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B. Şükrii Kaya 
Gelecek hafta Moskovaya 

hareket edecektir 

Şeyh Rıza Teslim O imali istiyor 
. unce ide ah · m . Hükiimetimiz, deha-
let edenlere karşı şefkat ve müsamaha gösterecek 

Vekili er Heyeti toplandı ve her sa-v~ı~~;i~=;~n~~;;~n ~İ~a~e
hada çok mühim kararlar verdi cavüz mü ~azırllyorlar? 

~~~~~~--... ----------~---~~~~ 
Başvekilimiz, cuma günü 

hakkında Atatürke 
İstanbula gidecekler -ve seyahatleri 

Almanya ve İtalya kontroldan ayrıldılar, 
Fransız gazeteleri, ateş püskürüyor ~ .. , 

arzı malumat edeceklerdir 
~eAk?1k1ara, J3 ( l_luds~si) - ghükkk Şed/imize seyolı1a!ler1i '~;;;;;;;:=;;;;;:;:;;:;:;;;;;;;;::=:;;;;;;::;;::==========~ =_=_= __ ::,:;:-

ı er negetı, un gece a ın a arzı ma uma T t•d hk k /d 1 
9arısından . sonra Başveki- edeceklerdir. 6 unce ı e ma eme ıı ru U 

li111iz lsmetlnönünün riya- lstanbul, 23 (Hususi) - A k le • • ı •k• ~ •• fE3 
•etinde toplanmış ve de- Hükumetimizin, Şark vila- 5 er rımız, ,ı 1 mu-'11 
;Ql'l'llt müzakarelerde bu- getlerindegapılo.caknuihim hı·m dag"' 1 ı·şgal ett•ııer .;.,'W; 

""muştur. ıslahat hakkında çok geniş 
Başvekilimiz, Tunceli se- ue faydalı kararlar verdiği 

!Qlıati hakkında uzun iza- ve Başvekilimizin, son se-
•cqta bulundular. galıatlerinde, ıslahata dair 
Alakadarların verdiği şümullü direktifler uerdik-

Şeyh Rıza, komutanlarımıza gönder
diği bir mektubda dehalet etmek Dogçland ~eb kruvazörü 

"ıQ/iJmata göra, lıer sahada /eri söyleniyor. 
"ıiiJıim kararlar alınmıştır. Şark illerimizde, pek ga
~ 8aşvekilimiz, garın isti- kın bir zamanda /egizli ue 
Q/ıat edecekler ve cuma halka refah temin edan bir 
~ giderek Bü- _ /aaliget baş 'ıgacaktır. 

Sual takrirleri hazırlanıyor 

~tansız Meclisinde Hatay 
muahedesi hakkında 

izahat istenecek 

· istediğini bildirmiştir 
İstanbul, 23 (Hususi! - Dersimde baydudların ıığındıkları Kı· 

zı1dag ile Beyazdıığ, kabraoıan aslı.erlerimizin eline geçmiştir. Bu 
Jağlann mevkii mühimdir. 

Seyid Rıza, komutanlarınnıa bir mektub göndererek: dehalet et· 
meğe amad~ bulunduğunu ve hükiioıetimizin merbametlııe aığıodıtıoı 

bildirmittir. 
Jsıanbu1, 2~ [Husuaij - Tuocelide mahkeme kuruldu. Asi rüe· 

sanın muhakemelerine haşlanmak üzeredir. 

- 1Hllı.6met, i~fıal edildiklerini ttnlıyarak derhal dehılct eden za· 
vallı halka karşı ~ef kat ve müsamaha ile hareket edilmf'sioi emretıi. 

'-
Erzurumda feyizli bir 

Dahiliye 
Vekilimiz 
Hafta_ya Moskovayc. 

gidecek 

Fransız gazeteleri neler 
yazıyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Leipzig 
hadisesi etrafında Petit Pari· 
sien gazetesi diyor ki: 

aq husustaki 
8. Blum 

-izahat, ya B. Delbos, veya hareket başladı _________ ,..;:-__. 

"Tesirsiz kalan ve faili bir 
müşterek suçlu telakki edile
bilecek dert-cede meçhul bu· 
lunan bir torpil meselesi neti
cesinde Alman zimamdarları 
hareketlerini ölçmiyerek Va
lansiyaya karşı muhasama ha· 
line gelirler ise filhakika cid
den endişe verici bir vaziyet 
karşısında kalınacakhr. Zira 
bu takdirde ademi müdkhale 
eseri şiddetli bir sademe ile 
yıkılmış olacaktır. Kendi em· 
niyetleri bakımından Akde
nizde ve Pirenelerde çok teh
likeli yeni bir vaziyet karşı· 
sında bulunacak olan ve is· 
panyad:ı, Cebelüttarıkta ve 
Fastaki menfaatleri de teh'i· 
keye girecek bulunan Fransa 
ve İngiltere ispanya siyaset
lerini yeniden tetkik eylemeğe 
ve lüzumlu muhafaza tedbir· 
lcri almağa mecbur kalacak-

tarafından verilecektir 

Pa. lskenderundan bir görünüş 
•ı~ tıs, 23 (Radyo) - Fran- de bir takriı verilmiştir. Bu 

Part· 
~Grıu amentosu, gelecek Salı takrirde, Hatay için yapılan 
Aı· toplanacaktır. muahede etrafında izahat ve-

di~in:ka~at mahafilde söylen- rilmesi istenmektedir. 
rıedcn &ore, o gün, yeni kabi- Bu takriri veren, Saylav 
~tıda rtıühim meseleler hak· Uoje) dir. 
bllt is sualler sorulacak ve iza· Hükumet, buna dair vere· 

D lenecckr cegv i izahatı şimdiden hazır· aa~1 ır. 

~ takt· ~aylavlar, şimdiden su- lamaktadır. izahat, ya Hariciye 
b ll su lt

11
erini hazırlamışlardır. Nazırı B. Delbos ve yahutta 

~sın da, Hatay Sabık Başbakan B. Leon Blum 

~~!~~"k;bia~~;ı:a~İ~;ibeş 
~ IŞiden mürekkebdir 

e11 • 
Qı hqbine, B. Leo~ Blumun siyasetini 

11 
1>,~11en ve harf iyen tatbik edecektir 

'~tı ıe, 23 
lt~~ t hugil (Ra_dyo) - Reıımi 
lıth 6lil lıatı.~ Yenı kabinenin te· 
'"t11 tt"1ittir ırıdaki kararnameyi 
.ı " l ·Kah· 
'llt. ı.ıfl •r&k 

3
,. ıne nazır ve müs-

tiı,., °"111•~ ı_ J kişiden mürekkeh· 
~ I' "'Olıjn • 1haer . Ciı, Blum kabine· 

ıı:ıı a 
yneo ve harfiyen 

takib edeceğini earabaıle lıeyan et· 
miş ve ayan ve tnehııeıın meclisle· 
rioin araeını bulmağn ~nlı~aceğını 

bildirmişti ... Kııbine mali siyasetini 
Nllzır Jorj lloı:enin Arnerilı.adan 

avdetinde izah eJecekıir. Kabine 

- Sonıı 6 ıncı _sahifede -

Umumi müfettiş Tahsin Uzer teftişlerde 
bulundu ve Büyük Önderin Erzurumlulara 

olan tevecrühlerini bildirdi 
giinle.re muL:abil bugüukü ak gün

leri uaıııl e..,siz bir heyecanla yaşa. 
dıgını \'e yannıo ınıtnııır Erıurıı· 
muo \'arlıkh giinlt•rioi \ 'Cciz F.ÖZ· 

lerle ve birçok tarihi hatıralarla 
anlattı. Daima ve her )Cnle yüksek 
ve kU\·vetli olan Türk ordusunu 
tevkirle ve ilhay1 takdirle andı. 

llıılkevi lıaekanının kura giin· 
lerde Erzurum ve Erzunımlular 
için gösterdiği yilkllf'k alAkadan 
bahseden çok eamimi 11özleri alkış· 
larla karşılandı. Ziyafet çok ııamİ· 
mi bir bava içinde geç vakte J.ia. 
dar sürdü. 

B. Şükrü Kaya 
İı<tanhul, 23 (Hu~usi) - Dahi· 

]iye Vekili B. Şükrü Kaya. bf>ra
bf>rinde Rus ıef iri oltlugu belde 
haftaya Mo~kovaya gidt"rektir. O 
tıuada, Hariciye Vekili B. Tevfik 
Ril~til de oraya gı-lmiş bulunacak 
ve her iki \'ekil, Rus ricali le doa· 
tane temaslarda bulunacaklardıt'. 

Ziraat Bakanlığının emri 

- Sonu 6 ıncı sahi/ade-

r ' Tarih kongresi 
Temmuzun 17 sinde 

toplanacck 
istanbul, 23 (llusu•i) - Ta. 

rib kongresi, Temmuzun 17 inci 

Köylü, ucuzca Od Un e I • günü Dolmababçe Sarayında Ata· 
türkün huzurile toplanacaktır, 

Bay Tahsin Uzer 
Erzurum, 23 [A.A.) - Umumi 

müfettişlik büroları faaliyete başla· 
mıştır. Dün umumi müfettio B. 
Tahsin Uzer vilayet, kolordu ve 
müstahkem mevki komutanlıkları· 

nı parti ve belediyeyi ziyaret et• 
miştir. 

Vilayetin yaptırmakta olduğu 
apartman, hastane ve onun yanın· 
da örnek evlerile umumi müfcuio· 
lik grub inşaatını gezerek yeni ma• 
hallenin planlan üzerinde verilen 
izahatı tetkik etmietir. 

Akeam belediyede Terilen yüz 
kişilik ziyafette oarbaya cevab ve· 
ren Tab11in Uzer, &ık ıık alkıolarla 
keııilen ve heyecanla diolt"nen nut· 
kunda Büyük Önder AtatOrkün 
eark illerine olan yüksek teveccülı· 
}erinden baheetmio ve Erzurumlu· 

larla bera~r )'•tadıp ew kara 

de edebilecek 
Hususi maksadla cıkarılan asıl-, 

sız ve çirkin şayialar 
~~~~------------

Yeni orman kanunu çıktıktan kontrol hükümlt"Tioin bu menfi 
ıonra; bu kanun hükümlerinin 
yaoho anlaoılmaeı veya kaeden ya· 
pılmakta olan menfi propaganda· 
nın tesirile köylünün kaçak odun 
yığdığı ve mahrukat f iatlerinin 
yükseldigi hakkında türlü haberler 
ortaya çıt.mıetı. 

Yeni kanunun ancak, mcmle· 
k.etin güzelliği, aerveti, i kilo ve 
ziraat kabiliyeti ve bir kelime ile 
yaşam.ı imkllm veren ağaç ıervetİ· 
nin sömürülmeııioi önlemek ve 

Türkiyenin son yeoillilı.lerini koro· 
yarak bunu halkın ve yurd ekono• 
misinin emrinde bir verim kayna· 

jı haline ~oymak için konmaı olan_ 

şekilde tefsir edilmesi; Ziraat Ba· 
kaolığı01 harekete gctirmit ve Ba· 
kanlık teşkilatına köylünün zati 
malırukat ilıtiyacının naeıl temin 
edile<'cğini anlatan ehemmiyetli bir 
tamim yapmı~ıır. 

Bütün menfi propagandaların 

mahiyetini ortaya koyan bu emir 
vatandaşa emniyet ve eükfio ,·ere· 
celı.. kat'i hükümler ta~ımaktadır. 

Köylünün ihtivacı dörtte bir 
tarife ile temin edilt!cek 

Köylülerimizin zirai ihtiyaçları 
için dörtle bir tarife yolu ile or· 

- Sona 6 ıncı salıijed• -

\... ./ 

Franko 
Hükumetinin tasdi. 
kini bütün devlet

lerden istedi .. 
SalamaoL.a, 23 (ltadyo) - Ge· 

neral Franko bü) 6k devletlyre bir 
nota vermi~ ve hükumetinin taadi· 
Jı.ini istemİitİr. Bu notada, asilerin 
elinde bulunan yerlerde acıayio ve 
intizamın hüküm eıilrdüğünü ve 
yeni hükumetin ispanyanın dörtte 
üçüne hakim olduğu ve bütün fı. 

panya müstemlekelerinin, yeni bil· 
kumetio iılarcsi ahınd.ı bulundu· 
ğu ilave edilmektedir. 

Nota<la, .hanko hükumetinin 
~imdiye kadar ahı devlet tarafın· 

dan resmen tamnmıı olduğu ve 
birı;ok devletlerin de ticaret mu. 

kaveleleri yaptıkları bildirilmektedir, 



~yfa 2 

tJtfrQ 
Gençler ve yaşlılar 

irfan Hazar 
Aralan on beş yılla ayrılan iki nesil dfttünelim. Bunlardan en yaşlı 

olan, daima kendinden küçük bulunanı her devirde ve her zaman hor 
görmüştür: 

- .E!!erlerimizi bu zavallı çocuklara mı teslim edeceğiz? Yazık! 
Hepsi d e cahil, brpei de boş! 

}'eryadı şimdi " Lile birçoklanmızın k.nlaklannda eaklıdır. 
Evelce bu acı ıeyleri hize söyUy<:n babalarımız, büyük a_A;ıh.eylcr.!_

miz haksız de~illcrdi. Çünkü onlar, kendi yetiştikleri müesseselerin ve 
muhitlerin gözlüğile bize bakıyorlar; bizde ,fe tıpki tıplı.ısına kendi ça· 
lışmalorını. kendi mantıklarını, keııJi sf'ciyelerioi görmek istiyorlardı. 

}'ğer bizden önceki nesil, bizim yetiomemize amil olan içtimai şartlan, 
garp ve ıark zihniyetlerinin rulilarımızJa meydana getirdiği sar ıntıyı, 
Balkan, meşrutiyet, hatta umumi harbin Üzerlerimizdeki tesirlerini ·hcsa• 
lıa katsaydı bellı.i de teolddlerinde daha rahim olurdu. 

Bugün de vaziyet ayni: 
O b:ıbalann ve bü)ük ağab~ylerin yerini ~imdi hi7.1er aldık. Ne 

garibdir ki, bize eskiden tevcih edilen silahla eimıH biz do onlara saldı· 
nyoruz. Tenkidlerimiz bazım yanıan kaçıyor. Onların plmz bilgisizlik
lerinden <lr~il, eamimiyetlerinden, sevgileriorlen bile şüphe ediyoruz: 

- Onlar, diyoruz; niçin bizim gibi drğil! Niçin bizim gibi olmadılar?. 

Halbuki, bizim yeti tiğimiz müe seS<'ler ve içtimai ~arılarla, bugiinün 
gençlerinin yeıiıti~i harb, buhran, ibtilôl, fikir ve lt"knik iılerinde mü· 
nzeneııizlik dcvirlerı arasında da~lar kadar büyük fark var. Iler devre 
kendi ,gözlüğile bakmadıkça tenlı.idlcrimizde haklı olamayız. 

.Bize kıırınca kadar elıemmiyei verruiyen babalarımıza ve büyük ağa• 
beylcrimize bizler, kanlarımızı sulayarak yeni baştan bir vatan yarattık. 

Bu vatanı \'e inkılabı .koruyacak olan yavrularımız da kimbilir biz hod· 
gam büyüklerine ne harikalı \ "C ne ıaıırtıcı tarihler hazırhya gelmektedir? 

Her neslin kendine mahsus bir valeur'ü vardır. Bu valeur onun 
aırtında taşınarak gelir; dünyaya birkaç hatıra bıraktıktan sonra gene 
onan &ırtında onunla birlikte gömülür. 

~ ot - Nesiller arasındaki görO~ farkmı fizyolojik sebeblcrle de 
izah ederler. Başka bir güıı bu mesele üzerinde duracağız. 

En garib bir tesadüf! 
Bir çok garib tesadüfler 

vardır; ve insan insana benzer 
diyenler de haksız değillerdir. 
Fakat Birleşik Amerikada Det· 
ruat şehri mekteblerinden bi
rinde iki çocuk vardır ki te· 
sadüf ve benzerliğin bu dere
cesi adeta akla sığmaz! 

