiyenler her gün İzmir memleket hasta· 
nesi sertababetine ve eksiltme günü olan 5-7-937 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 1 O dan 12 ye kadar lzmir vila· 
yet daimi encümenine % 7,5 nisbetinde filim için 135 lira, 
evrakı matbua için 51 lira ve bakırlar için 10 lira teminatı 
muvakkata mektubu ile müracaatları ilan olunur. 

15 19 23 27 1919 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLD/RDILAR I • 

BI.AK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek il~idir. 

Depo: 
::tıvar Conson Halefi 

2 .J i.Kordon No 88 
İzmir. 

er yerde sat1lır 

ANKARA 
BOyük Emlak 

acentası 
Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 

Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 
yegane Emlak acentası dır. 

Eınlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 
şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 

Ankara ilanal Acenlasr ----· J zmir Komutanlığı ilanları -
İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 

kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 30 Haziran 9:~7 çarşamba günü saat 16 da 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
3 - Sadeyağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira tutarı 

o1up muvakkat teminat parası 2529 lira 23 kuruştur• 
4 - Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. sat. al. ko da görİİ

lebi1ir. 
5 - isteklilerin Ticaret oda4lında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncÜ 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalar1' 
birlikte teminat ve tek1if mektuplannı ihale saatmd•• 
en az bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. sat. 111· 
ko. nuna vermeleri. 13 19 23 27 1 ~ 

f zmir Mst. M. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 39()0 

kilo sadeyı..ğı satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 16 el• 
Çanakkale Mst. Mv. sat. a1. ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağının beher kilosu 90 kuruştan tutarı 3510 lir' 
olup muvakkat teminat parası 263 lira 25 kuruştur· 

4 - Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. da göriİ" 
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 "' 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikl' 
larla birlikte muvakkat teminat makbuzlarını ih•1' 
gün ve saatında Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nurı' 
vermeleri. 13 19 23 27 1~ 

Bergama Halkevi Başkanlı-
ğından: . 

Halkevimizin 20 parçadan mürekkep ve bir senelik faaliyet• 
olan bandosu için bir öğrf!tmene ihtiyacımız vardır. lsterıiltll 
öğretmende aranılan şartlar şunlardır: 11 

1 - Şimdiye kadar çalıştığı ve muvaffak olduğu yerlerd~ 
aldığı vesikalar ile tahsil derece ~ini ve hüsnühal cshabırıd 
bulunduğunu bil lirmesi. d il 

2 - Piyano ve Keman ile takviye ed ılmtk suretilc bando 
1 

ayrılaıı sazlardan terekküp edecek cazı idare etmesi. 
3 - Bando sazlarından birini de çalabilmesi. . ıttf' 
4 - Yukarda yazılı evsafı haiz öğretmen için Evirnıı 

biye 40 lira tahsisat ayrılmıştır. 20V 
UMAIN. BuCAREST LINZ ve VİYANA için yük 

• DUROSTOR,, vapuru 27 D ) l d • )1 d 
~o~;~~CE~~k0~ıi~m;~ı~~: DEN ~~~fü~llDEL· Muğla belediye riyasetinden Als!~ ::inci k!~!r!k? etf~~ı~nas~~!.~ 
LAS için yük kabul eder. O S L O Elektirik fabrikası için çift dik silindirli 88 ile 100 K. V A idaremize ait 584/390 kapı No. 1ı eski Fiyat garajı dePJ 
KALAStan aktarma şartile "BOSPHORUS,, vapuru 22 arasında 220/380 volt 50 periyotluk bir alfernatörle akuple bina üç sene müddetle ve açık artırma usulile 6 /7/ 9'31 .. dl 
umum TUNA limanları için Haziranda beklenilmektedir. edil~i~ no~mal 100 i_le 12_0 beygir arasında takatı haiz tip 1 p&.1•;~ 
yük kabul eder. PiRE, SIÇIL YA, DlYEP ve elcktırık bır adet Dızel sıstemi motorla bir de tablo satın günü saat 15 te zmir Alsancak 8 inci işletme komisyo. ,..._ 

NORVEÇ. ı· ı alınacaktır. .., kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik kira bedeh ,·~•' 
JOHNSTON W ARREN ın umum ıman arı ıo , .... 

LINES LTD. için yük kabul eder. .. Temmuzun 9 uncu c.uma günü saat 16 da ihalesi yapılmak liradır. isteklilerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat te , 

L 1 V E R P O 
Vapurların isimleri gelme uzere kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. Teklif mektupları yatırmaları ve işe girmeye mani kanuni bir halleri buıurı ,_B-

O L tarı.hlerı· ve navlun tarı"felerı· ·h 1 · d d · b 1 1 k k · yorı• 1 ı a e günü saat 12 ye kadar Muğla belediye reisliğinde kabul ığına aır eyanname er P. muayyen va ıtta omıs 
"A. V EMOKE,, v_apuru 2_ 7 bakında bı·r taahhu-de girı·şı·· edı·ıı·r F 1 · h t · t• 1 · M v 1 b l d. · ·· l IA d Ş l k · d ah0''' 

H d b ki 1 k d 
· az a ıza a ıs ıyen erın ug a e e ıyesıne muracaat racat arı azım ır. artname er omısyon an parasız 0,1.75 ~ 

Liı:;~~~~L v: ~~~~~;t~~ ~e•m•e•z•. T-el.ef•o•n•N•o•.•'l.•0•07-2•0•08-•e•t•m•e•le•ri•ı•· ıa•n-o•I u•n•ur •. -8---13-•1
1
8--23------•1•7•88-------------•2•3--2•5 ____ .. 2"':~ 

hVaAmRüNleAg,etiKreoceSkTtiEr.NBCUER,GSAUS- ıPu·· r]·en Şahap T l hl' esiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, ka Pı 
. J.JNA, KALAS ve 1BRAIL . rekleri rahatıı~ olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


