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Londra 
Binicilik müsabakalarında 

birinciliği kazandık 

Alman Donanması Toplanıyor 
Hay a an,L A ırdı e s aşiret erı reıs erı, 

· ilihlarile her e ükô ... eti· ....... i dehalet ettı er 

Teslim olan asiler, devlet efendimiz ,. 
ı k d d 1 Ankaraya gelen heye-

Hatayda tedhiş siyaseti 

0 ursa arnımız oyar, iyor ar tin evlerine silah atlldı 
----------·~ 

Bir sergerde diyor ki: Bir çare bulup bu işi önliyemedim.:Onun 
icin, devlet beni assa kanım · helal olur 

~ . 
··-·-·-·-·-·A;;~;;·hd°kü-;;;~ıi-"bi;·J;-,;i;~~;;~~-~;~~i~ii:i·-·-·-·-·-·-.. n1:!~::.~:~, 2:,~ı;;:r":~) ;; 
Alman müstakbel jestinin ne ola

Lazkırdı Mahmud aşireti, 
silahlarını getirerek hükiı
metimize teslim olugorlar. 

v 

cagını kimse [kestiremiyor Dehalet edenlerden Yu
suf Ran aşireti reisi ka---·-· mer, beganatmda demiş
tir ki: 

- Bir çare bulup hu işi 
önligemedim. Onan için, 
devlet beni assa kanım lıe
lal olur. 

Sergerde/erden bir diğe
ri de, göğsünü göstererek: 

- Bu aç doyacak, dev
let, efendimiz olursa, kar· 
mmız dogar. 

Muhale/etçilerin peşin· 
den asker ve açlık koşugvr. 
Şeyh Rızamn yanında 

~akıl ·tıocası olarak Ali Sır-
•ının bulundıığu anlaşıldı. 
Bu adam, evelce de bazı 
hiicliselerP. sebeb olmuştu. 
--- - - -·----

B. Hikmet 
Tahran sefiri oluyoı 

Bay Hiller ue arkadaşları 

Bağdad konuşmalar. çok 
müsaid bir safhada 

Dr. Aras ve Celal Bayar 
İstaubul, 24 (HlhU~i) - Bağ· 

dadcla, Hariciye ve İktısad Vekil· 

r ' Zam görecek 
malôller 

lzmir askerlik şubesinden: 
551 ııayılı kanuna göre dere

ci' ile mahil olup ta J haziran 
930 tarihinden cvcl eski büküm· 

lere göre tekaüd olanlara bu defa 
çıkan kanun mucibince terfi zam
mı yapılacaktır. f zmir As. ~ubesi 
mınıakasıııda bulunan bu kabil 
subay \'e a&keri memurların u~u· 

len Lirer istiJa ile ve reeıni te• 

neılı>rile bernlıer ıubeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Bag Hikmet 
İstanbul, 2 ı (Hususi) - Tah

ran sef iriwiz B. Erı\Pin, Hariciye 
Vcldilt•ti umumi lditibli~inı! tayin 
eclilecl'ği ve yerine, eski Maarif 

\'ekili B. llikmetio gönderileceği 
söyleniyor. 

Bağdaddan dönerken 

lktısad Vekilimiz, Hataya 
ve Şama da uğrıyacak ------Erzurum--Sıvas hattında bulunan demir 
madeni bir milyar lira kıymetindedir 

İstanbul, 24 (Hu usi) - l~tı• 
ı;aJ Vekili B. Celal Bayar, Dağdad· 
dan dönerken Şama uğrıyacak ve 

orada, vataoilerle görü~tüktt-n son· 
ra Hataya geçerek halk.la temas 

edecektir. 

İktuıad Vekili; Ilataydan sonra 

lak.enderun yolu ile doğruca Erzu
rum·Sı vae battı üzerinde Çetiokaya 
mevlı.iinde bulanan zeugio demir 
uıadenini tetkib gidecek.tir. 

Soa 

tinkaya mevkiinde bulunan demir 
madeni, şu suretle ını:ydaoa 1;ıka

rılmıııır: 

Ray ferşiyatı esnasında, bazı 

mik.natisi vak'alar müeahede edil· 

mit \'e derhal maden arama idaresi 
haberdar edilerek alilkadarlann 
nazarı dikkati celbolunmuotur. Bu
nun üzerine yapılan sondajda, bir 
milyar lira kıymetinde takdir olu• 

zengin bir demir madenine 

Şehir hududlarına kadar yaklaşan Arab 
çetelerinin uzaklaştırılması istendi 

lstanhul, 24 (lluııusi) - Antakya ahalisi; şehir \'e bahçe hudud• 
(arına kadar sokulan ..-ilôhlı Aralılann uzalı.laştırılınıı~ile yeni nk· 

alara meydan verilmemesini alakadar makamlardan istemişlerdir. 
Son haberlere göre, Ankaraya gelen Hatay heycıinio evlerine 

silulılar atılmı' ve heyet azaAı tecavüze uğraını~tır. Tedhiş siyaseti 
ıckrar ba~lamıftır. 

~ J 
Manasız bir inad 

Plsudskinin sandukasını 
kiliseden çıkardılar --· Bu mesele, Lehistan kabinesini 

müşkül bir vaziyete':sokmuştur 

Müteveffa Pilsudski 
Vareova, 24 (A.A.J - Kabine 

Pila d kinin m<'rarımn \ ınel kili· 
fC inden gümüş çanl11r kule ine 
ııak li mesrlcııiııdc General Sknl:ıd
konoki ile lı:ı~pi-kopos l'rf'ne Adanı 
Sııpidıa ora ınıl:ı zıılınr l"dcn ilııı

lttfıc pcn<>J·ıuiıı takib cimi• oldu"u 
Y e 

L:ıtlı hıırckr"İ tn ,jb etnıi~ıir. 

llüı..fımct nwlı:ıfili bıı~piı>L:o

posun h Uı lınrckctiııin Roınanvu 

kmlı Karulıın yakında l~Plıi tn~a 
pıp:ıcı:ı~ı :r.irorctlc mün:ı cbt'ttar 
oldıı~una dair olan lıalıerlcri ıck-
1ib dınekteılir. 

llükitml'I ile lıa~ııi~kopo~ ara· 
ıııclaki ilıtil:ifıu Lehist:ıııın Ln~ra· 

hilıi l\Ionsen)or lllondun \ ' e h.ıtıa 

\'atilrnnın ta\'aıısuıile hallecJilıııcııi 

iı;in nır.sai sarfedilmekteJir. 
J\lonsenyor Sapicba c;ok cidalci 

bir ~ahsiyet olarak tanınn11~tır. 

Türkiye-ıran münasebatı 
dostluktan da üstündür 

• ------------
Iran gazeteleri, bizim için uzun ve 
sitayişkarane yazılar yazıyorlar 

Tahran, 24 (A.A.) - Pars 
Ajansı tebliğ ediyor: 

Gazeteler, Türkiye Hariciye 
Vekili Rüşdü Arasın yakında 
Tahrana yapacağı ziyaret mü· 
nascbctilc Türkiye ile İran 
arasındaki dostluk münasebet
leri etrafında uzun makaleler 
neşrediyorlar. 