Bu iki çocuğun aileleri ayrı 
olmasına rağmen adları Pao· 
lina Taylordur. ikisi de ayni 
günde yani 22 Eyliil 1929 da 
doğmuşlardır. Ve birbirlerine 
o kadar benzemektedirler ki 
ikiz olsalar bu kadar benze· 
mezler. 
insan ve hayvanın yaşı 

hakkmdal 
Bundan 20 asır evel bir in· 

san ancak 35 yaşına kadar 
yaşar farzedilirdi. Şimdi 60 
yaşına kadar vasati ömür ta· 
savvur edenler var. Ve en 
ziyade yaşamış insan 160 ya
şında farz edilmektedir. 

insanlara mukabil hayvan· 
ların hayatı da şöyledir. Bir 
at en fazla 40, bir öküz 25, 
bir köpek 20 ve bir koyun 
nihayet 15 sene yaşıyabiliyor. 
Falcat bir fil 300, bir papa
ğan 100 sene yaşıyabilir. 

NUfus bahsi 
Japonyada her dakikada 

dört çocuk doğduğundan ha· 
berdar mısınız? 

Bu hesaba göre Japonyada 
bir aylık doğum adedi 173,000 
dir. Bu hesaplara istinad eden 
istatistikçiler 1960 da Japon 
nüfusunun tam 100,000,000 
olacağını söylemektedirler. 

1990 da Japon nüfusu Bir· 
)eşik Amerika nüfusuna mü· 
savi olacaktır. Buna mukabil 
haber verelim ki Japonyanın 
mf'sahai sathiyesi, Birleşik 
Amerikanın Kaliforniyanın me· 
sahai sathiyesinin ancak ya· 
run kadardır. 

Japonyanm en büyük şehri 
Tokyodur, beş milyon beş 

dan başkc. Japonyada 100,000 
den fazla nüfuslu beş şehir 
vardır. 

Garib bir tecrUbel 
Vaşington fen akademisine 

profesör Oto Şot tarafından 
garib bir tecrübe arzedilmiştir: 

Bu profesör, henüz kuyruk· 
lu devrini yaşıyan bir kurba· 
ğa yavrusunun kuyruğuna di· 
ğer bir yavrunun başından 
gudde aşılamış ve az zaman· 
da kuyrukta bir baş teşekkül 
etmiştir! 

Şimendiferler hakkında! 
1830 da şimendifer icad 

edildiği zaman, yalnız cehil 
erbabının taarruzuna uğrama· 
mı~tır. Erbabı ilim de şimen· 
diferlere iyi gözle bakma· 
mıştırl 

o zamanın en alimi olan 
Arago, tünelden geçmek ile 
insanların daha fazla zatiarree
ye tutulduklannı iddia et· 
miştir. Diğer bir doktor, bir 
iklimden diğer bir iklime çok 
çabuk geçtiği için mide has· 
taltklarının arttığını söyle· 
miştir. 

Mütemadi sarsılma hasebile 
sinir hastalıklannın arttığını da 
söyliyenler çıkmıştır. 

Şu hale göre, şimendifer· 
lerin ilk müşterilerini cidden 
kahraman insanlar addetmek 
lazımdır. Bugün de, müsade· 
melerin çokluğu ayni kahra· 
manlığı insanlara bahşetmez 
mi acaba? 

En şi9man karı kocal 
Arzın en şişman karı ko· 

cası halen Londrada bulun· 
maktadır ve balayı sefası 
sürmektedirler! Koca, Barnev 
Url henüz 21 yaşında ve zev· 
cesi de kendisinden iki yaş 
daha büyüktür. 

Barnevin asıl sanatı kasap· 
lık, daha doğrusu kasap çı· 
raklığıdır; ve arzın en çevik 
delikanlılarından birisidir! 

Kasap çırağı çok neşeli bir 
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Göcmen 
t 

sevkıyatı ----...·····--Bütün hazırlıklar 
-talJİamlanıyor-

Busene Bulgaristandan Tür· 
kiyeye getirilecek göçmenlerin 
bir kısmı, vilayetimizde iskan 
olunRcaktır. Yakında göçmen 
gelmeğe başltyacağı için İs· 
kan müdürlüğü, sevkıyat ve 
iaşe işleri için şimdiden bütün 
hazırlıktan ikmal etmiştir. Göç· 
menlerin nakli için otobüs ve 
kamyon sahiplerile anlaşma 
yapılmıştır. Bugünlerde göç· 
menlerin beraberlerinde ge:ti
recekleri hayvanların icsşesi 

için de 40,000 kilo kuru ot 
satın alınacaktır. Göçmenlerin 
ilk: defa çıkarılıp muayene 
edilecekleri Urla tahaffuzha· 
nesindeki misafirhanede lazım 
gelen bütün tedbirler alın

mıştır. 

Ziraat Vekaleti 
teşkilatı 

Baytar kelimesi 
kalktı, Veteriner 
denilecektir. 

Ziraat Vekaleti teşkilatı ka
nunu şehrimizdeki alakadar· 
lara tebliğ edilmiştir. Yeni 
kanunun hükümlerinin tatbi· 
kına Eyliilden itibaren başla
nacaktır. Ziraat teşkilatı ka
nununda (Baytar) kelimesi kal· 
dırılmış, yerine beynelmilel 
olarak bütün dünyada kabul 
edilen (Veteriner) kelimesi 
kullanılmıştır. 

Vderiner kelimesi Fransız· 
cıtdır ve baytar demektir. 
Yeni kanunla baytarların ve 
baytar müdürlerinin maaşla· 
rma zam kabul edilmektedir. 

Baytari teşkilatta (salgın 
hastalıklar, tahaffuzhaneler, 
paraziter hastalıklar, hayvan 
hareket ve sevkiyatı (pazar 
ve panayırlar), techizat ve 
idare, sağlık müesseseleri ve 
hastaneler, atıcılık, koyun ve 
keçi, sığırcılık, tabii ve sun'i 

Yeni su tarifesi Vekaletten geldi 

Suyun metremikabını 14 
kuruştan kullanacağız ·-·-· 
Nafıa · Vekaleti, şirket plançosun

da amortisman payı ayırdı 
Bundan evel su tarife ko· 

misyonunun tesbit ettiği yeni 
su tarifesi, dün Nafıa Veka· 
!etinden iade olunmuştur. Su 
tarifesi metremikibı başına 
15 kuruştu, komisyon bunu 
üç kuruş birden tenzil ederek 
12 kuruştan tesbit etmişti. Na
fıa komiserliğine gelen emirde, 
yeni su tarifesinin 1 Temmuz 
1937 tarihinden muteber ol
mak üzere 14 kuruş üzerinden 
tayin edildiği bildirilmiştir. 

Yalnız şirket plançosunda amor· 

tisman vesaire ıçın şimdiye 
kadar ayrılmamış olan bazı 
miktarları da Nafıa Vekaleti 
tesbit ederek bildirmiştir. 

Yeni tarifenin tatbikinden 
elde edilecek hasılatın 13,000 
lirası, tahakkukat ve tahsilat 
arasındaki farklara ve gayri 
melhuz masraflara, sermaye, 
faiz amortismanına ve tesisat 
amortismanına karşılık tutula· 
caktır. Bu suretle amortisman 
hissesi, şirkete tahmil edil
miştir. 

Cellad gölünün kurutulması 

Meydana çıkan arazi 
kimseye verilemez 

-------------
Vekalet, bu arazinin yalnız göç

menlere verileceğini bildirdi 
Torbalı kazasında küçük 

menderes nehri civarındaki 
bataklıklarla Cellad gölünün 
kurutulması için yapılmakta 
olan tesisat, çok ilerilemiştir. 

Açılan kanalların bir kısmın· 
dan şimdiden Cellid gölünün 
bir mikdar suyu akıttlmış ve 
bir parça arazi meydana çık· 
mıştır. Bir müddet sonra gö· 
lün suları tamamen denize 
akıtılacak ve küçükmenderes 
etrafındaki diğer bataklıklar da 
kurutulduktan sonra burada 
200,000 dönüm kadar arazi 
meydana çıkacaktır. 

Torbalı maliyesinin, malul 
askerlere kurutulan Cellad 

gölü ve civan arazisinden bir 
miktarım verdiği haber alın
mıştır. Sıhhat ve içtimai Mu· 
avenet Vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde, Bulgaristan· 
dan getirilecek mühim mik· 
tarda göçmenden bir kısmı
nın bu kaza dahilinde iskan 
edileceği ve kendilerine kuru· 
tulan gölden hasıl olacak 
arazinin tevzi olunacağı bildi· 
rilerek bu arazinin hiçbir su· 
retle diğer alakadarlara tevzi 
edilmemesi emrolunmuştur. 
Vekalet, birinci derecede dı· 
şardan getirilecek göçmenle· 
rin arazi ihtiyaçlarını nazarı 

dikkate alacaktır. .. 
Uzüm rekoltesi 100 bin çuval noksan 

------ ----
üzüm fiati, 0,50 kuruş 

daha yükseldi 

Bir sporcu kam
yon altında öldli 

" ---·---
Beş sporcu da ya .. 

ralandı. 
Ödemiş, 21(Hususi) -Dün 

Ödemiş bölgesinde çok acıklı 
bir hadise olmuştur. Alaşe· 

birden Akınspor takımı Öde· 
mişe, maç yapmak üzere kam· 
yonla gelirken Kiraz karıwıM.&= 
nun iğdeli köyijne- ~akın bir 
virajda .kamyon devrilmiş, f.~· 
med Işık namında bir sporcu 
kamyon altında · ~alarak öl· 
müştür. · 1 

Sporculardan 5 yara1t var· 
dır. Ödemiş Şarbaylığı vak'• 
mahalline sıhhiye imdat kam·. 

yonile bir de tenezzüh otomobilı 
göndermiştir. Tenezzüh otomO" 
bili cena:r.eyi Alaşehire götür 
müştür. Yaralıların biri Öde" 
miş hastanesinded!r. Öbür 
kısmı trenle Alaşehire dön· 
müşlerdir. Vak'a çevremizde 
çok büyük bir teessür uyan· 
dırmıştır. ----

B. Yaşar 
Bir tavzih gönderdi 

Emniyet müdürlüğü eski k1· 
sım amirlerinden iken Çankırı 
Emniyet memurluğuna tayifl 
edilen B. Yaşar Albarazıll 
afyon taciri Könün pasapor 
tunu Maliyeye göndermeği ib' 
mal ederek bu suretle Köıt 
üzerindeki 59 bin liralık ver 
ginin tahsil edilememesine se· 
bebiyet verdiği iddia olufl' 
muştu. Dün kendisinden at• 
nen şu mektubu aldık: 

Muhterem gazetenizin 16/6' 
937 tarih ve 7228 sayılı nÜI' 
hasında birinci ve altıncı si' 
hifelerde (Elli dokuz bin Jİ' 
rahk vergi deve mi o)m&I' 
başlıklı ve ıahsımı alakal.,. 
dıran yazınızı okudum. 

Mesele; alakadar makaı' 
ların tetkik ve tahkikine arf 

olunmuş ve henüz neti ::elef 
memiştir. Binaenaley haldl' 

tesbit edilememiş ve hükrl' 
iktiran etmemiş olan bir bİ' 
diseden dolayı herhangi bit 
memuru efkarı umumiyef 

suçlu gibi arzetmek doğru ~ 
hareket olamıyacağı sizce 

malum ve bedihidir. Beni ~ 
iyi tanıyan muhterem iP"' 

sfad, haralar, sergiler, koşu- Z . ., k [ . .1 lar ve müsabakalar, nesilname eytınyagı re o tesı, otuz mı yon 

halkına, neticesi lehime te; 
hür edecek bu işte menfi &r 
şündürecek vaziyette 01111' 
ğımı tavzih ederim. t' 

şubelerine ayrılmaktadır. k ·ı l k f h • d ·ı · 
Bulunan eserler ı o o ara ~ mın e ı ıyor Çankırı Emniyet melllıJ 

Tarihi kıymeti haiz de!)ildir 

Karakapı cadd~sinde un 
tüccarı B. Rahmi Filbeli tara-

İki gündenberi üzüm fiatle
rinde üstüste yirmi beşer san· 
tim (onar para) yükseliş gö· 
rülmüştür. Bunun sebebi, stok 

fından ev inşası için temel üzümlerin fevkalade azalmış 
kazılırken Roma devrine ait olması ve aynı zamanda yeni 
bazı binaların duvarları mey· sene üzüm rekoltesinin geçen 
dana çıkmış ve oradan geçen s~neye nazaran yüz bin çuval 
B. H. Avni Şibli bunu göre· kadar noksan olacağının aşağı 

yukarı sabit olmuş bulunma
sıdır. Dünya üzüm piyasaları rek müze müdürlüğünü haber· 

dar etmiştir. 

Müze müdürü B. Selahad· 
din Kantar tarafından yapılan 

tetkikte bu duvarların tarihi kıy· 
meti haiz olmadığı anlaşılmış 
ve inşaata müsaade edilmiştir. 

bol yeri 
Ne yediğini mi merak edi· 

yorsun uz?. Buyurunuz şu halde: 
Kahvaltıda 12 yumurta, çey· 

rck kilo ter~yağı, bir buçuk 
kılo ekmek, iki kutu konserve 
balık, sekiz fincan çay ve bir 
küçük kavanoz reçeli 

da yiiksek vaziyettedir. 
Son haftanın pamuk piya· 

sası da çok sağlamdır. lzmir 
fabrikaları, mijtemadiyen pi· 
yasadan pamuk satın almakta 
ve bir taraftan da ltalyaya 
ihracat yapılmaktadır. Pamuk 
fiati halen kilo başına 46 ku· 
ruştur. Fiatin daha yükselmt:si 
muhtemeldir. 

Zeytinyağı fiatleri de yük
sekliğini muhafaza ediyor, 
zeytinyağı ihracatı yapılma· 
makta ve stoklar azalmış 
bulunmaktadır. 

Eee., Bu adamcığın 
ğını söylemeğe artık 

ağırlı- Beş asidli kağlarm kilosu 
lüzum 45·46 kuruştur. Yeni zeytin 

Yaşar Albaraz 
kiloyu bulacağı tahm · n edil-
mektedir. Geçen seneki re· Tramvay kazası ~ 
kolte 20 milyon kilo idi. Vatman Şahin oğlu Salih~ 

Esrar taşıyormuş dinin idare ettiği 14 si 1' 
Sabıkalılardan Beşir oğlu tramvay arabası, GüzeJyalı f 

Arap İbrahim, Kuruçay ma· giderken raylar üzerinde~ 
hallesinde dolaşırken vaziye· myan 4 yaşlarında Mecid tf 
tinden şüphe edilmiş ve üzeri Yıldıza çarpmıştır. Vatmatı I 
aranınca 40 gram esrar çık· kalanmış, tahkikata başları.il' 

f·ftıt· mıştır. tır. Yıldızın yarası ha~ 

Amerikan boğası - Mi.Ut 
yim karşılaşması 

Müliyim pehlivan lstanbuld' 
şehrimize gelecektir "-· 

Amerikan boğası namile maruf Cenubi Amerika güref gefe' 
piyonu Joe Bull Komarın şehrimize geldiğini ve lzınire • 
cek güreşçilerimizle karşılaşacağını yazmı tık. 1pıl1 

Haber aldığımıza göre, Mülayim pehlivan bu hafta ~i"'" 
cak güreş için İstanbuldan şehrimize gelecek ve. A;&J .... d' 
boğası ile karşılaşaktır. Joe Bull Komar ile Mülayın> ri't' 
ilk karşılaştıkları sırada Amerikan boğasının bir ayal• ..,a~ 
kenar tahtasına çarpmtş ve yaralanmış, doktor~" .

111 
f' 

halesi yüzünden müsabaka yanda kalmıştl. Bu muhı 



ANADOLU 
Bn. Sabiha Gökçen Bergama tarihinden: 
Ya/ovada Bügiik Şe/.t; ar.ıı 

tadmatta balondu 
İstanbul, 23 (Hususi) -

Tayyarecimiz Sabiha Gökçen, 
bugün Yalovaya giderek Ata
türkü ziyaret etmiş ve. arzı 

tazimatta bulunmuştur. 

Ulucami, Ayasofya 
kilisesi midir? 

Türk.Rus dost/ulu ----------
ATATÜRK 

Başbakanımızın, Kamu
taydaki beyanat. mem-

- Şarl T eksiyenin bir gaf le ti~ 

8u1gar kralına teb. 
ri#f telgrafı çektiler 

Sabiha Gökçen, Yalovadan 
tayyare ile ayrılırken halk 
kendisini coşkun tezahüratla 
uğurlamı~tır. 

YAZAN: Osman Bayattekin 
1-

Anlcara, 23 (A.A.) - Bul
gar kraliçesinin bir veliahd 
~Ü11yaya getirmesi münasebe
tıle Reisicumhurumuz Atatürk 
larıhndan kral üçüncü Borise 
Çekilen telgrafla g~len ceva· 
bın suretleri a,ağıdadır: 

Maieste Boris 111 
Bulgar kralı 

Sofya 

nuniyet uyandırdı 
~----~----..-+ 4.------.--~~-

Türk.Ru• dostluğu, müdafaa ve dünya 
sulhu için teessüs etmiştir 

Moskova, 23 (A A.) - iz. 
vestiya gazetesi, Türkiye Baş· 
vekili G. lsmf"t lrıönünün Tür· 
kiye B. M. ME>clisinde Türk· 
Sovyet dosluğounun son za
manlarda daha samimi olduğu 
hakkında söylt>diği sözlerin 
sürekli alkışlarla karşılandığı
nı kaydederek diyor ki: 

dostane münast'batınm mu
hafaza. inkişaf ve tarsinini ar 
zu ediyordu. 

-----
Adliye tayinleri 
90 lira maaşlı lstanbul ha· 

kimliğine lstanbul adli ihtisas 

hakimi B. Atıf Onan, 80 lira 
maaşlı lstanbul hakimliğine 

Alteı Ruvayal Tirnovo 
Prenı Simeonun mesud do· 
~rnunu büyük bir memnu· 
"

1Yetle öğrendim. Samimi 
:'~riklerimi ve şahsi saadet· 
''ıle kraliyet ailesinin saa· 
deti için bf'slediğim hararetli 
teınennilerimi kabul etmele
tini Majestelerinden rica e· 
derinı. 

"Bu hal ve Türk matbuatı· \ 
nın miiteaddid makaleleri Türk
Sovyet dostluğunu Türkiye 
cumhuriyetinin hükumet ve 
parlamento mahfillerile diğer 
m hfillerinde mazhar olduğu 

Türkiye Başvckilı ismet lnö· 
nunun siyasetind,.ki açıklık 
umumiyt'tle malumdur. Sov· 
yet efkarı umumiyesi onun 
Sovyet Türk · dosluğu hakkın· 
daki beyanatını büyük bir 
memnuniyetle karşılıyacaktır. 
Ve bu dostluk G. ismet in
önünün tabiri veçhile, iki 
memleket siyasetinin sağlam 
bir unsuru olarak mevcud ka
lacaktır. Sovyet efkarı umu· 
miyesi G. ismet lnönünün iki 
memleket arasındaki iyi mü
nasebet ve samimi dostluk 

lstanbul adli ihtisas müddeiu· 
mumisi Mithat Şahingil, 45 
lira maaşlı Diyarıbekir müddei· 
umuıniliğine Diyarıbt>kir adli ih· 
tisas mahkemesi müddeiumu· 
misi Mehıned Ali Hidayet, 
45 lira maa~h Ankara ha
kimliğine cna işleri genel 
direktör muavini Ihsan, 45 
lira maaşlı lstanbul sorgu ha· 
kimliği ne lstı:dbul ihtisas mah· 

kemesi sorgu hakimi Saffet 
Ünan, 35 lira maaşlı Düzce 

Ulucamiin kitabesi• 

K. Atatürk 
Ekselans K. Atatürk 
Cumhur Başkanı 

Ankara 
C>tlumun dünyaya gelmesi 

lb6naıebetile Ekselanslan ta· 
1-ıından vaki çok nazıkane 
tebriklerden ve izhar buyu· 
~lan temennilerden dol1eyı 
~dilerine en samimi teşek-

lerimi arzederim. 
Boris 111 

Hami diye 
'ttnyadan lstanbula ha· 

reket etti. 

te Atina, 23 (A.A.) - Gaze· 

sempatiyi gös~erir. Bu dostluk 
ahvale uygun bazı siyasi kom
binezonlar sayesinde yaratıl· 
mış bir dostluk değild r. iki 
memleketin gayesi mus~ihane 
ve sakin mesailerini dış sui
kasdlara karşı müdafaa ve 
dünya sulhu için çalışmaktır. 
işte bunun içindir ki Türk
Sovyet dostluğu beynclmılel 
sahada fiili ve büyük bir amil 
haline getirmiştir. Gene bunun 
içindir ki Suvyet hükumeti 
Türkiye cumhuriyeti ile olan ,- "\ 
Büyük Şef imiz in 

teşekkürleri ····-----lstanbul, 23 (A.A.) - Türk 
Tarih Kurumundan: 

hakkında fikirlerde vücud bul· 
muş veya bulabilecek bütün 
şüphelerin yersiz olduğunu 
bildiren bt"yanatını da ayni 
memnuniyetle öğrent"cektir. 
Türkiye Başvekili ismet lnönü
nün B. M. Meclisi önündeki 
bu beyanatının Avrupanın 
mütearrız kuvvetlerini ayılta
cak bir ihtar teşkil edeceğini 
ümid ederiz.,. 

ltalya kabinesi 
Habeşistandan gelecek 
eşyadan gUmrUk ahnma· 

masına karar verdi 
R<,ma, 23 {Radyo)-Kabine 

meclişi bugün saat 10 da B. 

sulh hakimliğine Siirt müddiumu 
mi muavini Kemal, 35 lira maaşlı 

Mardin müddeiumumi mua· 
vinliğine Çiçekdağ müdde;u. 
mumisi Derviş, 30 lira maaşlı 
Adana hakim muavınliğine 
Bolu icra memuru Hatice, 80 
lira maaşlı beşinci derece baş· 
müddeiumumi başmuavinliği-
ne Ankara hakimi Arif, 
yetmiş lira maaşlı altın· 
cı derece başmüddeiumumi 
muavinliğine baş müddeiumu
mi başmuavini İbrahim Nazif, 
70 lira maaşlı altıncı derece 

baş müddeiumumi muavinli
ğine terfian baş müddeiumumi 

muavinlerinden Halid, 55 lira 
maaşlı Ankara hakimliğine zat 

işleri genel direktör muavini 
Rifat tayin edilmişlerdir. 

Bergama n ı"n 
şimaline düşen 

evlerin kenarın· 
da ve Bergama 
ISt"minos) çayı

nın sol kıyısın
da yiikselen C"· 

miin adı (Ulu· 
cAmi) dir. Buna • 
(Camiikebir) da· 
hi derler. 

Bu c~midf"n 

önce B~rgama
da Selçukoğul

ları zamanında 
yapılan ki' çiik 
bir cami ile üç 
dört mesciddr.n 
bir kısmı bugün 
de durmaktadır. 

ilk defa yapı
lan bu büyük 
cami, bundan 

"'sonra yapılan-
. l~r, Hamidiye mekteb gemi
'inm Hanyayı ziyaretinin bir
Ço\[ Türk • Yunan dostluk te
~~rlerine vesile olduğunu 
"1 dıren tf'lgraflar neşrediyor
'lt • Hanya baştanaşağı Türk 
._.Yunan bayraklarile süslen-

Büyük Türk filozofu ve tıb 
bilgini lbni Sinanın 900 ncü 
yıldönümü dolayısile Oniver· 
site konferans salonunda ya
pılmış olon tören münase· 
betile ilimlerin yüce hamisi 
ve Türk Ronesans ve inkıla
bının yaratıcısı Atatürke itti· 
fakla verilen karar üzerine 
çekilmiş olan tazim telgra· 
fına Ulu Şef şu iltifatrıame
lerile mukabele buyurmuş· 
lardır: 

Mussolini riyasetinde toplan
mış ve otarşi mesdelerile yeni 
iptidai maddeler meselesini 
müzakere etmiştir. 

iki yangın 
başlangıcı •• 

ların da en bü· 
yüğü olarak kal
mış ve Ulucami 
adını hak ki 1 e Ulııcamiin mihrabı 

lftir. 

, ~•midiye zabitleri şerefine 
1 trilcn öğle ve akşam ziya· 
~rinde hararetli nutuklar 
'ennıittir. Hamidiye kuman· 

1 da Hanya yüksek me· 
~~ı ıerefine gemide bir 
""laı kabul vermiştir. 

~ li.ınidiye lstanbula hare
tlnıittir. 

e. Papa 
liıtıeri aforoz et111igecelc 

~ltolhı, 23 (Radyo) - Pa
~ Hitleri aforoz edeceği 
._, .. ndaki haberler Roma 
~ lbebafili tarafından şid· 

P lelczib edilmiştir. 
ltt 'Pa, Von Kastel Gandölgo 
•e a;anda Burgoz papazlarını 
L.. • '•nko murahhaslarını ka
VQI etQıi ... : 

"Y"r. 

B. Hasan Cemil Çambel 
Türk Tarih Kurumu başkanı 

Dolmabahçe sarayı 
lstanbul 

Türk ilimi lbni Sinanın 
do~umunun 900 ncü yıldö· 
nümü münasebetile yapılan 
törende bana karşı gösteril· 
miş olan temiz ve yüksek 
hislerden mütehassis oldum. 
Teşekkür eder ve Türk ilim 
müntesiplerine daimi başarı· 
lar · dilerim. 

K. Atatürk \.. ______________ __ 
c- - • 

U!ılülc siyasal gazete Londra 
li P Ye hatyHgam Para borsasında frank 

tı-.!'dar Rüşdü OKTEM vaziyeti 
"4lc1.::' Dtfriyat Te yam itleri Roma, 23 (Radyo) - Lon· 14-. : Hamdi Nlzhet Çançar 

"'-"-neeı: - dra para ·borsasında frank 
~ ;;_nlkinci Beyler 10kaiı 117 den açılmış ve akşam 
?~~ Panw biDuı içinde 116 da kapanmıştır. 
1'~ r: 1a..u - ANADOLU Bu, Şotan kabinesinin te· 

eııa: 2776 - PMla kataau 405 şekkülüne ratmen Fransız pa-
l.n.a. ~ONE ŞERAiTi rasına henüz itimad başlama-!°°· altı ayhlJ 700, aç dıA'tnı göstermektedir. l'" .lı&l soo kuraıtur. Londra mali mehafilinde 

• ..._~eınleketler için senelik Fransanın mali ve dahili va-
ıl;;- IC1'9ti 27 liradır 

Yerde s kanııtur ziyeti büyük bir alaka ile ta-
"'-ı.. - kip edilmekte ve kabine ta-

., •l.ı.•J.r 25 kuruftar. 41' bavvülüne rıtmen vaziyette 
400Lu MATBAASINDA salah husule gelmediği söy· 
l!llB~ASD-MJiİŞ'iİTIB __ _.. lum~. 

Elbe arası, senede bir mil
yon ton demir temin edecek 
maden ocaklanna maliktir. 

Kabine yeni bir kanunla 
Habeşistandan ltalyaya gele· 
cek bütün ticaret eşyasından 
kahve hariç olmak üzere· vergi 
alınmamasını kararlaştırmış\ ır. 
Yeniden iki sun'i kauçuk şir

keti tesis edilmiştir. 

1 - Dün gece, saat 21,45 de 
Darağaç.ta B. Hüseyinin zey· 
tinyağı fabrikasına bitişik B. 
Ahmed Cemalin kutu fabrika· 
sında yangın çıkmış ve derhal 
söndürülmüştür. Zarar olma· 
mışbr. 

2 - Dün gece, saat 22 de, 
Kançeşmede lngiliz mezarlı
ğındaki otlar tutuşmus ve he· 
men söndürülmüştür. 

Zabıtamızın muvaf Fakı yeti 

Çahnan 198 lira, 
kulübede bulundu 

Hırsızlar sekiz saat içinde mey
dana cıkarılıp yakalandılar 

• 

kazanmıştır. 

Şarl Teksiye, yüz yıl önce 
Bergamaya geldiği zaman bu 
bina hakkında da (tetkikler) 
yapmış ve küçük Asya tarihi· 
ne yazmıştır: 

• Eski tarzda, yani Uüs· 
tinyen) devrinden mukaddem 
yapılmış bir (Bizans kilisesi) 
Seminosun (sağ) sahilinde 
yükselir. Türkler tarafından 
camie ifrağ edildiği halde 
(eski Ayasofya) ismini daima 
muhafaza etmiştir. Büyük bir 
kemerle ikiye bölünmüş da· 
bili kısmında (iki kubbe) var· 
dır. Kesme taşlarla muntazam 
surette yapılmıştır. Fakat han· 
gi devirde yapıldığını tesbit 
ettirebilecek ne (kitabe) ne de 
bir (ziyneti mimariye), yahud 
heykel, hulasa birşey yoktur.,. 
Cild 1 sahife 386 

Halbu ki, bu binayı her
hangi bir suretle gözden ge· 
çiren bir kimse, Şarl Tekse· 
sinin bu yazılarını bir gaflet 

. diye tavsif eder. Çünkü ne 
kitebe, ne de bir mimari ziy
net yoktur denilen bu binada 
{kitabe) de, (mimari tertibat) 
da bulunmaktadır. 

Hırsızlar: Pehlivan Hüugin, karısı Agştl ve Bekir 
tamirde faaliyete geçen bir 82 liranm ve lokantacı B. Basanın 

yankeeici teMkeeinin meydana çı·. birinri kordonda 116 lira•nı yan• 
k.an1dı~ını ve ilç kitinin pbıtaea keeicilik aoretile çalmıtlardı. 
yaka1andı~m yazmııtık. Yapbklan Zabıta, derhal fHliy,te geçmiş 
yan~eaicilik vak'asın~an .ııekiz .••l ve yankesicileri Ba1kap1narda Ku· 
geçtıkten sonra Edımelı pehlıvan ruçay mahalleıi civanndaki kulil· 
Hüseyin, kann Ayte ve Boşnak . 

Şimal kapısı üstünde bulu
nan ve beyaz mermer üzerine 
sülüs yazı ile yazılmış ve an· 
cak bina temelden yap1hrken 
yerine konmuş olan bir kitabe, 
bu binanın esas durumunu 
açıkça göstermektedir: 

Bekirden ibaret olan bu ,ebekenin besınde yakallamıo ve çaldık.lan pa-
tamamen yakalanman sabıtamıs ralan da gene kulübelerinde ıakl~· 
için bllydk bir muvaffakıyettir. dıklan yerde bolmuotur. Paralar sahıb
Bunlar, mdtekaid B. Baean Feh· }erine iade edilmiıtir. Zabıtamızın 
mi.DiD dFul mfidilr~ AaGndo muvaffakıyetiDi takdirle Urplanı. 

Kitabe: "Bu mescidi şerifi 
ve camii latifi sultanlar sul· 
tanı, Arab ve Acem im!rle
rinin amiri, gaziler ve müca· 

hidler yardımcısı Allah mül
künü baki kılsın, Murad Ha
nın oğlu Beyazıd Han (801) 
de yaptırdı,, manasındadır. 

Camiin yap1hşmda bir sa• 
delik varsa da mihrabı i[ayet 
güzel ve sanatkarane yazı ve 
hendesi hatlarla baştanaşatı 
süslenmiş ve çok ince bir 
zevkle işlenmiştir. 

Mihrabı ç.erçeveliyen yazı

lardan birisi (küfi yazı) ile o 
kadar girift yazılmıştır ki he
nüz okunması imkanı buluna· 
mamıştır. 

Mihrab alçıdan yapılmıştır • 
Esasen alçıdan yapılmıı mib· 
raplar, Osmanlı mimarisinin 
ilk yükselme devri olan Bursa 
eserlerinde bilhassa yeşil ca
miin yan höcrelerinde işlenen 
küçük ocaklarla nişlerde tat
bik edilen tezyini tarza çok 
uygundur. 