Guses diyor ki: 
"iki memleket arasındaki 

münasebetler bugünkü kadar 
hiçbir vakit samimi olmamış· 

tır. Bu, iki yüksek devlet reısı-

r- ' 
Londra 

--~·•+•••---

Binicilik müsaba-
kasında birinci
liği kazandık 
İstanbul, 24 (llusuıi) - Sü· 

varilerimizdeo B. Eyüp, Londra
da vukuhulao ııon müııabakalarda 

birinciligi kazanmış ,.e seyirciler 

tarafından şiddeıli suretle alkı~

laomııtır. 

nin hüsnüniyet ve kiyasetinin 
bir semeresidir. Türk·İran mü· 
nasebetleri kuvvetli bir amili· 
dir. iki memleket arasındaki 
samimi dostluk son anlaşma
ların imzası merasiminin İran 
parlameııtosunda ve ismet İnö
nünün de Büyük Millet Mec-
lisinde söyledikler hararetli 
nutuklarla ve nihayet iki par-

lamentolar arasında teati olunan 
dostluk mesajlarile de teey· 
yüd eylemiştir. 

iki memleket arasındaki 
münasebat dostluktan da faz· 
tadır. Bunlar manevi rabıta
larla ve mütekabil hürmete is
tinad eden ve içten gelen duy
gulardır. n 

------------~-
Van gölünde 

Bulunan petrol, tasfiyesiz 
kullamlacak kadar saftlr 

İstanbul, 24 ( Hususi ) -
Van gölü civarında bulunan 
petrolun, çok saf olduğu ve 
tasfiye edilmeden kullanılmak-

ta buluod ildirilm 



Sayfa 2 

tmQ 
Evimdeki inkılab 

Terbiye ve tedristen, disiplini de ihm !l etmemek ıartile, istikbal 
namına birçok şeyler beklersek: pek hayale kapılmıı olmayız. Ortada 
~öyle bir iddia var: 

Dünkü yetişenler, dnha kuvvetli idi, dnba olgundu. 
Bu iddianın isabet derecesi meçhul olmakla beraber, 0110 bir an 

için kabul edelim. Fakat unutmıyalım .ki, dün yeti~eo üç ki~iye muka· 
bil, bugün yetişen; üç yüzden çok. fazladır. Dün, bir kaza ınerk.ezinde 

okuyuh yazanın ·hem de bir kısmı derme çatma· sayısı, yüzü geçmiyor· 
du. Bugün, öyle bir kazanın tek köyünde bile elli çocuk vardır ki, 
okuyub yazıyorlar. Keza, bir koza merkezinde hiç olmazsa elli yüksek 
tahsil mezunu, bir iki mütefokk.ir ve mütebaRsıs vardır. Bu, bir vakıa· 
dır ki, haklı olduğunu şöylece kabul ediverdiğimiz iddianın hOtün kty· 
metini bir hamlede çürfitüyor. Arada, dağlardan çok. büyük farklar vardır. 
Yani, dünkü cemiyet · içinde Y"ıişen müurerid kıymetlere ve alınabilen 

nıalıduıl tnb il gıdasına mukabil, bagün tabı1il halk: çocuklamıın dil ala· 
bildiği bir gıcla olmu,tur. Kütlece okuma başlaıTHftır. [Daha bazı ted· 
bir lt'iz.ımdır, fakir çocuklar için düiünillecek cihetler çoktur, o da ba~kal .. 

Ben, düol~ bugünün kültür sahn•nndaki farkını, çok uzaklarda dt'ğil, 
kendi evim içinde mü.ııba<le \'e mukayese ediyorum: 

E\ iımle 12 yaşında, kız lisesinin birinci eıuıfıoa devam cıl~n bir 
akraba çocu;;ıı var. Temin ederim ki, bir ene içinde, a?: çok f rıgilizce 
koııu~abilccek bir sevi)cyi bulmuı. Gelecek &ene, onun hafif tertib ki· 
tablan okuyacağımı ve tabii ~ekilıle konuşacağına kuvvetle kaniim. 

Gene benim evimde l i yaşında diğer bir akraba çocu~u var. İlk 
tahsilini, bir FranBJz mektebinde yapmıştı. Şimdi orta tab ilini bitirdi. 
Hem lngilizce biliyor, hem Fransızca. Ve hiç oa~madaıı konuşuyor, ter· 
cüıne ediyor. 

Ve, illhc ede)İm ki, yalnız benim evimin çausı altında, dört kiıi, 
lisan biliyor. Fransızca ve lngilizce .. Yakıoda aıamıza katılacak di~er 
bir nkralıa çocuğu daha var; o da mükemmel Almanca biliyor .. 

Yirmi l1ef St'DC eve!, gene bu evde: 
1 - I.isan hilen tek insan yoktu. 
2 - Ancak. bir kişi, rahmetli babam, okuma yazma bilirdi. Basit 

bir rilştiyc tahsilinden öteye geçmiyen bir okuma .. 
Benim evimdeki bu inkılab, başka evlerde de, ta köylere varıncıya 

kadar aynen vuk.ubulmuştur. liinaenal yh, memlekette ıuuılu bir ok.oma 
ve kültür hareketi var demektir. 

Nebatlerın ömrUI 
Dün, insan ve bazı hayvan

ların ömründen bahsetmiş 
idik. Şu halde, bazı nebatla· 
rın hayat ve ömründen hah· 
setmemek için hiçbir sebeb 
kalmamışlırl 

Bir çardak asmasının 130 
sene yaşadığını tesbit eden 
nebatat alimleri vardır. Zeytin 
ağaçları 400 sene kadar yaşı· 
yabilirler. Ihlamur ağaçları 
bin, kestane ağaçları 2000 ve 
selviler 5000 sene yaşar! 

Cambazlar şehri! 
Danimarkanın Lavenburg 

adlı küçük şahrine cambazlar 
şehri demek caizdir. Bu şehir
den 1850 senedenberi pek 
çok cambaz yetişmiştir. Bütün 
Almanyada çalışan cambazlar 
bu şehirdendir. 

Kasaba halkı, çocuklara kü· 
çük yaştan cambazlık öğret· 
mekte ve bunlar büyüdükleri 
vakit hayatlarını cambazlıkla 
kazanmaktadırlar. 

Buna "Pes,, demeli! 
Sigorta... iyi ve güzel bir 

tedbir. insan evini, malını 
yangına, hayatını kaza ve ölü
me, bağını ve mahsulünü fır· 
tına veya herhangi tabii bir 
afete, sevkedeceği eşyasını 

deniz kazalarına ve hatta Lon
drada olduğu gibi bahçesini 
güzel havaya karşı sigorta 
ettirebilir. Fakat... Son gelen 
lngiliz gazetelerinde okuduğu· 
muz şu sigorta haberi bunla· 
rın hepsini gölgede bırakmak· 
tadır. 

Bir lngiliz, hali hayatında 
yaptırmış olduğu ve pek gü-
zel olduğunu iddia ettiği me· 
zarını sigortaya koymuştur! 
Buhar kuvvetile hareket 

eden ilk sefine! 
Buharla hareket eden ilk 

geminin şerefi henüz paylaşıl-
mış değildir. Bir ı ivaycte gö
re, buharlı sefineyi ilk olarak 
Fransız Den is Papen [ 1690 
da ], veya gene Fransız Duf-

Saime Sadi 

yahud Amerikalı Fulton [1807] 
de yapmıştır. 

Fakat son bir iddia veya 
t~rihi bir vesikaya göre, bu-
harla gemi hareketi bu tarih
lerden çok eski bir zamanda 
olmuştur. 1545 senesinde ve 
beşinci Karol zamanında is
panyalı Blaskode Garabi adlı 
bir kaptan, 200 tonluk La 
Trinitot adlı bir gemiyi buhar 
ile hareket ettirerek Barselon· 
dan ayrılmıştır. 

Bu habere şaştınız, değil 
mi? Haber yalan deA-il yanlış
tır: Bu geminin güvertesine 
büyük bir su kazanı konmuş, 
bu kezana ispanya manastır· 
!arından alınmış madeni su 
konmuş ve bu suyun buharı 
sayesinde geminin ervahı ha· 
bise şerrinden masuniyeti te· 
min edilmiştir! 

Muamma halli rekoru! 
Herşeyd~ olduğu gil i ·mu· 

amma halli rekoru da vardır. 
Bu rekoru Amerikalı Frank 
Davli kurmuştur. 

Bu adamcağız, yirmi sene· 
denberi hayatını muamma hal· 
line hasretmiştir. Söz aramız
da, bu adamcağızın vakit ve 
hali yerinde demek oluyor! 
Çünkü bu adamcık 20 senede 
tam 40,000 muamma halline 
muvaffak olmuştur. 
Top atjzmda bir yuval 
Kuşlar, harikulade mimar• 

lardır. Nerede olsa, ne ile 
olsa yuvalarını yapabilirler! 

Bir kundura fabrikası civa· 
rında deri parçalarından ya
pılmış bir kuş yuvası bulun· 
muştur. Bir panayır yapılmış 
olan bir köy civarında serpa· 
nitenlerden yapılm1ş bir kuş 
yuvası görülmüştür. Fakat, 
Umumi harpten sonra dağlık 
bir yerde metruk kalmış bir 
topun ağzında da bir kuş 
yuvas1 bulunmuştur. Buna hay
ret etmemek mümkün değil· 
dir de il mi? · 
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Türk Tarih 
Kurultayı 

•• 
Sergi için /zmirden 

eserler istendi 
Türk Tarih Kurultayının 

Dolmabahçe sarayındaki top· 
lantıs1 münasebetile bir de 
(tarihi eserler sergisi) kurula
caktır. Bu sergiye fzmir ve 
Bergama müzelerinde bulunan 
mühim ve tarihi eserler gön· 
derilecektir. Kültür Bakanlı
ğından vilayete gelen bir 
emirdf" bu eserlerin hazırlama, 
ambalaj ve sevkleri için la· 
zımgelen tahsisatın lzmir mü· 
zeleri müdürlüğüne gönderil
diği ve tarihi eserlerin şimdi
den hazırlanarak gönderilmesi 
bildirilmiştir. Ayrıca fzmir 
Asarıatika Muhipleri Cemiyeti 
ile Bergama müzesi müdür· 
lüğü neşriyatından birer seri 
de istemiştir. ----
Şehirlerarası 
telef onunda 

Çifte devre tees
süs ediyor 

İzmir - Ankara ve lstanbul 
arasındaki şehirlerarası oto
matik telefon tesisatı tek dev· 
relidir. Bu yüzden fzmir - An· 
kara ve Jzmir - lstanbul ara
sında görüşmek mühim bir 
mesele halinde idi. Bir muha-
vere için sekiz, dokuz saat 
beklemek lazımgelmelftedir. 

Bu vaziyeti nazarı dikkate 
alan Nafıa Vekaleti, lzmir oto· 
malik telefon santralına bir 
Kuranporteör makinesi koy
mak suretile devreyi ikiye çı
karmağa karar vermişti. Av· 
rupaya sipariş edilen bu ma
kine satın alınmış ve lzmire 
gelmiştir. Kuranporter maki· 
nesinin yerine vaz'ı için Iiizım 
gelen tahsisat ta geidiğinden 

bir iki gün zarfında bu ma
kine tesisata ilave edilecek 
ve hat iki devreye iblağ olu· 
nacaktır. Bu suretle İzmir· 
Ankara ve lzmir-lstanbul ara· 
sındaki görüşmeler, iki devre 
üzerinden şimdikine nazaran 
daha kolaylıkla yapılabileceği 
gibi ses de bu makine saye· 
sinde daha net işitilecektir. 

Yangın 
Dakikasında söndUrUldU 

Dün Gazi bulvarında Yük
sel sokağında B. Ahmed ve 
ortağı B. lbrahime aid 10 sa· 
yılı inşaat malzemesi depo
sunda ateş çıkmış ve itfaiyenin 
derhal yetişmesi üzerine yan· 
gın söndürülmüştür. Zarar, 
25·30 lira arasındadır. Depo 
sigortasızdır. 

Şarpi yarışları 
Mevsim şarpi yarışları Pa· 

zar günü saat 16 da Karşı· 
yakada başlıyacaktır. Yarış
ların çok alakalı ve zevkli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Mezuniyet 
lzmir Zafer okulu öğretmeni 

Bn. Fatmaya ve Ödemiş Is· 
tiklal okulu öğretmeni Bn. 
Servete birer buçuk ay me
zuniyet verilmiştir. 

§ Şehrimiz Ağırceza mah
kt"mesi zabıt katibi B. Hüsnü 
Ol ana bir ay izin Yerilmiştir. 

Çekirdeksiz,..' üzüm ve1 incir 

incir mahsulü busene 
doğuşta iyidir 

Yaş üzüm ihracatı büyük fay
dalar temin edecektir 

Buseneki çekirdeksiz üzüm 
ve incir mahsulleri hakkında 
alakadarlar tarafından bir ra· 
por hazırlanmıştır. Bu rc-porda 
aşağıdaki malumat vardır: 

Çekirdeksiz üzilm: 936 yı· 
hnda hava vaziyeti gayri tabii 
geçmiştir. Fazla yağmurlar, 
bağlarda mildiyo, külleme has
talıkları yaptığından rekoltede 
kalite itibarile 10-11 numaralı 
yüksek üzümler az çıkmıştır. 
Maahaza 936 senesi bol mah
sul yılı idi. 937 yılına gelince: 
936 da bağların yüklü olma· 
sından umumi yorgunluk vardı. 
Mildiyo ve külleme hastalık· 
lan da çubukların pişkinliğine 
mani olmuştur. 