Şimal cephesindycse, sil· 
meli bir çerçeve içinde iki 
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Türkiye./rah Jostlutu lhtililciler, Şimal Cephe-
kıkardeŞ memleket arasındaki dost· sinde 8 köy zaptetmişler 

IUk, ebediyen kalacakflr Salamankadan gelen haberlere g6re, Bask 

!lra'k !Hariciye .Nazırı, Vekillerimiz şeref ine 
,mü~ellef bir ziyafet iJerm1ştir. Bağdad gaze· 

teleri, sita;yişkarane ,nzakaleler yazıyorlar 
'Bağdad, 23 (A.A.) - Irak 

1matbuat bürosu bildiriyor: 
Muhterem Türk heyetini 

?Kerkükten getiren hususi tren 
ıbu s'bah Bağdada vasıl ol
muştur. Tırcnde Irak hülcume
ıtinin Ankara elçisi Naci Şev· 
ket, Türkiye Cumhuriyetinin 
Bağdad elçisi Tahir Lütfı, lrak 
Hariciye Nrzareti mümessili 
•e teşrif at müdür Ü muhterem 
Türk heyetine refakat etmek· 
te idi. 

istikbal merasimi hararetli 
ve muhte~em oldu. Dr. Tev· 
fik Rüştü Aras trenden iner· 
ken Irak Hariciye Nazırı ta· 
rafından karşılanmıştır. Hari
ciye Nazın muhtetem misa· 
firlerin hararetle ellerini sıkmış 
V.! iki nazır halkın coşkun 

Vi! samimi tezahürleri ve al
kışları arasında kucaklaşmış· 
lardır. 

Bir ~skeri muzıka Türk ve 
Irak milli marşlarını çalmış 

ve askeri müf rne de askeri 
selamı ifa eylemiştir. 

·Bundan sonra sivil ve as
keri yüksek memurlar Türk 
heyetine takdim edilmiş "e 
müteakıben muhten:m misa· 
firler halkın hararetli alkışları 

arasında ve muhteşem bir ka· 
file halinde kenailerine kra· 
liyet sarayında tahsis edilen 
dairelere doğru gitmişlerdir. 

Şehir harikulade bir surette 
donanmış, Türk ve Irak bay
rakları bütün binalar üstünde 
dalgalanmaktadır. Türk heyeti 
azası kendilerine tahsis edilen 
dairelerde kısa bir müddet is· 
tirahr.t ettikten sonra Hari
ciye Nezaretine gitmişler, bu
rada da büyük merasimle kar· 
şılar.mışlardır. 

Heyet müteakıben Başvekili 
makamında ziyaret etmiştir. 

Halk, Türk heyetinin geçtiği 
yollarda Irak-Türk dostluğu 

lehinde çok hararetli tezahür· 
ler yapmı~lardır. Türk heyeti 
bundan çok mütehassis ol-
muştur. 

-leri Türk 'heyetini Elhuzur sa· 
rayında kabul ed cek ve he· 
9eti çaya alıkoyacaktır. 

Hariciye Veziri bu ak,am 
Türk heyetinin şerefine bir 
akşam yemeği verecektir. Bu· 
nu parlak bir ıuvare takib 
~decektir. 

Türk heyetine gösterilen 
samimi tezahürat Türkiye ile 
Irak arasıııdaki sağlam dost· 
luğu bir kere daha tf>barüz 
ettirmiştir. Bu ziyaret Türk • 
Irak münasebetlerinde yeni 
bir devre açmıştır. Bu dost· 
luk ebediyen kalacaktır. 

Bugün bütün Irak gazeteleri 
Irak milletinin Türkiyeye karşı 
beslediği samimi duyguları ve 
Türkiye ile mevcud saınimi 

bağ'arı tebarüz ettirmekte ve 
Büyük Şd Atatürkün sayesin
de yeni Türkiyede başarılan 

kalkınma hakkında uzun ma· 
kaleler neşrt>ylemektedirler. 

Irak-Türkiye dostluğunu tak· 
viye eden iki devltt ricalini 
medhüsena eden gazeteler, 
Türkiye ve Türk-Irak temasları 
h<i kkıııda fotoğraflar neşret· 

mektedırler. 

Bağdad, 23 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Dün Bağdada rPuvasalat 
eden heyetimiz istasyonda Irak 
ricali ve Bağdad halkı tara· 
fından parlak merasimle kar
şılanmıştır. Irak Hariciye Ve· 
ziri Hariciye Vekili Dr. Arası 
otomohilile kral sarayında he
yete tahsis edilen daireye gö· 
türdü. 

Öğleden evci Rüştü Aras 
ve Celal Bayar Hariciye Ve· 
zirini ve Başvekili ziyaret etti· 
ler. Bu ziyaretler kendilerine 
iade edildi. 

Dr. Aras ve Celal Bayar 
ber•berlerinde Irak elçimiı: 
Tahir Lütfi olduğu halde saat 
5,30 da Majeste kral Gazi haz
retlerini Kasrizzuburda ziyaret 
ettiler. Bu ziyaret esnasında 
Irak Başvekili ve Hariciye Ve
ziri de hazır bulunuyorlardı. 

her türlü tasavvurun fevkin· 
dedir. Bu tezahürat hf'yetimizi 
çok mütehassis dmiştir. 
Akşam Hariciye Veziri he

yetimiz şerefin~ verdiği ziya
fette iki memleket arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağları
nın sulh ve iki memlehtin 
inkişafı için olan ehemmiyetini 
tebarüz ettiren nutuklar teati 
olunmuştur. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geçmiş ve bunu parlak 
bir suvare takıb etmiştir. 

- --------
Boks maçında 

haksızlık 
B. Mehmed Nurtopu mey

dan okuyor 
Geçen gün Yıkıkminare ci

varında boks f"Vinde yapılan 
boks maçlarında yarım ağır 

siklet B. Mt·hmt:d Nurtopu 
B. Hakkıya msğlub ol· 
duğu yC\zılmıştı. Boks muhar
ririnin bu yazısı hakkında dün 
B. Mehmed Nurtopundan bir 
m~ktuh aldık. Bunda hftsmı 
B. HC\kkının kendisine usulsiiz 
ve hoks kaidf'lerine aykırı şe· 
kilde vuruşlar yaptığı için 
bunları tash ı h etmesi hakkın· 

da Hakem heyetine dört de
fa müracaatta bulunduğunu, 

fakat hasmına hiçbir ihtar ya· 
pılmadığım, bilakis alınan ta· 
vırlarla onun bu hareketinin 
teşvik ve teşçi edildiğini ya· 
z1yor ve diyor ki: 

.. Hakemin, müracaatlerime 
aldınş etmiyerek usulsüz vu· 
ruşlara ve maçın devamına 

müsamaha etmesi, halkın bile 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Bu çok acamice idare edilen 
maça dcvamıma imkan kalma· 
dığı için eldivenleri atarak fiili 
protestoda bulundum ve ring· 
ten çekildim. Bu haklı hare· 
ketimin gazetenize mağlubiye
tim şeklinde yanlış aksdtiril· 
diğini ıördüm. Maçtan anlı· 
yan ve boks kaidelerini tama· 
men tatbik eden bir hakem 
önünde B. Hakkı ile tekrar 
karşılaşmağa hazır bulunu· 
yorum .• 

kuvvetleri silahlarile birlikte mütemadi. 
yen ihtilalcilere teslim oluyorlarmıf 

------- lhti131ciler, yeniden 8 köy 
8. Van Z eland ı zaptetmişler 

Paris; 23 (Radyo) - Ha· 
Amerika matbuahna beya- vas Ajansı bildiriyor: 

nafta bnlunacak 1 General Franko kuvvt>tleri 
V~şington, 23 (Radyo) Leon cebhesinde Pt'nya Erero 

Bt-lçika Başvekili B. Van mevkiirıi ve civar tt'peleri İş· 
Zeland bu~ün Brisf"nton üni· gal etmişlerdir. 
Vf'rsitesinne kahul edi1ecek ve Stramador cebhesinde asi· 
kendisine fahri dokturluk un- ler Kastilyoya on kilometre 
vanı vnilecPktir. yakın bulunmaktadırlar. 

B. V:rn Yelann yı:mn sah.ah Şimal cebhesinde asiler Sa-
mathu~ta yMİ bt>yanatta hu- tandre doğru ilerlemektedir· 
lunacak ve: Fransanın Vaşin~- ler. Yeniden 8 köy işgal edil-
ton s.-firi B. Jorj Bone ilf" de miştir. 
hir mülakat yapacaktır. Bav Milis'erin bir tayyaresi 
Jorj Bonf>nin yt>ni kabint"dı' tevkif edildi 
Maliye Nezırı olarak d~hil Saragoza, 23 (Radyo) -
olduğundan, bu miilakata Bugün Barselondan Satande· 
ehemmiyet verilmektedir. re han·ket etmiş olan bir 

ispanyada ölen /tal. milis tayyare, meçhul sebeb· 
!erle Saragozaya inmiş ve 

yanlar vafan hah1 a- tevk ı f edılmiştir. 
manı sayrlıyormuş Tayyaıede bir Rucı generali, 

bir lngıliz miralayı ve dört 
Fransız zabiti vardır. Bunlar Roma, 21 (Rady") - Bay 

Mussolini. f5panyada ölmiiş 
olan İtalyan gonii11ü1Ninin 
isimlerini vata., namına ölmüş 
kahramanlar arasında neşir ve 
ilan edilmesini emrf"ylemiştir. 

Japon kabinesi 
iki bUyUk partinin müza

heret•ni temin etti 
Tokyo, 23 (Radyo)-Kabine 

reisi Prens Kortuyanın teklifi 
üzerine yeniden on iki Müs
t~şarlık ve on iki Müşavirlık 

ihdas edilmiştir. 

Bu tedbirlerin ittihazı ile 
general Ayaşi zamanındaki 
idare sistemine rücu edilmiştir. 

Minozoni ve Secokani fır· 
kalan bu sayede kabinede 
tamamen temsil edilmişlerdir. 

Bu suretle bu iki fırkanın ka· 
bineye itimadı temin edil· 
miştir. 

Berlinde 
Protistan papazları tev· 

kif ediliyor 

Sa1ander müdafaasını tertip 
için gitmf>kte idiler. 
General Franko karar
gahının son bir teblil}i 

Salamanka, 23 (Radyo) -
General Franko umumi karar-
gahı şu teblıği neşretmıştir: 

" Bi~kay cephesinde kuv· 
vetleriıniz mütemadiyen ileri· 
!emiş ve yeniden bir çok köy· 
leri işgal etmiştir. Barukaldide 
iki tabur milıs zabitler silah· 
larile teslim olmuşlardır. Di
ğer iki tabur da Bertoyada 
dehalet etmiştir. 

Şimdiye kadar dört milyon 
fişek ve bir silah fabrikası 
elde edilmiştir. 

Satander cebhesinde Bask 
ve Asturi kuvvetleri Agila ve 
Varnado arasında mukavemet 
etmek istemişlerse de zayiatla 
püskürtülmüşlerdir. 

Asturya cebhesinde Astur
yah madenciler yalnız silah 
ateşi ile meşgul olmuşlardır. 

Basklar teslim oluyormuş 
Bilbao, 23 (Radyo) - Bask 

polislerile askeri zabıta kıt'a· 
ları, General Franko kuvvet
lerine teslim olmalrta devam 
ediyorlar. Bugün de, beşinci 
Bask alayı, silihlarile birlikte 
teslim olmuştur. 

Irak Başvekili Hariciye Na· 
ı:arile birlikte Türk heyetinin 
ziyaretini öğleden evci iade 
eylemiştir. 

Saraya giderken ve gelir
ken Bağdad caddelerini dol· 
duran kesif halk kütleleri he· 

• 

Paris, 23 (Radyo) - Ber· 
linden alman yeni haberlere 
göre, Protislan kilisesi papaz
lara aleyhindeki takibat devam 
etmektedir. Son on beş gün 
içinde elliden fazla papaz tev
kif ve birçok kimseler de va· 
izden menedilmiştir. 

lstanbul sergisi 
lstanbul, 23 ( Hususi ) -

İstanbul sergisi, Temmuzun 
ortalarında açılacaktır. Sergi 
için şimdiden hazırlıklara baş· 
lanmıştır. 

Şikagoda boks maçı 

Mnhterem Türk heyeti öğle 
yemeğini hususi bir surette 
Türkiye elçiliğinde yemiştir. 

Öğleden sonra· kral hazret-

yetimizi pek samimi tezahür· 
lerle selamlamışlar ve alkışla
mışlardır. Gösterilen samimi 
alaka ve muhabbet eserleri 

Ciizli Cihangir 1 
-8- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

İcab ettirirse .. 
- Kimler tarafından .. 
- Donanmalarını tahrib 

edeceğimiz iki devlet tara· 
fından. 

- Fakat.. Donanmalannın 
tamamen tahribinden sonra 
ba iki devletin taarruz ihti
mali kalmaz. Çünkü biz bir 
ada devletiyiz; donanmasız 
böyle bir taarruza imkan 
var mı? 

Harbiye nazırı: 
- Fakat havadan taarruz 

ederleri 
Dedi. 

- Bu söze, arkadaşınız 
ha•a nazırı cevab versin! Ben 
de kendisine soruyorum. Bu 
iki devletin bir hava taarruzu 
karşısında memleketimiz teb· 
likede kalır mı? 

Hava bakanı cevab verdi: 
- Hayır.. Vaziyete biz 

tamamen hikimizl. 
- Şu halde... Arkadaşlar, 

yarından itibaren denizlerin 
mutlak hakimi biz olacağız ve 
bu iki devlete de her istedi· 
ğimizi... 

- Oi§'er devletler tarafın· 
1 dua bir tarıw. 

G6z Hekimi 
Milat Orel 

l S Ağustosa kadar 
hatte bulunacağı sayın 
terilerine arzeder. 

seya· 
müş-

• 
- Hangi devletler tarafın· 

dan?. Küçük devletler mi? .• 
Bunları ben hiç hesaba kat· 
mıyorum. Küçük devletler 
bundan ıonra bizden korka· 
caklar, siyasetimize sarılacak· 
lardır. Zaten bizim imha ede· 
ceğimiz iki devletin küçük 
devletlerin ne kadar aleyhinde 
olduklan, küçük devletlefin 
mevcudiyeti aleyhinde arala· 
rmda gizli mukavele olduğu 
küçük devletlerce gizli bir.şey 
değildir. 

Ikı b.üyük rütbeli ve nü
fuzlu kumandan biribirlerine 
hayretle baktılar. Bu adım 
herşeyi hesablamış idi ve cid· 
den büyük bir şef idi. 

- Maamafıh, dediler, cihan 
efkarı umumiyesinde dedikodu 
uyandıracak .. 

- BıeJtCC ı-crn:ıco chc!!ımi· 

I 

• 
yeti yoktur; efkarı umumiye 
yalnız kuvvete hürmet eder, 
yalnız kuvvetten yılar. Bizim 
seri ve tam muvaff akıyetimiz, 
arz üzerinde hiçbir kimseye 
ağız açmağa vakit ve imkan 
hıra km ıyacaktır. 

Esasen cihan efkarı umumi· 
yesini ben kafi derecede ten· 
vir edeceğim. Bu iki hüku
metin küçük devletler aleyhine 
olan planlanm, bütün çıplak· 
lı~ ile ilin edeceğim. Vakıa, 
bu hadisede birço~ insan 
ölecektir. Fakat bütün cihanın 
sulh ve sükunu namına feda 
edilecek 60 veya 70 bin ki· 
şinin ne hükmü ve kıymeti 
olabilir? 

Bütün esrar /aş oluyor 
Başvekil sözüne devam 

etti: 
- Merak etm-eyiniı, laer,ey 

Şikago, 23 (A.A.) - Dünya 
ağır siklet boks şampiyonluğu 
Jeelouis dünya boks şampi
yonu James Braddock seki· 
zinci ravundda nakavt etmek 
suretile yenmiştir. 

düşünülmüş ve her iş yolunda 
cereyan edecektir. irade, azim 
ve kuvvet bizimle beraber 
olduğuna göre hak ta bizim· 
diri Şimdi mahud ziyafet ko
medisini oynamağa başlıya· 
cağız. Çünkü ... 

Başvekil sözlerini bitireme· 
di; telefon zili şiddetle çaldı. 
Başvekil telefonu aldı ve ku· 
)ağına götürdü. Telefondan 
mühim şeyler bildirildiji bq
vekilin yüzündeki değişiklik· 
lerden anla~ılıyordu. Ve sonra: 
telefona: 

- Evet, hemen buraya ~11 
Dedi ve ahizeyi yerine asb. 
Arkadaşlarına da: 

- Hususi katibim telefon 
ediyor, fevkalade bir hadise 
varmış .. Şimdi buraya gelecek. 
Dedi. 