Bu iki sebeple 937 ilkba
harında doğuş rz görünmüş
tür. Martta Manisa havalisin · 
de vukubulan kırağı, mevcud 
yeni doğan salkımlardan yüz
de 15 ini mahvetmiş, noksan· 
lığı artırmıştır. Maahaza kıra
ğıdanl müteessir olan salkım· 
lar yerine neferne olarak son· 
radan doğan üzümler, anasal
kım yerini tutmak itibarile 
zararın yüzde beşi telafi edil· 
miştir. Böylelikle kırağıdan 
hasıl olan zarar yüzde 1 O na 
inmiştir. Mayısın ille 1 S gü· 
nünde ara sıra düşen yağmur· 
lar mildiyo hastalığı yapmak 
istidadını göstermişse de vak· 
tinde göktaşı atanlar bağlarını 
zarardan kurtarmışlardır. 

ki gündeliklerin bir miktar 
daha düşeceği tahmin olunu
yor. 

Üzüm kurumu, hususi va
gonlarla veya vapurlarla taze 
üzüm sevkıyatı yaparsa çekir
dekli, çekirdeksiz yaş üzüm 
sarfiyatı, kuru üzüm mahsulü
nün; kıymetli ve istekli satışına 
yardım edecektir. Taze üzüm 
sarfiyatı, memleket için kuru 
üzümden daha karla olacaktır. 
Çünkü taze üzüm müşteri çık· 
tıkça bağdan tedricen kesilir, 
bu suretle potas ve kurutma 
masrafından tasarruf edilmiş 
olur. 

incir: Doğuş fazla ve erken 
olmuştur. Ödemi~ incir bah· 
çelerinde ilk doğan incirler 
için erkek .incir bulmakta sı
kıntı çekilmiştir. On gün son· 
ra kendi mıntakalarında ye· 
tişen erkek incirler ikinci ve 
üçüncü doğan incirlere kafi 
gelmiştir. Ser~i vaktinde yağ
mur yağmaz ve fazla deniz 
rüzgarları esmezse bu yıl in
cir miktarı fazla ve kalitesi 
yüksek olacaktır. Denize ya· 
kın olan bahçelerle denizden 
uzak, fakat vadiler istikame· 
tinde denizden gelen imbat 
rüzgarları kuvvetli arazideki 
ağaçların incirlerine, erme 
mevsiminde zarar verir. 

Bu rüzgarlar, denizden uzak 
bulunan ağaçlarla kır bahçe· 
lerdt"ki ağaçlara fayda verir. 
Poyraz rüzgarları, incirin erme 
mevsiminde kuvvetli ve denize 
yakın topraklardakilerine fay
dalı olur. Bilakis kır toprak· 
)arın ağaçlarındaki incirleri 
balsız yapar. Hulasa, yerine 
ve mevsimine göre birine za
rarlı olan rüzgar, diğerine fay
dalı olur. Yalnız Ağustosun 
15 inden Eylülün 15 ine ka· 
dar bir ay incir mıntaka5ında 
yağmur yağmaması matluptur. 

333 Doğumlular 
son yoklaması 

---··---
lzmir askerlik şubesinden: 
1 - 333 'doğumluların ve 

bu doğumlularla muameleye 
tabi olanlar ve henüz yokla
malarını yaptırmam1ş olan da
ha eski doğumlu yerli veya· 
hancı erlerin bir ay devam 
etmek üzere 1 Temmuz 937 
perşembe günü son yoklama· 
larına başlanılacaktır.. 

2 - Yerli erat ( köy ve 
mahallelerine ) gönderilecek 

davetiye pusulalarında yazılı gün· 
lerde nüfus cüzdanlarile ve 
muhtarlarile beraber yabancı 
erat hergün şubede müteşek· 
kil asketlik meclisine gelme· 
leri lazımdır. 

3 - Son yoklamanın de· 
vam edeceği bir ay içinde 
gdmiyenler her iki yoklama 
kaçağı olacağına göre 1111 
sayılı As. kanunun 84·85mad· 
deleri mucibince para ceza· 
sile cezalandırılacaktır. 

4 - Nüfus cüzdanları ol· 
mıyanların veyahut eski 
Arap harflerile yazıla olanların 
hemen nüfus dairesine müra· 
caatla nüfus cüzdanlarını de· 
ğiştirmeleri gerektir. 

S - Yerli ve yabancı hal· 
kından olup vaktinden evel 
ask~ r olmak istiyen ve yedek 
subay olmak hakkını haiz kı· 
!ta hizmetlilerle 936, 937 yılı 

içerisinde }islerden mezun olan· 
ların son yoklamaları da ya· 
pılacağı ilan olunur. 

* *"' 1 - 323 doğumlu ve b~ 
doğumlularla muameleye tab1 

birçok erin Temmuz 937 a'/1 

içinde kanılarda bulunacağı 
cihetle bu erler dahi yokla' 
malarını yaptırabilmek içİ11 

son yoklama bir Temmuı· 
dan 10 Ağustos 937 Salı ga· 
nüne kadar uzatılmıştır. 

2 - Lise yeya muadil ve' 
yahut daha yüksek okullarda~ 
çıkmış ve korun bölgesinde~' 
şubeler halkından ve bu ş~; 
belerde yabancı olarak kayıt 
bulunanlarla 936·937 yıJınd~ 
mezun olacaklardan vaktinde 
evci asker olmak istiyen )~; 
dek .subay olacakların ds 
yoklamaları yapılacaktır. ~ 

Askeri Lise ve Or1 

mektepler . 
lzmir askerlik şııbesinde~, 
Bu sene askeri lise 'l/e o 1,-

Haziran ayında yağış olma
dığı gibi bağlar için (sam, 
fazla sıcak, fırtına gibi) havai 
gayri tabii haller olmamıştır. 
Bu itibarla gerek çekirdeksiz 
üzümün, gerek razakı ve di· 
ğer sofralık üzümlerin bugün· 
kü vaziyetleri iyidir. Buyıl 
havalar kurak gitmekte oldu
ğundan kır bağlarda taneler 
irileşmez ve kalitesi düşük 
üzüm olur. Kuraklıktan taban 
ve kuvvetli genç bağlar müte· 
essir olmaz. Böyle üzümler 
az dahi olsa salkımlar büyü
mektedir. Sergi vaktine kadar 
bir arıza olmadığı takdirde 
bu bağlar yüksek kaliteli üzüm 
yapmağa namzeddirler. 