Ve başvoki! dalla ~ 

lzmir Kız Liıeıinin 
yuıdu evelki 1eneler 
gibi bu ıene de lzmirden 
civanndan lıtanbula Jid 
öğretmenlerin yatak ve y 
ihtiyaçlannı temine kll' 
vermiıtir. Biltiln ıene var 
tarını ve gayretlerini kendı 
rine tevdi edılen çocukl 
tahsil ve terbiyelerin~ 

derek bitap kalan ötret 
terimizin istirahats olao ı 

yaçlarmı biliyoruz. lzmir 
Lısesi yurdunun göstf' 
kolaylıklar yurdun bu 
müessesesinin öğretmen 

karşı gösterdiği alakayı biı 
takdirle karşı larız. 

ÜçiJncü noterli 
Mahfuz e111akı te•hit etlilı 

Üçüncü noterl ığin kar 
ması hakkında Adliye V 
!etinden gelf'n f'mir Ü 
müdddumumilikçe bu no 
liğin kapatıld ığım yazmı 
Adliye Encümeni, üçüncü 
terl ilin mahfuz evrakını 
bite başlam ışbr. Evrak 
dil ik tesbit edilerek üçU 
noterlikten alınacak ve ay 
şında yeni noter işe baştayı 
kendisine teslim edilecekt 

MAHKEMELE 
. - -- --

Zorla lıuçırılm 
istenen Arzu 

Kızın tlagısı Osman f 
sı/atile dinlendi 

Değirmendere nabiyr • 
Çıle köyünde Anu adı 
b ır kızı çeşmeden su ah 
zorla kaçırmağa teşebbüs 
mekle ve başandaki ziyne 
tınlarını almakla maznun 
lih ile kendisine yardımd 
lunmakla suçlu Osmanta 
hakemeterine dün ıe 
Ağırceza mahkeme~inde 
vam edilmiıtir. 

Geçen celıede JQUDQll 

lib, kendisini müdafaa e 
- Bu kızı bana ve 

lerdi. Hatta kızın dayı .. 
mania ıörüımüıtüm, 

- Kızı una vermek 
yorum, fakat anası 1'811 

m•Jyor. 
Dediğini söylemişti. 
Arzunun day111 Osman, 

kü celsede şabid ııfatile 
lenmiştir. O.man: 

- Ben, bu kıı 111 
için 11\IÇI" Salihle ~ 
konuşmadım, yalu IÖ 

DemiJlir. Mahkeme 
maznun Salibe ne diye 
sormuş, Salih: 

- Ne YtP•YWD• dol"' 
lemek isteıs1i7or. 

Cevabını vermiftir. 
Kaçırmak isteneD la-.. 

di evlenmiş ve yap da 
edilmiş oldup için 
mece yaşının nifuı 
ğündcn ıorulma1ına 
rilmit ve muh•me, 
bir güne barakalmatıır• 
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Buca Ortaokulunda: -...__._.,.... ________________ __ 

imtihan günlerinde, 
talebe arasında! --·-''Desene hapı yuttuk, grafikten 

hiç mi hiç haberim yok!,, 

~ tu ~·arıda mekteb ·m:ıdürü t1e muallimleri ile talebeden 
bir grub, aşağıdalkız talebe dikiş, nakış dersinde 

Talebe imtilıana lıazırlanırken ve imtihanda 
d imtihan günlerinde birkaç diği sıralarda burası ortaokul 
'ttltfa Buca Ortaokuluna uğra· oldu ... Değerli direktör ve öğ-

ıştırn. rehıenlere sahip bir ortaokul!. 
b Ôyle zannediyorum bizde Yetiştirdiği gençler gittikleri 
der cihetçe bu kadar iyi, bun· yerlerde ekseriya muvaffak 
-:; güzel bir ortaokullarımız oluyorlar ... 

ır. İşte o günden bugüne kadar~ 
1-rfok geniş ve her yanı yol· burası ortaokul olarak kaldı .. 
~ a Çevrilmiş bu yerin güzel Geçen yıl o kadar fazla bir 

"'lar · · l" b" ··ğr · · h'" k d -._ ı, zengın çeşıt ı ır o enıcı ucumu arşısın a 
tlığı var. kalmıştı ki, yanıbaşındaki bü-

~ &urası ilk önce •venize· yük bir binayı da kiralamak 
't~n köşküymüş!.. Sonra mecburiyeti hasıl oldu .. 
tiit1c Urke hediye edilmiş .. Ata· * * * 
Pıl~ de burasının mektep ya· Geçenlerde, oraya uğradı-
b\ltı •sını emir buyurmuş ve ğım günlerin birinde üçüncü 
'rle~tı Üzerine burayı dilsiz sınıfın riyaziye imtihanı yapı· 

ıqeb· 1 d Q· ı yapmışlar.. ıyor u .. 
~ek~tkaç sene sonra da ilk· Riyaziye ... 
b•ıleep halinde kullanılmağa Bu tek bir kelime talebele· 

" tı rnı§. rin ekserisini ürkütüyor .. Ekse· 
..... reıf 
-. 1 harflerin kabul edil- risine dehşet ve korku veri· !i - yor, ve onları tirtir titretiyor .. 
~lk~i köşesi Bilmem bu korku nereden 

l geliyor?. Bana kalırsa tarih 
- LI teaj .k rıalkevi kurslar komi· ve coğrafya bundan daha kor· 

"ıu~~ rnaı kursları, t Tem· kunç. Biraz dikkat, biraz ça-
\oat, ~- başlıyacak 31 Ağus- lışma riyaziyenin bukadar kor· 
~lld •tecektir. Dersler, Halle- kuya değer bir ders olmadı· 

2 .: Verilecektir. ğını pekala anlatabilir .. 
kullar t l<rslar, yalnız ortao· Çocuklar arasında terliyen-

3 ......_ alcbesine mahsustur. ler, kitap sahifelerini, tuttuk-
'-)l•ırıa kurslar, isteklilerin ları notları karıştıranlar mı 
~~tır. göre sınıflara ayrıla· ararsınız? Kapıda· bekliyenler, 

3 - Ô içeriye girip çıkanların başla· 
Q~<>kuıı hctmenler, lise ve rma üşüşüp hep birden soru-
'1'-dtrı •r~n maallimleri ara· yorlar: 
b S - 1ılmiştir. Ne sordular? 
'tlarırn •yıd muamelesine - Kolay mıydı? 
l~r ıştır. - Grafı"klerden tii ırak d soruyor· 

1
11

" 9 da c ccek olanların her lar mı? 
&~''-ar 0~ l 2 ye kadar Dum· Mesele sormadılar ya? .. 

6~affarau~~da başöğretmen - Yardım ediyorlar mı? 
' ....._ Ô Ur&caat etmeleri. - Hocalar keyifli mi, onu 

"~ .... A'Jrctmenlerin adlarile söyle? 
-at er· . -

gosteren pro- Daha 

ANADOLU Sayfa 8 

Yeni bir kulüp mü 
kuruluyor? 

Güneş altında dama seril
miş bir kabak gibi pişen ka
fam, mevzu bulmak aczi mut
lakı içinde yuvarlanıyordu. 

- Üçler, beşler, yediler, 
ey ilham perileri, nerelerde
siniz, gösterin didarınızıl 

Derken, gözüme bir haber 
ilişti: 

Bizim tanınmış fudbolcular, 
kendi aralarında yeni bir ku· 
lüp teşkil etmek istiyorlarmış. 
En iyi oyunculardan 15 kadar 
elemaıı, Doğansporla Üçoktan 
ayrılacak; bu işi yapdcaklar· 
mış. Arkada~ım Semih Na. 
zım da bu yağlı mevzua da
yanamamış, yazmış, çızmış .. 

Gazete sütunlarına kadar 
akseden bu tatlı rüya, bana 
yaramazlık ve çocukluk gün
lerimi hatırlattı. Mektt"pten 
dönüp te çantaları bı. aktık mı 
eve, hemen ya meşin yuvar· 
lsğı alır, yahud da birer değ· 
nek tedarik eder, mahalle 
arasında, meydan bozuntusu 
yerlerde fudbol • veya çelık 
çomak oynamağa giderdik .. 
Sen, ben, bizim oğlan, akşam 
karanlığı basıncıya, babamız, 
annemiz, ağabeylerimiz yaka· 
mızdan tutup bizi eve sokun
cıya kadar kan ter ıçinde yu· 
varlanırdık .. 

Bu yeni kulüp masalı da 
tıpkı buna benziyor: 

Meserret oteli kıraathane· 

sinin havası, böyle rüyalara 
ve arzulara daima gebedir, 
öğle vakti yemek tatilinde, 
akşam üstü iş dönüşünde bi· 
zim sporcular sandalyelere 
karşılıklı olarak kuruldular mı; 
dinleyin artık neler olmaz, 
neler? 

Hele Saidle Fuad, Hakkı, 
Fethi yan yana gelince, bir şa k~yı 

teller, pıtllar, kapının önünde 
salıverirler ve bu şaka, Ke· 
meraltında elini kolunu sallı· 
yarak, Türk spor teşkilatının 
kapılarından, gazete idareha· 
nelt:rinin dencerelerinden sÜ· 

rünerek, tekrar Meserret ote· 
line girip yeni elbiseler giye· 
rek, hatta püsküller, çıngırak· 
lar takarak işte nihayet bu 
şekli alır ve Tüccarzade ma· 
ruf, meşhur Mehmed (bey) 
gibi kendini gazete sütunla· 
rına geçirtir. 

Geçen gün, Hakkı da ayni 
şeyi bana söylemişti. Yalnız 
bana değil, fakat ikinci reis 
dostum Leblebici Reşada da .. 
Hayal, emel, gevezelik, her ne 
olursa olsun, fudbolcunun da 

ten akılları başlarında değili .. 
Bazıları gülüyor: 
- Hocalar keyifli ·diyorlar· 

hem de öyle keyifli ki ... 
Başka birisi de arkadaşla· 

rile alay ediyor: 
- Oh oh oh, sualleri cen· 

net taamı gibi yiyeceğiz Öy· 
leyse ... 

Diğer birisi onun ağzını 
eliyle tıkıyarak: 

- Su artık be... Gevezeli· 
ğin sırası mı şimdi. 

Ve hocaların keyifli olduğu· 
nu söyliyen arkadaşına: 

- Sen anlat kardeşim. 
Diyor. O da beyaz mendi· 

lile terlerini silerek anlatma· 
sına devam ediyor: 

- Üç tane sordular.. Bir 
mesele, bir dava, bir grafik .. 

Bir ses, gene cümleyi ya· 
rı~cı-kesif or: 

Ehli hay-

2500 Lira vila., 
yete gelmiştir .• 

B l k tt L' / y lzmir Ehli hayvan sergisi 
U mem e e e en 1 az a Unan Buca civandda yeni inşa t!di-

•• ~· •• • f •hl "k d ·ı kt d • len sergi binasında 1 Eylulde 
UZUmU ıs l a e l me e tr aı;ılacak ve 3 Eyhilde kapan~· 

Prag Türk ticaret konseye· 
liğinden şehrimiz Ticaret oda
sına gelen bir raporda, Tür· 
kiyeden ve diğt•r memleket· 
lerden Çekoslovakyaya yapı· 
lan üzüm ihracatı hakkında 

aşağıdaki malumat verilnıiştir: 
"Çekoslovakyanın kuru üzüm 

istıhlaki, senevi 3 4 milyon 
kilo arasındadır. Halkın istih-
lak ettiği üzümler memleket 
dahilınde ydişmediği için, is
tih lak mikdarı daima idhalat 
derecesinde kalmaktadır. 

Kuru üziim evlerde yapılan 
tatlılarda, bir nevi pandispırn· 

ya ve p.ı sta imalinde, köyler· 
de irıcir ve erik kurusile ka· 
rıştırılarak yapılan bir nevi 
yortu eknwği için kullanılır, 
kükürt nisbeti kanuni haddi 
'?şmıyan üzümler, tabii halile 
veya fındık, ceviz, kuru incirle 
karıştırılarak yenir. 

Çt·kirdeksiz kuru üzüm, lüks 
yiyecek maddeler arasındadır. 
Bu itibarla saıfıyat miktarı, 

malın kıymet ve nefasetine, 
leh ve aleyhinde yapılacak 

propagandalara göre dl'ğişir. 
Halkın iştira kuvveti azal· 

dıkça onu tanzim eden mad
delerin veya fiatçe daha ucuz 
olan aşağı tiplerin rağbet 

gördüğü tesbit edilmiştir. 1935 
senesinde fiatlerin müsaid git· 
mesi sebebile Çt>koslovakyaya 
4 milyon kilo üzüm ithal edil· 
miş, fakat 1936 da fiatler 
yükseldiği için ancak 3, 150,000 ...... _. ................. , 
bir buluşu, bir espirisi, orta· 
ya bir dedikodu, bir mesele 
atmak arzusu vardır. Ben, 
durup dururken, mevzu yu
murtlarım da o neye dursun? 

Nihayet Hakkı ile Said ve 
arkadaşları da: 

- Haydi -demişler· böyle 
birşey çıkaralım, bakalım; ev· 
vela kim aldanacak! 

Oyunda ilk atlıyan, Semih 
Nazım oldu. Bana gelince, bir 
mevzu bulduğum için memnun 
olduğumu itiraf ederim. An· 
cak diyeceğim ki, şayet hala· 
mm bıyığı, sakalı olaydı, ona 
ben "amca,, derdim. Şu bi· 
zim muzip sporcularımız da 
bilirler ki, biz mevcudu bile 
idare edemiyoruz: 
Kendisi muhtacı himmet bir 

dede 
Nerde kaldı gayrıya himmet 

ede! 
Çimdik 

fikten hiç haberim yok .. 

* * * Hele kıziar pek cesaretsiz .. 
imtihana girerken titriyor· 

lar, renkleri uçuyor.. Betleri 
benizleri atmış. Bu vaziyet 
karşısında akıllarında birşeyler 
varsa da onlar da uçuyor, ve 
ya bildiklerini biı ibirine karış· 
tmyorlar ... 

Çıkarken de hemen hepsinin 
gözleri sulanmış; biribirine 
dert yanıyorlar: 

- A kardeşim bana hak
sızlık etti.. Zor sordu. Hem 
de mahsustan .. 

- Ya bana, ya banal .. 
• • * 

Başka bir gün riyaziye öğ· 
retmeni Bay Okyayla karşı· 
laştım .. 

Gün Cumartesi idi .. Çocuk· 
lara, analarından, babalarından 

caktır. Ziraat Vekaletinin, ser~ 
gide birinci, ikinci ve üçüncQ 
gelecek cins hayvanların sa~ 
hiplerine dağıtılmak üzere ayır• 
dığı 2500 liralık tAhsisat ha~ 
valesi vilayete gelmiştir. Ehli 
hayvan sergisi programı, ge· 

kilo ithalat yapılmıştır. Halkın 
iştira kabiliyeti, bugün geçen 
buhran yıllarına nisbetle daha 
sağlam ve ümirl verici bir du
rumdadır. Çekoslovakya kriz 
senelerini atlatmış, konjonktür 
devresine geçmiş bulunmak
tadır. 

ı çen seneki programın aynidır, 
Sergiye kı .. raklar, taylar, boğa, 
inek, taylı kısrak, eşek, katır, 

yavrulu kısrak ve katır sıpa .. 
tarı alınacaktır. 

Fakat bütün bu nevi hay
vanla'ı ın damızlık hayvanlar 
mahsulü olması şarttır. 

Esliha sanayiinden sarfına
zar, kağıt, kereste, canı, men
sucat, maden, şeker ve inşaat 
sanayii bile tam randımanla 

çalışmaktadırlar. Son zaman· 
larda neşredilen biiyük ban
kaların plançoları, aktif ve 
kazanç nisbetlerini daha evelki 
senelere nazaran yüksek S{ÖS· 

termektedir. işsizlik nisbeti 

1 B. Tevfik Doğanoğlu 
L.tanbul emniyet müdürlüğü 

ikinci şube sivil merkez me· 
muru ve lznıir eski adli kı
sım reisi B. Tevfik Doğanoğlu 
izinli olarak şehrimize gel
miştir. 

umumi nüfıısa nazaran yüzde 
iki, iki buçuk nisbetindedir. 
Eşyanın toptan f ıati 1936 se· 
nesine nazaran yüzde 11 nis
betinde yükselmiştir. 

f ktısadi dinlenme ve refah 

-------··--· ler, mevsim bidayetinde biraz 
sönük renkli ve kurucadır. 
Ayni mevsimdeki Yunan mah-

başlangıcı henüz kapitalist ta- sulü dolgun ve taze renklidir. 
bakada hissedilmekte ise de Türk mallarının tiplerinde vah· 
Sı?Ün geçtikçe halk tabakasına 

hulul etmekte ve yaşama stan· 
dardını yükseltmektedır. Bin
netice önümüzdeki mahsul se
nelt~rinde, lüks dahi olsa kuru 
mcyva sarfiyatının geçen sene· 
den daha yüksek olacağı bek
lenebilir. 

Kükürt miktarı tabii halile 

det yoktur. lzmir ihracatçıla
rının ayni numarayı taşıyan 

tipi bir başkasına benzeme· 
dıği gibi ayni tüccarın muh· 
telif zamanlarda yolladığı tip· 
ler arasında bile ayniyet yok· 
tur. Bazı tüccarın, ilk malları 
ucuz fiatle iyi tip vaziyetinde 
gönderdiği halde, müteakıb 
malları aşağı kaliteden tahmil 

yenmeğe mahsus kuru üzümle· ettiği çok defa vakidir. Bu 
rin kükürt miktarı bir kiloda hal, idhalatçıların Türk mal· 
350 miligramı geçmemc.lidır. 

Bundan fazlasının nisbeti ki· 
loda 1250 miligramdır. 350 
miligramdan fazla kükürtlu 
üzümlere satıcılar (ham yen· 
meğe müsaid değildir) diye 
etiket yapıştırmağa mecbur· 
durlar. 

Buna dair olan ahkam, 
Avusturya imparatorluğu dev· 
rinden kalmadır. Bu yüzden 
son zamanda 200 perakende
cinin sattıkları üzümler bele
diyece yapılan teftiş netice· 
sinde müsadere edilmiştir. Mü· 
sadere edilen malların yüzde 
90 ı Yunan menşelidir. Tür
kiye ve Amerika kuru üzümleri 
ekseriyetle naturel veya mu
ayyen hadden dahn az nis· · 
bette kükürtlenmektedir. İtha· 
latçı memleketler arasında ge· 
rek miktar, gerek kıymet iti
barile birine mevkii Yunanis· 
tan üzümleri işgal etmekte, 
ikinci derecede Türkiye üzüm· 
leri gelmektedir. 

Türkiye menşeli kuru üzüm-

- Hocam biraz da bana 
versene dediğim zaman: 

- Yoo .. Dedi. Onların sa· 
bipleri var.. Sana verirsem 
bana ne yaparlar sonra bili
yor musun? .. 

Çocuklar bu öğretmenlerini 
çor seviyorlar.. Fırsat bulduk· 
ça onun başına üşüşüb dert 
yanıyorlar .. 

O da sırası geldikçe onları 
yola getirmiye uğraşıb duru· 
yor .. 

Çocuklanna ne de düşkün 
bir hoca ... 

- Bunların bütün parala
rı sizde mi? 

- Tabii ... Hiç onların eli· 
ne paıaların hepsini bırakma
ğa gelir mi?. Sonra hepsini 
birden eritiverirler. 

)arma olan itimadını kırmakta 
ve onları rakib memleketlerin 
mahsulünü tercihe sevket· 
mektedir. 

Ayni şey, siklet meselesine· 
de şamildir. Ucuz teklif yap· 
mak saretile müşteri celbeden 
bir kısım tüccar, sandık muh· 
teviyatını bir, iki kilo noksan 
göndermek suretile piyasanın 
itimadını kaybetmektedir. Bu 
şikayeti yapan idhalitçılar, 
Türkiye müstabsıllan daha 
itina ile mahsul yetiştirdikleri 
ve ihracat mallan standardize 
edilerek sıkı bir kontrol albna 
alındığı talrdirde Yunan mal
larile daha muvaffakıyetli bir 
tarzda rekabet edebilecekleri 
mütaleasındadır. Türkiye men· 
şeli mahsulden 9, 10 ve 7 
numaralı, Yunan mallarından 
1, 2, 6 ve 7 numaralı tipler 
en ziyade aranan cinslerdir. 
Tüccar (Tariş) Üzüm kurumu 
ve Kırkağaçlı Kazım Taner 
firmalarının tiplerinden mem· 
nuniyetle bahsetmektedir." 

de onlara haf ta başlarında 
lazım olduğu kadar veririm. 

- Fazla para istiyenler 
oluyor mu? 

- Oluyor. Fakat böyleleri 
bilirimL 

• • • 
Diğer bir gün... imtihanlar 

sona ermişti. Çocukların kimi 
gülüyor, kimi ağlıyor ... 

Bunun böyle olacağı pek 
aşikar.. Sınıf geçtiklerinden 
şüpheleri olmıyanlar eşyalarını 
toparlayıb mektebden ayrılır. 

- Allaha ısmarladık!. 
Diye hocalarının elleiini 

öperlerken .. 
Muvaffak olamıyanlar da 

sanki kabahat hocalarda imiş 
gibi yanlarına hile uğramadan 
suratlarını asıb mektepten 
uzaklaşıyorlardı .• Onlara para geldi mi; pos· 

tacı do il bana otiıi(.. Uca ----· 
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~lansiraya ·karşı bir le-'Şotan kabinesi, 35 kişi· Ziraat !Jakan.lıtmm Bergama tarihinden 
• • •• 

1 
• • kk bd • bır emrı - Başı 3 ncü sahi/ede -

<.eaVUZ mu .haz:ırhyorlar den mure e lf - Başı 1 inci sahifede- mer~ezden ~ivri b'.r ta.~fil ke· 
manlardan odun ,.e kömürlük ağaç merı altına ışlenmış Turk tar• 
verilecektir. Köylült:r bu ihtiyaçla- zında mermer bir yassı ke• 
rını orman iılnrı·lerine matbn bir merle örtülü bir kapı vardır. 
beyanname dolılurmak ıuretile bil· Tahfif kemerile yassı kemer 

~Baıı 1 inci sahi/etle -
t ]ardır~ AvrupadaH sulh ta bü
) yük bir tehlikenin yamacına 
.. gelecektir." 

miş ve B. Edeni ziyaret ede
rek, Almanyanın, kontrol ko
mitesinden çekildiğini bir nota 
ile bildirmiştir . 

- Bap lf incf nlri/ede -
önılmüztff'ki salı gii'nö mf'clise gi· 
decektir. 'K.ahioe yana ilk toplan· 
ltmoı yapacaktır. 

- Journal diyor ki: 
"Berlin şu cihetten tegafül 

• edemez ki Londra wVe 1 Paris 
ıJJzlaşma zihniyetinin en son 
ıhaddine varnuşlartbr. Ve bu 
ıhaddi treıtvüz ihtimali artık 
ımcvcud değrldir.,. 

Eko Dö Paris diyor ki: 
"ispanya harbinden filsin

ımiş :Ye büyük rısklar a1malc. 
ristemiyerck yavaş favaş geri 
.çekilmekte bulunmuş bir Al· 
ımanyaya inanmata başlamış· 

tık. Bugün kendı kendimize 
•oruyoruz: Acaba son ay zar
fında ltalya B::rlin ile sıkı bir 
anlaşma halinde sadece Al· 
manyanın vahdetini mi yaptı? 
Şurası kayde şayandır ki, Is· 
panyadaki sivil harbin neti
cesi yaklaştıkça Almanya ye· 
nidt>n ilk mevkide meydana 
çıkmaktadır . ., 

Ôvr gazetesi diyor ki: 
"Bir millet arkasında ola· 

rak ve her türlü gürültüden 
kaçı.ıak ilk vazifesi Akdenizde 
b'z'm de söylıyecek sözümüz 
bulunduğunu yalnız hatırlat· 
mak değil fakat ayni zamanda 
kaydetmek olması lazım ge
len bir hükumete malik bu· 
lunuyoruz . ., 

Epogue diyor ki; 
"Alman sulhıınun hakiki 

çehresi yavaş yavaş meydana 
çıkmaktadır.,, 

Populaire diyor ki: 
.. Almanya Valansiyaya karşı 

bir tecavüz yapmağa ve İtalya 
da bu tecavüze iştirak veya· 
bud bu t~cavüzü müdafaa 
etmeğe hazırlanma~tadır. Bun· 
lan durdurabilecek yegane şey 
her ne pahasına olursa ol~un 
beynelmilel hukuk kavaidini 
kurtarmak hususunda gösteri
lecek sarih ve enerjik bir azim 
ve iradedir.,, 

Jour gazetesi diyor ki: 
"Almanya bu meselede ha

reket serbestisini elde etmekte 
ve Valansiyaya karşı alacağ'ı 
tedbirlerde kendisini yegane 
bakim tanımakta bulunduğunu 
bildirmektt:dir. Bugün bir ade· 
mi muvaffakıyet karşısında bu
hmuyoruz. Bunun vehametini 
gizlemek doğru değildir. Ma
amafih Fransız kabine buhra
nının halli keyfiyetinin bu mc· 
meselenin inkişafında bir te· 
,;ri gözükebilir. Zira Berfin 
Paristeki buhranın birkaç gün 
daha süreceğini zannctmek
tcydi. " 
Alman kabinesi, Bitlerin 

rigasetinc/e toplandı •• 
Berlin, 23 (Radyo) - Al

man kabinesi, bugün B. Hit
lerin ri)asetindc toplanmıştır. 
Bu toplantıda, Hariciye Nazırı 
Fon Nöyrat, harici vaziyeti 
buliaa ederek uzun beyanatta 
bulUnmuş ve onu, Amiral Ro
dcr takip ederek o da, ispanya 
ıulannda tecavüze maruz ka
lan Leipzig kruvazörü hakkın· 
da izahat vermiştir. 

General Fon Fr.iç de bu iç· 
timada bulunmuştur. 

Almanyanın, ispanya kon· 
trolundan çekilmesi hakkındaki 

karann bu içtimada verildiği 
söyleniyor. 
Keyfiyet lngiltereye bir 

nota ile bildirildi 
Londra, 22 (Radyo) - Al

manyının bura ıef iri Von Ri
bentrob, ötleden sonra lnıil· 

-"~' ,.,,.J• •7 !. •• •• • • 

Bunun üzerine, lngilterc -ka
binesi Başbakan B. Çember· 
!aynın riyası-tinde to~lanmış 
ve vaziyeti müzakere ' etmiştir. 

Müteakıl en IHariciye Nazırı 
B. Eden .A:vam kamarasına 
gitmiş ve Almanya ile lıalya
nın lkontroldan çekildiklerini 
büdirmrş~ir. 

Londra, 23 (A.A.) - Dört 
devlet müzakrresinin akim 
kalmasından Royter Ajansı 
aşağıdaki malumatı tcblığ et· 
mektedir: 

lngiltere ve Fransa her· 
hangi bir nümayişe iştirakten 
ö:ıce Leipıig kruvazörüne kar· 
şı vaki tecavüz • hakkında tah· 
kikat yapılmasını arzu edi
yorlar. Almanya ve ltalya ise 
hadisenin hiç bir şüph.-yc ma
hal bırakmadığı kanaatile kont· 
rola iştirak eden devletler 
arasındaki tesanüdün derhal 
isbatını arzu etmektedirler. Bir 
anlaşmaya vusul imkansızlığı 

yeni bir vaziyet ihdas etmek· 
tedir. Bu vaziyetin tam mabi· 
yeti hareket serbestisini ikti· 
sab etmek veya c-tmemek hu-
susunda Almanyanın takına· 
cağı hattı harekete bağlı bu-
lunmaktadır. Bununla beraber 
bu vaziyetin dört devlet an• 
!aşmasının feshini intaç etmi
yeceği ümit ediliyor. 

Londra, 23 (A.A ) - Bü· 
yük elçilerin B. Edenle kon· 
feransları saat 18 de nihayet 
bulmuştur. Alınan malumata 
göre, tek nokta müstesna 
olmak üzere bir anlaşmaya 
varılmıştır. Bu nokta Valan-
siya önünde ne Franıanın ne 
de lngilterenin kabul edeme
dikleri deniz nümayişidir. 

Bugün başka bir toplantı 
vukubulmıyacaktır. 

Berlin, 23 (A.A.) - iyi 
malumat alan mehafil bugün· 
kü kabinenin ispanya hadise· 
leri ile alakalı olarak içtimaa 
çağırıldığı hakkındaki şayia· 
farın hakikate uygun olmadı· 
ğmı ve yarınki celsenin dahili 
siyaset meselelerini tedkik 
için çok evci kararlaşmış ol
duğunu bildiriyorlar. 

Roma, 23 (Radyo) - Bu
gün neşrolunan resmi tebliğde 
deniliyor ki: 

.. Faşist hükumeti, Londrada 
dört devlet vekilleri arasında 
yapılan müzakeratta tcsanüd· 
süzlük olduğunu anlamıştır. 

Almanya hükumeti de ayni 
tedbiri ittihaz etmiştir.,, 
Almanyanın nazarı dik

kati celbedlldi 
Londra, 23 (A.A.) - iyi 

malumat almakta olan bir 
membadan öğrenilditinc röre, 
Fransa ve lngiltere hükumet
leri geçen gece Berlindeki 
sefirlerine Almanyanın Valin
ıiy. hükumetine karşı beynel
milel ihtarlara sehebiyct vere· 
rek ve Avrupa sulhunu tehli
keye koyabilecek her türlü 
hareketin vehametine Berlin 
hükumetinin nazarı dikkatini 
celbe memur etmişlerdir. 

F ranıızca der• al. 
mak iatiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak iatiytnlcrin bihak· 
kın istifade edebilecekleri sa
Jihiyetli bir muallim, bu di· 
)eklerine müsaid şartlarla ce· 
vab vermej'e hazsrdır. lstiyen
lcrin yazı ifleri müdürlü;ü· 

--r-"~-t••Al•-
ll a a eıecegıır. 

Pariı, 23 (A.A.) - B. Cbau· 
tempı it arkadatlannın Iistf'~ini 

matbuata Vf'rdiktf'D J<>nra aıağıdaki 
beyaoaıta bulnnmutttırı 

- Bundıtn böyle tnillt rkono
mi komlt.-ııine Finını N •Sın riya
aet eılt'Cf'ktir. Bir hariciye nııi-te· 

carlı~ı ibıtaa f'\tim. Ve haıı müı· 

ıetarhldarıla da tı•mAt )'apıım. Ba· 
na kıym~tU •tt\iki meYiıaini hah· 
teılf'n B. Blumla Ra veuı .. t mua· 
vinli~ind"n kt>bılillRİndf'n vaz~f'Çl'n 
B. Dılaıtif're hilhuaa trıelı.kür et· 
mrk iıııerim. 

Kııhine millerin arsuııunıa 88· 

dık kalacak, barıf \'f" mPııal ilahi· 
liudP. halk Cf'hb""' programrnı 111· 

lı.ib f'dl'cf"ktir. Mil•tıcel vıı7.ife hiç 
,nplu~ iz malr kalkınmııılır. Eııki 

kabinNle mf'ııaİ arkıtılatlı~ımı yap· 
mı, olan ve tf'knik vıı,.ıflıın f{lph" 
kabnl f'tınivf'n fionnetyi çağırmakta 
lf're,lılnıl f'tmedim. 

Cumhur ha,kanının hıınıı tnıti 

f"ltİJi aıır vazi(,.yi ili mf"di11io iti
maıllı tetriki mf'ııaisile mn•af fakı· 
yetli bir •orette ifa edrcf'ğimi 

umuyorum. 
B. Chaulf'mps hf.yanatımn ııo· 

nunffa bnkum .. ıin 11ah ~ilnB mf'cli· 
ae çıkı<'a~ını çOokıi FinııM Baka
nının Fran1111ya miJtPVf'f'rihen yolı 

çıkıı,ım VP. hıtıır hnlıınm11111nıo e). 
&l'm oMu~unııu hilılirmittir. 