Tekirdağlı 
Hüseyin de lzmire geliyor 

mektebine girmek istiyen 
11
• 

lebeler girme şeraitini öğt~ti 
mek üzere ilan tarihind~n ~· 
haren hergün şubeye mors 

Kış ve ilkbaharda amele 
gündelikleri yükseldi. Bu hal, 
üzümün maliyetine tesir eden 
bir sebeb olmakla beraber 
havanın son günlerde tabii 
gitmesinde bağlarda fazla ot 
ve kaymak kırma çapası yap· 
mak külfeti olmadığı gibi ge· 
çen yıl gibi sık sık göktaşı 
ve kükürt atmak zarureti de 
olmamıştır. Yani göktaşının 
pahalığı, az sarfiyatla ve ça· 
pada fazla amele kullanma
makla telafi edilmiş oldu. 
Memleketin iç taraflarından bu 
sene fazla ziraat amelesi gel· 
mesi ve tütünlerin umulduğu 
kadar çok olmaması bir ay
danberi amele gündeliğinin 
düşmesini temin dmiştir. Ge
çen sene bu aylarda 80 ku
ruş olan gündelik şimdi 60·70 
kuruştur. Sergi vaktinde ame
le buhranı çekiliniyeceğ-i, bel-

Amerikan boğası namile 
analan Cenubi Amt:..rika ser· 
best güreş şampiyonu Joe 
Bull Komarm şehrimize gel· 
dığini ve pazar günü Türk 
güreşçilerile karşılaşacağını 

yazmıştık. Dün İstanbuldan 
Türkiye şampiyonu Tekirdağlı 
Hüseyinden gelen bir telgrafta: 

"Ayın 27 inde güreş var 
mı? Yaksa başka tarafa gide· 
ceğim." diye bir telgraf gel
miştir. Kendisine 27 Haziran 
Pazar günü Amerikan boğası 
ile güreşmek üzere lzmire gel
mesi bildirilmiştir. Ayrıca peh· 
livan Mülayim ve İbrahim ile 
Molla Mehmetten de İstan
buldan lzmire hareket ettik· 
lerine dair telgraflar gelmiştir. 

Şehrimizdeki alakadarlar, 
bu güreşler için derhal bir 
program hazırlamışlardır. Tür· 
kiye şampiyonu T ekirdağh 
Hüseyin, bu Pazar günü, Ame
rika eski ~erbest güreş şam· 

piyonu Zibisko ile güreşecek· 
tir. Bunu p~hlivan. Mülayim 
ile Anıcrikan' Roğası Joc · ~ar 

atlan ilan olunur. 

Çeşme plajı ve 
Yamanlar kampı 

Çeşme plajları açılmış~ır~tl' 
Verem Mücadele Cern•'/ b~ 

nin Yamanlar kampı da 
gün açılacaktır. ·gl 
Turgutlu Belediye ~e; / 

Turgutlu, 24 ( Husus•. if 
Memleketimize aid ınüh1111~ıe' 
leri takip ve intaç etrnek be· 
re An karaya gitmiş o~n \'del 
lediye reisimiz Bay :9f(I' 

Öktem bütün i~leri ~u ii 9\,, 

kıyetle bitirertk Salı gıJ; ~~ırı' 
det etmiş ve bu işler 9rı11t~ 

l . l. t ve 
da va imıze ma uma . tir· 
üzere Manisaya gitınıŞ 

- ~ıif 
.. . k'b edece d' 

marın guresı ta ı ·f t/ 

Ayrıca İbrahim • şer;. 1 sf~ 
lbrahim • Manisalı fl.a ;9cs~: .. 
sında da bir güreş ya~• rJıl/~ 

Amerikan boğası M:lııJ'e 1
if 

yim yerine Molla Jir· fı~e' 
güreşmesi muhtemel ~re' 
Pazar günü mühim İ-ktlt 
maslerını sahrıc-..ol ~ 
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ltiılyanıarın Ma.lagaya 10 bin kişilik 
bir kuvvet çıkardıkları söyleniyor -ihtilalciler, mütemadiyen ilerliyorlar. Amiral 
Çervera zırhlısı, Satander yolunu topa tuttu 

Gerıel'al Frankonun elinde- ve Meridi vapurları Odesadan Bask hiikı'.imeti Nazırlarının 
lci egaleller silah, tayyare ve mühimmat 

Sevil, 24 (Radyo) - Ge- yüklü olarak ~etmişler ve fs
neral Franlco, Bilbaoyu da panyaya hareket etmişlerdir. 
Zlptetmekle idaresi altına 34 Satanderde panik başladı 
\r'~eti. top~a~ı' . ~ulunu.yor, Sen Jan Dö Loz. 24 (Radyo)
ı:lanııya hukumetı ıdaresınde Satanderdf' büyük karışıklıklar 
S eyalet vardır. çılctığı ve lspanyol halk cep· 
tıta,,de, golu fopa tataldu hesinin bozulduğu haber alın-

ku~ilbao~ 2~ (~adyo) -: Asi mıştır. Komüniı>t ve anarşist-
vetlerın ılerı hareketı Sa· lerden gayri diğer fırkalar tes-

VP. · kumandanlarının bir kısmı 
Fransaya geçmiştir. 

Satanderde bir otorite yok
tur, asi kuvvetlerin iferi ha
reketi ve yiyecek fıkdanı ha
sebile Satanderde biiyük bir 
panik hüküm sürmektedir. 

Dün bir Fransız vapuru Sa· 
tanderdeu 1500 kişiyi Fransaya 
nakletmiştir. lngiliz vapurları 
da mültecilerle dolmaktadır. ~ndere doğru hiç durmadan lim olmak taraftarıdırlar. 

evam etmektedir. ---------==========--------
.San Tarki ve Burgeda mev· -lstunbul maçları Alman • Fransız 

kıleri asiler tarafından zapte· lstanbul, 24 (Hususi) - Ga- Dostluk cemiyeti teessUs 
dilıniştir. Jatasaray takımı Fenerle, Be- etti 
'f Diğer asi kıt'alan Bilbao ve şiktaş ta Güneşle karşılaşacak- Paris, 24 (A.A.) - Alman 

•rakal sar.eyi ~e maadin )ardır. Fransız dostluk cemiyetinin 
~ıntakasını ihata etmektedir- Hamidiye döndü tertip ettiği Fransız - Alman 
er. Osodoye tepeleri asiler kongresi iki memleket arasın-

ta fı İstanbul, 24 ( Hususi ) -ra ndan işgal olunmuştur. da siyasi teşriki mesai ve an-
"· Yunanistan ve Yug<'slavya li- k 

1
• uığer bir kıt'a sahilden iler· laşma üzerinde no tai nazar 
'Yere Fastro Orgales limanına manlarını ziyarete giden Ha- teatilerinde bulunmakla ışe 
~arınağa çalışmak.tadır. Asi midiye mekteb gemisi, bugün başlamıştır. 
~rniral Çervera zırhlısı Satan· Hanya limanından buraya dön· Profesör Grimmin bir nut-
cr yolunu bombardıman et· müştür. kundan Versay belediye reisi 

ri•tir. B. va~ z eland Haye, iki memleket ricali ara-
taıyanler Malagaya as· iJ. Ruzveltle uzun müza- sındaki şahsi temasların büyük 

ker çıkarmışlar kere1erde bulundu ehemmiyetini kaydetmiş ve 
L1 Cebclüttank, 24 (A.A.) - Vaşington, 24 (A.A.) - demiştirki: 

•lagadan bildirildiğine göre, Belçika Başvekili B. V 4n Ze· Eğer Fransada Fransız-Al-
teçen hafta 3 gün içinde ge- land Reisicumhur Ruzvelt ile man anlaşması hakkında bir 
Celeyin Malagada 10,000 ltal- bir çok müzakerelerde bulun· plebisit yapılırsa ezici ekseri-
~n karaya çıkarılmıştır. Yeni- mııştur. Bu müzakereler ipti- yet bu anlaşma lehinde rey 
~ ltalyan gönüllülerinin gel- dai maddeler ve altın ihtiyat verecektir. Avrupa medeniye· 
lbtai beklenilmektedir. Birkaç akçesile zengin olan memle- tinin istikbali bu anlaşmaya 
:ınandanberi Malaga yakinin· ketler ve diğerleri arasındaki bağlıdır. Binaenaleyh bunu 
be hulunmakta olan Alman ihtilafların halli üzerinde ce- tahakkuk ettirmesi İcab eder. b:b gemileri ortadan kay· reyan etmiştir. E:,ki Nazırlardan Frot da, 

ınuştur. Keza harb borçlarının tas- Fransız-Alman anlaşmasına dair 
Yenı mevkiler işgal fiyesi meselesi de görüşül- izahat vererek bu meselenin 

etmişler müştür. beynelmilel sahada çok yanlış 
k Dilbao, 24 (Radyo) - Asi Beyan olduğuna göre Ruz· bir tefsire uğradığını çünkü 
ı.~'-"'etler, Kastrorlyase yak- velt, Van Zelandın tekliflerin- münhasıran dahili siyaset ba· 
j:"llıışlardır. Bu limanın işga- den bazılarını belki nazarı kımlarından mevzubahs edil-
lv"~ intizar olunuyor. Cenubda ltibare alacaktır. Fakat harb diğini kaydeylemiştir. 

'tnaıe de işgal edilmiştir. borçlarmın ceffelkalem ipta- Mısır Kralı 
General Davilanın Satander Jini ve silahlanmada kullanıl-

Mısır paviyonunda şerers ZUnda kullanacağı kuvvet mıyacağına dair kat'i teminat " OOo 1 tine verilen ziyafette 
~ kişi, 400 top, 100 verilmedikçe altın kredi açı· bulundu 
a.
1 
um tankıdır. masını kabul edemiyccektir. 

"11 li Paris, 24 (Radyo)-Kanada 
•mevzilerine hücum Bru .. kselJe Uı Başvekili B. Makcnzi King 

p ettiler Umumt af kanunu yUzUn- Parise gelmiştir. B. Makenzi 
~j-:ria, 24 (Radyo) - Havas den hldiseler oldu sergideki Kanada paviyonunu 
tiııd sına göre, Jarama c~phe- Brüksel, 24 (A.A.) - Eski açacaktır. 
'-ili: !üy~kl . bir h~~i kuvveti muhariplerin af kanununa karşı Dün Mısır paviyonu komi-
lbittir. evzı enne ucuma geç· tertib ettikleri nümayiş öğleden seri, Kral şerefine bir ziyafet 

Su h sonra vukubulmuştur. Nüma- vermiştir. 
fı.tı ~cumda asiler birinci yiş alayının geçeceği bütün n l b 

O-' .. lrı ışgal etmişlerdir. .retro ve enzin 
ııcıv yol üzerinde kuvvetli bir inzi-

Ol.,_ lodan mühimmatla dolu bat tedbirleri alınmış ve Da· Kanunu bugün intişar 
R.tdc lıarelcet eden oapurlar biliye Bakanlığının civarına da edecek 

~b~~·· 24 (Radyo) - Is- bir jandarma kordonu konul- Ankara, 24 (A.A.) - Pet-
~i\... dan alınan bir habere rol ve benzinden alınan da-
·-~ ı. muştur. Saat 15 e doğru sü-

' Qllrn, Negru1
1 Kapoyalos bili istihlak vergisi ile güm· vari jandarmalar Colonis so-

A bADOLU rük resminin indirilmesine dair 
~~ ::;~~~e~ılıç~:;ıt~~:e~eş:~~ olan 3263·3264 numaralı ka-

Gü 1-~-k--··--- büs etmişlerdir. Vukubulan nunlar 25/6/937 tarihli resmi 
n u siyasal gazete a t d · t' d kt" Sabi karışıklıkta bir nümayişçi kı- g ze e e ın ışar e ece ır. 

li 'p ve batyHganı lıçla yaralanmıştır. Neşri tarihinden muteber 
lJ.._:z~ar Rüşdü ÔKTEM Saat 15,45 de Dahiliye Ba- olan bu kanunlar telgrafla va-

Jıatct•~. 11
•triyat ve yau itleri I l l"l'k) t bl .ğ d") · 1322 ~ ll kanlığı civarına konu muş o an 11 ere e ı e ı mış ve 

L • •ındi N Gzhet Çançar 1 • 
lı .._"esi. - jandarma kordonu yayılmış ve numaralı kanun hüküm eııne 
~ ~ 11İnci Beyler eoka~ nümayişçiler Dahil;ye Vekile· tevfikan derhal kaza ve na· 

't'l'tıgr•f· t~ binan içinde tin~ doğru ilerilemişlerdir. hiyelere neşir ve ilanı bildiril· 
.ı.ıoa. ·27aırur - ANADOLU Burada oldukça şiddetli çar· miştir. 

As 76 
- Posta kntueu 40S pışmalar olmuştur. Birçok ya- /ran - frak 

l'allıtı 12 ONE ŞERAiTi 1 d B le k f 
00 ı ra ı var ır. irço tev i at Anlaşma proı'esi yazıldı 

~'1h.- ~ha: s· tı aylığı 700, üç 
~ e• 00 kuruıtur. yapılmıştır. Tahran, 24 (A.A.) - Bir 

tbo:eınıetetler için senelik Fransız konsolosu müddet evci Milletler Cemi-
li-. e 6creti 27 liradır 

~ Yerde s luınııtur Bilbaoga döndü yeti konseyinde mevzubahs 
Seç-..it .. ,~. Bilbao, 24 (Radyo)- Fran· edilmiş olan lrak·lran itilafları 

-'~ euuar 25 k1lnlftur. 
~4J>O sanın Bilbao konsolosu, F ran· etrafında yapılan müzakereler 

~~lli.}iıi~i;tlıı•A:?~~TAAS~ıa:_IN•D•A•ıU sadan bir torpido muhribi ile neticelenmiş ve kat'i anlaşma 
~ oWot dılliflıi,rw projoli ~JmıfQı'. 