Paris, 23 (A.A.) - Gaze
teler, bu sabah Chautemps 
kabinesi hakkında ilk düşün
celerini bildirmektedir. Matin 
diyor ki: 

"Mali sahada Chautems sağ· 
lam ve makul bir liberali7me 
dönmek arzusundadır. Hüku
mdin başında Chautempsnin 
ve Maliye Nezaretinde de 
Bonnetnin bulunuşlarının çok 
sarih bir manası vardır. Bu
gün Jazımgelen şey itimadı 

yeniden canlandırmak ve Fran
sız ekonomisinde bir seneden
beri sosyal inkişafın fazla seri 
ilerilemesi üzerine hasıl olan 
son sarsıntıların sükün bulma· 
sına kadar durumu idame ey· 
lemektir.,, 

Journal diyor ki: 
"Eğer Chautemps ayan ma· 

liyc encümeninde Caillauks 
tarafından ileri sürülen arzuyu 
nazarı dikkate alarak sarih, 
açık ve azimkar bir program 
i]e ortaya çıkar ve memlekete 
nihayet hakikati söyler ise 
her iki meclisin de muvaffa
kıyet için itimadını vereceğin
den şüphe edilemez .• 

Ôvr diyor ki: 
"Hükumet mali buhranın 

önüne geçmek için umumi 
seçimle gösterilen milli arzu
ya hürmet halinde devam 
ettirilen ve takviye bulmuş 
olan sonarın birliği dahilinde 
ve cumhuriyetçilerin kabul 
eyledikleri müşterek program 
çerçevesi içinde çalışacaktır .• 

Ere Nouvelle diyor ki: 
"Bugünkü gün s•ılh istiyen

lerin ve sosyal tesanüdü arzu 
edenlerin günüdür. Vaziyet 
ciddidir. Dost ve kardeşçe 

zihniyet ve memlekete itimad 
mecburiyeti vardır." 

Populairc c!iyor ki: 
"Halk kütleleri Sosyalist 

partisi tarafından kabul edilen 
fedakarlık gayretlerinde kendi· 
sinde itimad edecektir. Zira 
bu fedakarlıklara mukaoil 
halkçı ct>phf'ye girmiş bulu· 
nan diğ~r unsurlar da dürüst
lük ve sadıklıklarını hemen 
pek yakında gösterecekleıdir." 

f-lumanite diyor ki: 
" Bız herşeyin kabil olma· 

dığını kabul etmekte, fakat 
kabil olan ve müşterek karar 
ile kabilliği sübut bulan şey· 
ler üzerinde de ısrar eyle
mekteyiz. Muvaffak olmasını 
ve bu muvaffakıyc-tin halkçı 
cephe müşte-rek programının 
tatbikinde olmasını istiyenler· 
deniz." 

Epogue gazetesi, memleketi 
kurtaracak yegane çare olar.ık 
bir milli uzlaşma hükumeti 
kurulması fikrinde devam ey· 
!emektedir. 

Figaro diyor ki: 

"Blum hükumeti zamamn
da tevakkuf ve intizar muvak· 
kat bir hal çaresi idi. Cha
utemps hükumeti zamanında 

ise bu bir siyaset olabilir ve 
olmalıdır. Hükumeti iş üze· 
rinde gördükten sonra fikri· 
mizi bildireceğiz. ihtirasların 
sükunet bulmasını da temenni 
etmekteyiz,. 

OQR5A 
Ozum sabşları 

. Ç. Alıcı K. S. K. S. 
314 Esnaf Banka. 9 50 17 
91 M. J. Taran. 13 16 50 
80 inhisar icJa. 10 50 11 
20 J. Kohen 14 14 
12 D. Arditi 13 13 25 
1 O Alyoti bira. 14 14 
4 B. Alazraki 17 17 
3 Ömer L. o. 13 25 13 25 

534 Yekun 

444741 Eaki satıı 
445275 U. satış 

Zahire sabşları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 

2314 Buğday 4 75 6 625 
6 Yulaf 3 50 3 50 

194 Arpa 3 40 3 40 
163 Bakla 4 1875 4 75 
100 Susam 16 16 
40 B. Pamuk 46 46 

5000 Kilo Yapak 51 51 
105 Ken. Pala. 250 360 

Dikkat 

Ciirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticırethanemi 
bu kere daha genişleterek gf'ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

nakle-tti ·mi muht~rem müşterilerime arzcderim. --

direcl'lı.lerıHr. d k" (D l - il ') d 
'b · 'k k b arasın a ı ı ı muse esı e 

tıyaç mı tırı oca rı~ma en •• •. . • • 
çok 50 kl'ntalılir. Oc.ık. aıami dört sulus yazıle yazılm ş bır kıtabe 
uüfuslu Lir ailedir. Bir evde otu· vardır. Kitabenin altında sil· 
ran birkııç ailr. de ayrı ııyrı ocak 
tf'şkil eıl,.bilec•·klPrılir. Ş.ıyl'd aile 
nüfullu dörtten fınla ise ayr•cu bi· 
rer k .. rıtal zam ve ilave olnnar.aktır. 

Hemen izin verilecek 
a~yannamede bu ve bu 

miktardan az ihtiyaç gösteren· 
lere taleb ettikleri mikdar için 
hemen izin verilecektir. Bun· 
dan fazla istekler için nizam· 
name mucibince tetkikat yapı
lacak fakat bu tetkikler yü
zünden beyannam,.lerinin hı·p· 

sine aid muamele geri hıra· 

k1lmıyarak yalrıız fazla ihtiyaç 
bildir nlerin yukarıda yazılı 
miktardan fazlasına aid mua
meleleri tetkikler sonuna ka
dar bırakılarak geri kalanı 
derhal bitirilecek ve netice
lendirilecektir. 

Bu ihtiyacı karşılıyacak or· 
manlar idarece ayrıldıktan 
sonra köylülere izin ka~ıtları 

e;) çok bir haf ta içinde verile
cektir. 

izin kağıtları verildikten son· 
ra kesılecek yerler de köy ih· 
tiyar heyetlerine gösterilecek
tir.' Köylüler ihtı,vaç olarak 
gösterdikleri miktarın dörtte 
bir orman bedelini verdikten 
sonra a,rı ayrı olmak üzere 
ve malın hazırlanmasına ba
kılmaksızın nakliye tezkerele
rini alacaklardır. 

Bu nakliye tezkereleri köy
lünün aynı zamanda ormana 
girmeleri ıçın izin vesikası 
sayılacaktır. 

Şimdiye kadar köylüler ta
rafından iyi bir halde korun
muş olan ormanlar gene o 
köylülere verilecektir. Başka 

köylere ayrılmıyacaktır. 
Köylülere zati ihtiyaçları 

için izin verilen odundan isti
yenler ormanın gösterilen yer· 
(erinde kömür yapabilecek
lerdir. 
Yalnız köylülerin iştirak 
edebilecekleri küçük mah

rukat salı,Ları 
Ôtedenberi o mıntaka pa· 

zarlarında satılan miktarda 
odun ve kömürü temine kifa
yet edecek vüsatte orman ay
rılacak ve bu orman her köy
lünün iştirak edebilmesi için 
25-100 kcntallık küçük parti
lere ayrılacaktır. 

Köylüler ormandan kesip 
çıkaracakları rnahrukatın or
man bedelinin birinci taksiti 
peşin olmak üzere üç taksitte 
tediye edeceklerdir. 

Serbest satış 
Serbest mahrukat .satışları 

şimdiye kadar yapılan şekilde 
devam edecektir. 

Şark şimendiferleri 
HUkOmetimiz, Bulgaristan 

ve Yunanistanla bir iti
llfname imzaladı 

meyi teşkil eden çıkıntı gayet 
ince işlenmiş oymaları ihtiva 
eder ki, buna diğer mimari 
eserlerde tesadüf olunmaz. 

Bütün bu bariz vasıflar bu 
devrin işçiliğini açık bir su• 
rette göstermektedir. 
· Kıtabeler ve binadaki mi· 

mari üslub, 801 hicri ve 1398·99 
miladi tarihlerinde (Yıldırım) 
Beyazıd Han zamanında inşa 

edilen bu binanın, daha eski 
zamanlara aid olduğu iddiasını 
t .mamile ortadan kaldmnak· 
tadır. 

Esasen binada, kiliseye mab· 
sus teşkilattan veya eserlerin· 
den hiçbir yerde şüpht uyan· 
dıran bir iz dahi yoktur. Yal· 
nız bir kısım temellerin dah• 
eski olduğu anlaşılmaktadır• 
Bu da şüphesiz ki, bütün bir 
bina hakkında hüküm verme~ 
için bir sebep teşkil edemeı-

Şarl Teksiyenin, bu binaylf 
(Biz1ns kilisesı) ve (Eski Ay•· 
sofya) adını vermesi, herhalde 
ciddi bir tetkike lüzum gör 
meden, görüştüğü kimselerde' 
aldığı malumata dayanmış "' 
kendisine anlatanların hissi)"'. 
tına kapılmış olmasından ile" 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Şüphesiz ki, yüksek bir ~ 
kuf ve uzun bir araştırma ı' 
nunda yazdığı Küçük Asya t' 
rihi için ne de olsa bun1' 
birer noksanlıktır. (1) 

(l) Kuçük Asya tarihi ciJd 
sahife 391-. Mermer kilp ve kil~ 
hamamın küp hikayesi Aua f 
gazetesinin, 12, 13, 14 Mayıı 
tarihli nüsbalarrnda. .. 

Uç kişi 
Biribirlerine girdil•!"ı 
Dün adliye binası ön~0 b1 

bir hadise olmuş, üç kiş•. 1' 
kadın meselesinden birib•' 
rine girmişlerdir. ti 

Recep oğlu Niyazile. ~ 
him oğlu Hamdi ve Ah~ 
f dris, adliyeden çıkhktan ; 
ICadın meselesi üzerinde ~ 
nakaşa etmeğe başlamışl~ 
Ağız kavgası şeklini a1•0 I 
münakaşa nihayet baça!' 
yanmıştır. l" ~ 

Hamdi, üzerinde taşıd•f' / ~ 
çakla Niyaziyi başınd•~J 
omuzundan; Niyazi de ' f 
dızla Hamdiyi ensesiııd~ ~1 ralamıştır. idris, bu 111 ;4İ; 

leden yarasız kurtulmuş, ıl 
dile Niyazi hastaneye ~· J 
mışlardır. -~ 

Veysel hattı' 
açıldı . ~ı ~· 

Birbuçuk scnedenbetl .~/ l lt 
dde"ı ~)ı 

kalan Kemeralh ca ~' ~ Jıl' O 
çıkmaz sokakta Veysel. I"_ ' 
bu kere yeniden t•'"'' .,i. t~ı 
mek ve mükemıneleP t 

djc:JeO td 
olunmak ü:ıere tec . \ 1lit 

- ·ı ·-ııe 1 I~ terem muşterı erı.... . .,. '> . 

Istanbul, 23 ( Hususi ) -
Hükumetimizle Bulgar ve Yu
nan hükumetleri arasında şark 
demiryolları için bir itilafna· 
me imzalanmıştır. 

~ir tayyare alayı komutan-• FOTO 
lıgında~: 

. ·1ııı1ftl ~. 
bir vaziyete getırı -~ >t ... 

'/ef'1 .. c.:1 ı 
mil mobilyası da it O' 'et~ 

yf1 d· " darik olunarak 5~ • titıb1 ı~'· ~ 
rilerimizin hertürlu ~e~ t' 
temin olunmuştur. tt"' ~l lzmir tayyare komutanlığınca keşif memuru, motörcü, J..a- Refik lütf i Or 

borant, Haruri muameleci, kaynakçı, lastik kaynakçısı, kon
trolcu sanatkil'lar ücretle ve imtihanla alınacaktır. Sanat mek
tepleri mezunları tercih edilir. Umumi ve hususi şartlar hak
kında malumat komutanlıkça verilir. Kayıt ve kabul 3117/937 ...a.;-. 

Zevkinizi okşayacak poz 
~enıiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

d oıeıl' -,~ 
ceklf'rin herhal e fıdl 

.. · de ~ 
Jacakları bırıncı ,.,-,;1 
olacaktır. Fiatleı do 
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'7 Sayfa 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 

l 
~ 

l 
boğan, üç ay sonra ayni fköşkte~ge- ~ l 
ile Yuuaulı prensesle buluşmuştu. ~ 

- Yarın, herhalde gide
cek misiniz? 

- Evet, sağ kalmak şartile 
llluhakkak .. 

- Nereye gideceksiniz? 

ğerinde Can Ahmed namında Dedi ~ bi;-kahkaha ~tti": 
iki genç kaptan vardı. Doğan, karşısındaki yara de-

Korfoya gelişinin ertesi günü, kolte kadrnı tedkik etti. Onun, 
tayfalar, ufukta bir gemi gö- hakikaten harikulade bir kadın 
züktüğünü ve adalıların bu olduğunu bir daha anladı. Fa-

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Miktar Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih 

Kuru ot 
Kuru ot 
Yulaf 
Yulaf 

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lıra Lira 
50000 Aydın 1500 113 Açık 117/937 
50000 Tire 1500 113 Açık 117/937 
90000 Aydın 4050 304 Açık 117 /937 
80000 Tire 3600 2?0 Açık 1/7/937 

Gün Saat 

Perşembe 10 
Perşembe 11 
Perşembe 15 
Perşembe 16 

1 Yukarıda cins miktar ve mahalli yazth yemler hizalarında yazılı 
olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

şekil ve tarihlerde 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarlarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 16 20 24 28 1914 - &&O il - Verilmiş hiç bir kararım 

Yok, fakat Adriyatiğe geçece
ğim .. 

İyi bir sekreter gemi ile Prenses iriniyi bek· kat bu kadın, macera değil, ' / zmir Komutan/ığı ilanları 
lediklerini söylediler. Esas ıı yığın yığın maceralar için ya· -"".'1------------_;;;;.----------

zmir Müstahkem Mevki salın alma Komisyonundan: 

- Bir daha ne vakit konu· 
flcağız?. 

kırmızı geminin gelmesi ile radılmıştı. Serin bir deniz aranıyor 
1 - Her birine tahmin edilen fiyatı 1159 kuruş olan ve 

boşalıp dolan sahil, şimdi da- rüzgarı esiyordu. Doğan ona: müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 1340 tane Müsait şartlarla bir işin 

- Bilmiyorum. Fakat her
halde sizden uzak bulunmak 
daha muvafıktır sanıyorum. 

ha kalabalıklaşmıştı. Doğan, - Bu aşkı -dedi· reddetme.. nöbetçi muşambası tekrar açık eksiltmeye konmuştur. başında çalışacak genç ka· 
geceyi gemide geçirmişti. Hal· Yani birdenbire çiğneme .. Bir 2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti· dm veya erkek bir sekreter 
ka hiç görünmemişti .. Ancak, Dokanın karısı olmak ta fena yenlenlerin her gün Ankara M. M. V. satın a lma Ko· aranılıyor. Dil bilenler ter· 
sabah vakti bir sandala atla- bir şey değildir. misyonuna müracaat etmeleri. cih olunacaktır. Talip olan· 

Geceyi bir tatlı rüya gibi 
ieçirdiler. Korsanlar sabaha 
t•dar beklemişlerdi. Ufuklarda 
Clranlık parçalanırken, Doğan 

~pı arkasında iriniyi son defa 
Ucaklıyor ve şunları söylü· 

Yordu. 

mış, üç tayfa ile beraber ve irini güldü. Kirpiplerinin 3 ilk teminat parası 1164 lira 80 kuruştur. ların yaş, tahsil derecesi 
kıyafetini değiştirerek denizde arasından, yarı süzülmüş ha- 4 ihalesi 28/6/937 pazarte~i g ünü saat 15 de M. M. V. ve aldığı referans suretle· 
biraz dolaşmış, dönmüştü. kışlarla Doğana baktı: satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 1 rile 319 posta kutusuna tah-J 

irini, onun gemisini ta kar· -Fakat -dedi· tipi hoşuma 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve riren müaracaatları. 
şıdan tanımış ve çılgın bir gitti. Ayni zamanda mesele 3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika- ı +*' WR'·- w 
sevinçle: daha olgunlaşmadı. üçüncü ıarta birlikte ilk teminat mektuplarını tam ihale saa- Açık artırma ile 

O d. b d bir sebep te, senden büsbü. tında Ankara M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
- . ıye ağırmıştı· 0 a h k 1 k G revkala"de satış 

b d tün ma rum ama tır. erçi, melP.rİ. 2024 T, 
- Kararımızı değiştirmiye· ura a .. 