O! .• 
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Bu o, dünkü o değil.. Dün
kü .. O" yu kucaklayıp saran 
toprak, sevgilisine kavuşmuş 
hir aşık zevki. en tazf', en te
miz giilü koklıyan bir insan 
Sf'vinci duymuştur. Fakat bu
günkü "O., toprağa düştiiğü 
gün, toprağın içi muhakkak 
suratını bıJruşturmuş ve onun 
cesedini kucaklamak mecbu
riyetinde kaldığı için çatla
mıştır. 

O, ufacık gözlü, zayıf, el
macık kemikleri fırlak, büyü· 
cek kafalı, kısa boylu, çarpık 
bacaklı biri idi. Büyük bir 
mağazanın kapı uşağı rütbe· 
sini taşırdı. Umumi harbde 
askere gitmemiş, çünkü nü
fusta kavdı yokmuş. Koyunsuz 
meydanda zeki bir keçi ola· 
rak hilenin patikalarında, da
laverenin dikenleri, kayalıkları 
arasında atlıya sıçraya, harbin 
ôiğer kapısından zengin olarak 
çıkmıştı. Artık zayıf değildi, 
yağlanmıştı. Elinde postaha
neye ~ötürülecek mektuplar 
veya Beyin evine gidecek pa
ketlerle koşup durmuyordu. 
Arabacılar ona kamçı savur
mıyorlardı artık. O da "Bey., 
olmuştu. 

O, hayat ve kazanç terbi· 
yesini böyle anormal bir za
manda aldı ve onu, işgal yıl· 
lan içinde de bö)'le gördüm, 
biraz sonraları da ... 

O, asker kaçaklarını himaye 
eder, bedava kullanırdı. 

O, hırsızlık eşyayı ucuz ucuz 
alırdı. 

O, şehrin ileri gelenlerile 
konuşurdu da kimse ondan 
şüphelenmezdi. 

O, nihayet mesleğinin bü
tün hünerini faizcilikte de gös· 
ter.di. Bu kara cahilin, meğer 
ne müthiş, ne hesapçı bir di· 
mağı varmış. Santimleri, sinek 
gibi havadan avlar, kasasına 
kordu. Oğlu da ayni ayarda 
idi. Mektebde, lastiklerimizi, 
kalemlerimizi çalardı. 

O, İzmir yanarken Başdurak 
köşesine duruvermiş, dört ma· 
ğazayı, beş evi dolduracak 
kumaş, eşya vesaire almıştı. 
Hem de sermayesinin yüzde 
birile ... 

Olan olmuştu, yedi sekiz 
senede yoktan bir varlık doğ
muştu. Fakat o, ondan sonraki 
birkaç sene içinde de mari· 
fetini gösterdi. 

fzmirde oturmak işine el
vermezdi. Nekadar olsa, piya· 
sada bir kısmı tahsil ıörmüş 
zekalarla aşık atmak, nihayet 
eski kapıya dönmek gibi bir 
akıbet te tevlit edebilirdi. Ka
zalara, köylere atıldı, faiz ve 
murabaha denilen değirmeni, 
seyyar olarak işletiyordu. 

O, tarlaları, bahçeleri, ev· 
leri ve herşcyi, bu değirmene 
soka biliyordu. 

Onu bir gün Beyler soka· 
ğında gördüm. Rozet dağıtılan 
bir bayram günü.. Çocuklar, 
yakası rozetsiz bir insan gör· 
dükleri için sevinerek karşıdan 
koşuşmağa başlamışlardı. O: 

- Hay Allah müstakını 
versin, burada da yakalandık .. 

Diyerek dar çıkmaza saptı 
ve bir bacağını kaldırarak du
vara pislemeğe başladı. Ço
cuklar, beklediler, beklediler, 
nihayet bıraktılar, gittiler. 
O da onlann gittiğini görünce, 
sevinerek çıktı, diğer sokak· 
lara daldı. O, şimdi, üstünde 
tek yeşil ot bitmiyen bir me
zarda yatıyor. 

4 Orltalt. Ral.ff Qö/cl;o .. 

·Bağdad konuşmaları çok 
müsaid bir· safhada 

-Başı 1 inci sahi/etle -
devam ediyor. f ki devlıot Hariciye 
Nazırlım, Tahrana gitmek üzere· 
diri er. 

Bağdad, 24 (A.A.) - Hu
susi muhabirimiz bildiriyor: 

Türk Vekilleri şerefine 22 
Haziran akşamı verilen resmi 
ziyafette Irak Hariciye veziri 
tarafından aşağıdaki nutuk 
irad edilmiştir: 

Vekil Hazretleri; 
Komşu, qost ve kardeş Tür· 

kiye Cumhuriyetinin Hariciye 
Vekili, zatı devletlerini Irak 
hükumeti namına selamlamakla 
mübahi ve refakati devletle· 
rind~ bulunan muhterem zat
lara hoşgeldiniz demekle bah
tiyarım. 

Ziyareti devletlerinin bize 
kazandırdığt şu mes'ud anlar 
iki ay evel benimle arkadaş· 
!arımın Türkiyenin pek misa
firperver yurdunda pek sami· 
mi muhitinde yaşamış oldu
ğumuz tatlı lahzalara güzel 
ve unutulmaz bir zamime ola· 
caktır. 

Bu ziyaretler iki komşu 

devlet arasında esasen ve te
yemmünen mevcud samımı 

münasebetlerin •tabii bir ma· 
kesi olmasından başka ayrıca 
iki devlet ricalini buluşturup 

bu münasebetlerin inkişafı ve 
müşterek gayeleri olan sulh 
ve refahı umumi uğrundaki 
mesailerine yardımcı olması 

noktai nazarından da pek kıy
metlidir. 

Türkiye cumhuriyeti siyase
ti hariciyesinin mümessili sı
fatiyle zatı devletlerinin esa
sen bu ciheti hakkiyle takdir 
yolunda ibraz buyurmuş oldu
ğunuz sermeredar eserler mu
cibince gıpta olmuş ve kar
deş Mısırın Cemiyeti Akvama 
duhulü münasebetlle toplan· 
mış olan Cemiyeti Akvam 
asamblesi riyasetine ittifakla 
intihap olunmak suretiyle bir 
defa daha tebarüz eden bey
nelmilel vaziyetiniz bu seme· 
redar eserlerin inkişafına yar· 
dımı olmak itiberiyle de müs
telzimi memnuniyet olmuştur. 