B b. d b b sana söz vermiştim amma, ı · M"" t hk M k. t ı k · d A · d ı ·ı 27 H · Cttiz değil mi? u ır saa et, ir ahti· zmır us a em ev ı sa ın a ma omısyonun an: zımet o ayısı e azı· 

1 k K d biraz daha zaman geçmesi 1 M · T.. k ·h · · · 28 000 • · 937 · ·· ·"' l d - Hayır, bu kararı tatbika yar ı tı. en i gemisindeki - anısa umen ıtaatının ı tıyacı ıçın , yırmı ran pazar gunu ög e en 
"' size karşı aşk duymama"'a tayfalar da hayret ve tereddüt lazımdır. Çünkü unutmak pek sekiz bin kilo sadeyağı kapalı zarfla münakasaya kon· evel saat 10 da Göztepe va· 

6 kolay değil.. muştur 
Çalışacağım. içinde idiler: · pur iskelesini geçince caddede 

E k k M O dedı.ler h kk k Doğan güldü: 2 ihalesi 28/Haziran/937 pazartesi günü saat 17 de Ma· 978 numaralı evde Selanik 
L -. vet, aş yo . u"'nase· - • • mu 8 8 H 1 1 · T·· t 1 k · d 1 kt 
0 

- er ne o ursa o sun, nısa umen sa ın a ma omısyonun a yapı aca ır. 
"· ttırnizin ilk şartı budur. An· onun gemisi.. B T h b d l 27160 . . d b" 1 1. bankası müdürü Bay Faike -.k şartımızı tutacağız. unu unut· 3 - a min e e i yırmı ye i m yüz a tmış ıra b ' fırsat buldukça sevişen, ica· Doğanın, kendilerine bir mal. olup ilk teminat parası 2037 iki bin otuz yedi liradır. ait fevkalade zarif ve nadide 
b~rı.da çok iyi dost olan, biri· oyun oynamasından korkuyor· irini ayağa kalktı, gene ka· 4 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde Manisa Tümen sat. mobilyeler müzayede suretile 
t•nin menfaatini düşünen iki lardı. irini, bu telaşı sezer dehleri doldurdu: al. komisyonunda görülebilir. satılacaktır. 
0st kalacağız. gibi oldu ve tayfalara: _ Evet, tutacağız. Fakat 5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· Satılacak eşyalar arasında 
._ Mutabıkız .. Bu hususta - Ne oluyorsunuz - diye elimizdeki fırsatları boşa ge· makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad- emsali görülmemiş gayet kıy· 

~~Yce fedakarlık yapacağımı seslendi- Prenses irininin ne çirmiyelim Doğan.. delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte mettar Şam mamulatından se· 
ı~orum amma, ne yapalım, kalbinde, ne gemisinde, ne Ve kadehleri yuvarladılar.. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az def işlemeli lüks ve nadide 

'~'Yet bunu İcab ettiriyor. Sizi tayfalarında dünyada bir korku irini, yakında Venediğc gide· bir saat evvel Manisa Tümen sat. al. komisyonuna iki adet büyük köşelikler ve 
vardır? k · D ğ d vermeleri. 10 15 20 24 1848 d k_"'lekten korkuyorum Doğan. ce tı. o ana sor u: ört adet gene sedef işlemeli 

-, d l" k 1 d h.t Gemi, tam limana yanaş· - Hiç Venediğe geçtin mi? Sahı·ı sıhhı·ye merkezı· Başta- sandaliyeler, ayrıca sedef iş· ~. .. :t _sana ayı 0 ma 15 •• mıştı ki, Do1.-an bir an içinde H 

~duşunuyorum Se 'kb ı 5 - ayır.. lemeli masa ve aynalar ve si· 
· n 

1 
a e, göründü ve çekildi. Aralarında I b k b" b• ı•" • d 

l illete düı•man bir gençsin - stersen aş a ır ge· ıp ıgın en.· gara masaları, fevkalade iyi 
~ v gizli bir işaret geçmı

0

ştı·. Mu· l 1 Ç k b L " İse n 1 .. r . mi ile at a, ge .. ün Ü en, sesli Vilhelm Menzel Alman 
~lb· ' e ya an soy ıyeyım, tabıktılar. Akşam '-aranlıX-ı t ıı· d 1 ğ. Keşif bedeli 1389 lira olan Jzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
•ı_ ııni çiğn"ye ç·ğ . b K lS eme ı ora a yer eşece ım. piyanosu maa taburesi, maru-
•ıtt 1 1 nıye, u bastıktan sonra, Doğan bı·r D x. d .... d- binasında yapılacak kalorifer tesisatı artırma ve eksiltme ka-
l 

0•1e varmağı iste · S · o6an uşun u: ken kanape ve iki koltuğu, ~ ı. rım.. enın· arkadaşı ile gemı"den çıkmış B f b. f"k' d ğ"ld" nununa tevfikan 23/6/937 tarihinden itibaren 15 gün miiddetle 
A ttarşılaşma a" k · t d" u, ena ır 1 ır e 1 1

• •• k k ı T ı· ı · k f IA ı · ı f A marukt!n sandaliyeler, maun 
"\tL m gı ço ıs er ım. ve sahili süratle geçtikten son· Zaten medhini uzaktan işittiği muna asaya onu muştur. a ıp erın eşi p an arı e ennı şart· 
1 ~llda .. ··ı ğ" · ·· k - tt S h"I S hh. M k · kristal camlı büfe ve kontra '~ n epeyce uzu ece ım, ra köşk yolunu tutmuştu. Ar- Venediği yakından görüp ta- nameyı gorme uzere pasapor a a ı ı ıye er ezıne 

t ne yapalım? müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat büfesi ve kare yemek masası, 
l:) kadan da beş tayfa, ayni yol nımak istiyordu. O suretle 

~~~kan, irininin gözlerine üzerinde karanlıkta kaybol· mutabık kaldılar. Fakat irini, teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkeıimiz veznesine yeni bir halde kırton kumaş· 
muşlardı. k d . . . k. t yatırmaları, münakasa günü olan 12 Temmuz 937 Pazartesi tan yapılmış Amerıkan kana· ....._ en ısını ımseye anıtmıya· 

~t' Ben de öyle.. Fakat irini, ona fevkalade şeyler· caktı. Doğan, şehre gizlice günü saat 5 de daired~ toplanacak komisyonda bu işi yapa· pe ve dört koltun masa ve 
....._ 1·· den bahsediyordu: gelecek, ayni şekilde ayrıla· bileceklerine dair ehliyetname ve vesikalarile birlikte hazır iki sigara masası ve perdeleri, 

' Sana bir şey daha söy· _ Venedik Dokası, beni caktı. buhınmaları. 24 28 3 8 2043 emayi soba ve boruları, ay· 

~·ll mi Doğan! sevıyor. - Sonu fJar - im lllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor Allllllllllllllllllnllllllllllll_ nalı atejer, elektirik abajorları, 
~ il kocamın ani ölümünden ~~iiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•i;~ şemsiye 1 i k kadife masa örtüsü 

~~.hiç bir erkeğe en küçük ~ A Kemal Ton ay = ceviz şemine aynası beş par· 
~~ tıfat bile göstermemiştim. s E F A L ı• N _ • - çalı hasır takımı yeni bir hal· 
~~: biri le evleninciye ka· 1 ~ = Bakteriyolog oe bulaşıcı, salgın '. hastalıkları - de çocuk arabası, kuşlu uval 

~~ •, yahut senin izdivacına = Birinci Sınıf Mutahassısı = aynalar, çok zarif meşe küçük 
~h- 1. t gene öyle kalacag"'ım, Bir tecrübe - - yazıhane muhtelif desenlerden 

··11 tı d. §§ (Verem ve saire) = 
~ e ıyorum. bazen insana = Baemabane i8taeyonu kareısıudaki Dibek sokak ba~ında 30 aayıb ;;: Avrupa iskemleleri muhtelif 

~t~an, onu dudaklarından bir~ok haki· := n ve muayenebnnesinde ııahah snat 8 den akşam eaat 6 ya = madeni sigara masaları, yeni 
~~d:: Öptü ve bir yay gibi katler öğretir E kadar hafltalannı kabul eder = bir halde lacivert kadifeli 9 

....._ Bao ~·e di \ , •lllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllifllll Telefon: 4115 11111111• parçalı kübik kanape takımı, 
, ci~~aha ısmarladık. al;rı~ı, Grip, lzmir cezaevi direktörlüg" Ün• lake buz dolabı, iki adet du-

~ık I ule güle Doğan, yolun )SZ nezleı;i, var eteieri, mauun orta ma· 

ıtl.rıo· sun. roınati z ın :ı • den.• sası, Kütahya halısı ve Isparta 
dan kurtul· 2045 A 

~-.,~do kayboluncıya kadar mak i ter e- Uşak, Kayseri, Kula, cem 
~k ., an b k . 1 - lzmir Cezaevinin Haziran 937 iptidasından Mayıs 938 yol halılar, seccadeler ve ki· 
ı1, li. A... a tı, sonra ıçini nDiıe?rbal 1,,·r sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan ve beheri 960 1 1 J ki h 'llltıd.~ gır adımlarla salona im eri, iki adet sa ınca • ı a· 
'tt " ve k d' b s E FA L 1); gram itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikin· sırlı iskemle vesair birçok eo:-

ı: en mi ir şezlonga k k dd ı k l v alınız. ci nevi e me 20 gün mü et e ve apa ı zarf usu· yalar müzayede suretile satı-
l,' O Jile münakasaya çıkarılmıştır. ı k 
\ij b nu sev 1" · - Fczanclerden· aca tır. fı!.. vU b . meme ıyım, çun· 2 ihale 1617/937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
l~k e0nırn için çok feci ı Iik ve ı ~ I Satış peşindir. Fırsatı ka-
il ı. zmir Cezaevi müdürlüğü odasında toplanan komis· 
llt tU~ d benim için, ancak lik ıımbalSj- Baş ağrısından ÇOK yonda yapılacaktır. çırmayınız. 
~nl a ır G·· ı ı k larını ara · zt rap çe 1.1;vordum - Türk müzayede salonu tıc1 •• • uze, para , I I "~ · 3 - istekliler muhammen bedelin % 7,5 hesabile yüz on iki 
l OrıL 1 oldürücu·· bı"r ru-ya.. yınız. lıSefıa/ı"n aldı L fan b Müdüriyeti ~ IClt, ay . k . JZ.l\llR: Sa- " - uçuk lira muvakkat teminat vereceklerdir. 
~· '>' S() nı öşkte, ancak hş yeri sonra ne rahatım ! 4 - Teklif mektupları 16 /Temmuz/ 937 cuma günü saat 
~•lctdi ~a tekrar buluşabil- TÜHK EC- 14 de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci 

~d~)'a.rı ~ oğan, üç Venedik ZA depo~o maddede yazılı yerde toplanan komisyon reisine veri· Örnek köy eski okulunun 
d~:_İtken ernisi tarafından takib ve LÜTFÜ lecektir. 
~ • onl KROM EC ş · .. k f 1 · h 1 k 1 mülkiyeti pazarlıkla ve peşin '> ,fCltalc b arı şaşırtmış, ' , artnameyı gorme ve aza ıza at ama istiyen t~r 

)t:•. liınand uraya gelmişti ve ZA deposu mesai saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Ceza para ile satılığa çıkarılmıştır. 
~.,'kii'eın· ~ ~endisini bekli- evi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 24-29-4-9 Taliplerin 27-6-1937 pazar günü 
dj ~e >'ol1151nı, Venediklilerin 8 8 1 d• • d __ M_i_ll_i_E_m_l_a_k_M_ü...;d:::.ü-rl_ü_ğ-ün_d_e_n..,:------------ saat onda örnek köy ihtiyar 

~i t~ı~1 arnıştı. Doğan, ken· OrDOV& e e ıyeSID en: Göztepe Tramvay caddesinde köprü vapur iskelesi ankazı kurumuna müracaatları ilan 
~tt'tııi ::rnisinden başka, Üç sene müddetle kiraya verilecek olan Bornova park ga· 150 lira muhammen kıymetle ve Karantina vapur iskelesi olunur. 
\ 'r d, b ha Yaptırtmıştı. zinosunun müzayedesi 28/6/937 Pazartesi günü saat 16 da ankazı 230 lira muhammen kıymetle satışa çıkarılmıştır. 

~dı. a· . a~tanaşağı bem· yapılacağından taliplerin on lira elli kuruş depozito akçesile ihalesi 28/6/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların 
•rınde K .. Al' . 

or ı, dı· müracaatları ilin olunur. 2026 Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2047 

ilan 

.. 
Ornek köy ihtiyar 

kurumu 
\ . 
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Vapur Acentası1 Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi· - H e::ll o N a a ~ ç 
rana doğru bekleniyor. Yükü- - ©) m Q 0 l\:.1J ~ U U (@ 1.Ç ©)ifil fr ©) (f' 
nü tahliyeden sonra BURGAS ı__ ~ -

~1:1~~~ ::ı:::N~~Y· _=s. hhat Eczahan esı· -
NIEN KUMPANYASININ 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 

randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVYA limanlarına 
yük alacakllr. ---SERViS MARiTiM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MALTA, MAR· 
SİL YA ve CENOVA için yol· 
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

.Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vşpur acentalığına 

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

.. _.. .. ~sw-=-mm ..... •'•'*mff* .. 
V.N. 

W. F. H. VAN-i 
DerZEE& CO. 

DEUTSCHELEVANTE Ll-
NlE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADlA,, vapuru 12 

Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. 

"CHIOS,, vapuru Haziran· 
nihayetinrfe beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

PIREden AKTARMALI 
. SERİ SEFERLER 

-
~ nde bulunu.r. 

--
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Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Lf. 

NES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 15 Ha

ziranda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
Hazirnda LONDRA, ve HULL 
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO,. vapuru 30 
Haziranda gelerek LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE-LEVANTE 
LINIE 

,.SOFIA,, 10 Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERSten gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mcs'u

livet kabul etme7.. 
811 .. ımw:.am::ııılm".lmmamıımm:mlllDıl 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lıgı Ltd. 
Hellenic Lines 

Devlet Demiryollarından. 
Alsancak atelyesindeki büfe ve yemekhanenin 17/6/937 

Perştmbe günü saat 15 de kiraya verilmesi mukarrer iken 
bugün de Komisyona hiçbir kimse gelmediğinden ihalesi bir 
ay müddetle uzatılmıştır. Muhammen üç senelik kira bedeli 
240 lira olan bu büfe ve yemekhane 1917 /937 Pazartesi günü 
saat 15 de Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda kiraya 
verileceğinden isteklilerin % 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve aranılan vesikalarla muayyen saatte Komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

22 24 2016 
fzmir Birinci Kordon dolmada Ahmet ağa mahallesinde 

idaremize ait 12 14 No. lu mağaza, depo üç sene müddetle 
ve açık artırma usulile 5/7 /937 Pazartesi günü saat 15 d~ 
fzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda kiraya verilecek· 
tir. Muhammen üç sc:nelik kira bedeli 4500 liradır. isteklilerin 
% 7,5 nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye 
mani kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle 
muayyen vakıtta Komisyona müracaatları lazımdır. Şartname-
ler Komisyondan parasız alınır. 22 24 2014 

ANKARA 

Büyük Emlak 
acentası 

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 
Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 

yegane Emlak acentası dır. 
Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara / lanat Acentasr 

Limited ~~!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~ 
''HOLLANDIA,, vapuru 28 

Haziranda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

'" İRLAND 11 vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-

, .. ~"~~ ... ~r~ 
~ 

24 Hazinn 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLDJRDILAR I • 

Depo: 
.:r: '\ ar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

BLAK-FLAl< 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek ilaçidir. 

er ye:rıd... sat 1 J. J.r 

ANK{\RA 
Büyük Emlak Acentası 

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 
Ankara llô.nat Acentası 

Kimyevi 11e bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mD . ' 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeler'' 

A iLDi 
.. 