Tarihi ve coğrafi amillerin 
pek tabii olarak vücude getir· 
diği Türk-Irak dostluğu hissi
yatını taşıyan ve ayni zaman
da necib · Türk milletinin yük
sek meziyetlerini takdir etmiş 
olan Irak her zaman Türkiye
nin refah ve saadetini temen
ni etmiş ve Türkiyenin teali· 
sini görmekle sevinmiştir. Bu 
türlü mütekabi samimi duy
gularından gıdasını almış ol
duğu içindir ki Türk-Irak dast
luğu hemen bizzat ve kendi 
kendine neşvünüma bulmuş 
ve her zaman böyle kalacağı 
kanaatini vermiştir. Kendi 
bayır ve saadetini umumiyetle 
insaniyetin ve hususile etrafın
daki komşu ve kardeş millet
lerin · hayır ve saadetlerile te· 
vem olduğu kanaatini taşıyan 
ve imkanının bahşettiği kadar 
mesaisini bu kanaat uğrunda 
sarfetmeğe daima hahişkar 

kalmış olan memleketimiz 
muhterem Türkiye Cumhu
riyetinin beynelmilel hayattaki 
mümtaz eserlerile bu hususta 
umumi sahalarda ve bilhassa 
yakın şark sahalarındaki me· 
saisini derin bir takdir ve 
memnuniyetle karşılamış ve 
karşılayacaktır. 

Vekil hazretleri, 
Zatı devletini ve muhterem 

•9. v~ ~~aQlifı~ Celil 

Bayar ve diğer muhterem rü: 
fekanızı aramızda görmekten 
mütevellit sevinci ifade eden 
sözlerime nihayet vermeden 
cvel şunu söylemiye JJlQSaade 
buyurunuz: 

"Ziyaretiniz memleketimiıirı 
sıkıcı bir mevsim sıcakların~ 
tesadiif ediyor. Bu sıcaklarm 
gönüllerimizde Tiirkiyeye v~ 
muhterem şahıslarınıza karşı 

beslenen dostluk ve kardeşlik 
duygularının harareti yanınd~ 
unutulacağını ümid ediyor ve 
bu hararetli duygularla kade .. 
himi Türkiyenin Ulu rehberi 
ve Türkiye milletinin yüksek 
ve muhalled bir şult-i dehası 

olan Reisicumhuru Ekselans 
Atatürk hazretlerinin şe:-efine 
reffetmekle ve kardeş Türk 
milleti necibesinin daima mü
tezayid görmek istediğimiz 
teali ve refahına ve kendile· 
rine karşı derin bir hürmet 
taşıdığım Başvekil lnönü haz
retleri ile zatı devletleri ve 
Ekselans Celal Bayarla diğer 

muhterem rüfekanızın sıhhat 

ve saadetine içmekle büyük 
bir şeref ve saadet hissedi
yorum .• 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Aras da aşağıda yazılı nutku 
cevaben irad eylemişlerdir: 

"Vezir Hazretleri; 
Pek derin ve pek samimi 

dostluk ve kardeşlik hislerini 
tebarüz ettiren ve necib Irak 
halkının hakiki duygularına 

tercüman olduğuna şüphe ol
mıyan güzel sözlerinizle Ulu 
Önderimiz Atatürk, şefim Is· 
met 1nönü, arkadaşım Celal 
Bayarla benim hahkımızda 
lütfen ifade buyrulan beyanata 
yürekten teşekkür ederim. 

Svylediğiniz gibi menşeini 
asil duygulardan ve esaslı 

menfaatlardan alan Irak-Tür· 
kiye dostluğu iki milletin sa· 
lim görüşleri ve duygulan mil
letlerimizin mukadderatını el
lerinde tutanların karşılıklı iyi 
anlayışları sayesinde her geçen 
gün daha kuvvet bulmuştur. 
Bu dostluk orta ve yakın şar
kın sağlam esaslara dayanan 
muahedenet ahengi içinde se· 
libetli bir sulh ve muhabbet 
mesnedi teşkil etmektedir. 

Necib Irak halkının bildi
ğimiz bu asil duygularının 
buraya gelirken daha hududu 
geçer geçmez başlıyan ve ile
riledikçe artan binbir tezahü
ratına şahit olmakla mesud 
olduk. Ve bir kardeş memle
kette bulunduğumuzu çok açık 
olarak gördük ve duyduk. 

Bütün bu şahidi olduğumuz 
samimi hissiyatın Türk mille· 
tinin lraka karşı duygularının 
tam bir makesi olduğunu söy
lerken memleketimin müteka-
bil hislerini ancak ifade etmiş 
olurum. 

Hariciye Veziri hazretleri; 
Güzel lrakın her sahada 
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.Sayfa ' 

Çocuk ,anada mı ha!_malı babada mı? 

lKüçük Nihad, ''babamı 
.isterim,, diye bağırdı 

Iorbalı icra dairesinde gürültiilü 
bir hadise oldu .... ..................... ~ ..... 

MAHKEMELERDE 

Çocuğunu öldü
ren kadın 

Adli tıb ışleri mecli-
. . k d 1 

:sının raporu o un u 
Turanda doğurdLğu çocu· 1 

ğun göbeğini kesmiyerek ölü· 
müne sebebiyet vermekte ve 
.çocuğun .c sedıni deniz kena
rında kum içine kömmekle 
maznun Mustafa karısı Şerife
:nin muhRkemesine dün ~ehri· 
m·z Ağ rccza mahkt·mr s nde 
devam edilıniş, Adli tıb işleri 
meclisinden gelen rapor okun· 
muştur. Raporda bazı çocuk· 
ların marazi ve cı\ız doğma· 
ları sebebile yaşama kabiliyet
leri az olduğu ve öldükleri 
görüldüğü veya ölü olarak 
doğdukıarı icin Şerifenin do· 
ğurduğu çocuğun, ne suretle 
öldüğünün fennen tesbitine 
imkan olmadığı bi l dirilmiştir. 

Muhakeme, Müddeiumumi· 
nin iddiasını serdetmesi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Kumtepe cinayeti 
Menemenin Kumkpe mev· 

ki"nde Gıritli Emini öldür
mt'kle maznun Bela Mustafa 
ve kardeşlerinin muhakt>mele· 

• 
rine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edile· 
cekti. Bir şahidin ifadesi alın· 
mak üzere yazılan istilama 
cevab gelmediğinden, mu· 
hakeme başka bir güne hıra· 
kılmıştır. 

Sarhoşluk yUzUnden çı
kan cinayet 

Keçecilerde sarhoşluk yü· 
zünden arkadaşı Celali öldür
mekle maznun Hüseyin oğlu 

Sabanın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza m&hkeme
sinde devam edilecekti. Arap 
Ramazan adında bir şahid 
aranmakta, fakat bulunama· 
mıştır. Bu şahidin bulunarak 
mahkemeye gönderilmesi hak· 
kında Emniyet müdürlüğüne 
yazılan tezkereye henüz ce· 
vap gelmediği ve şahid bu· 
lunmadığı ıçın muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Göz Hekimi 
Milat Oref 

l 5 Ağustosa kadar seya· 
hatte bulunacağı sayın milş· 
terilerine arzeder. 

Torbalı, (Hususi ınuhabiri· 
mizden) - rf orbalıda Kara· 
kuyu köyün<ien Vehbi, şimdi· 
ye kadar kendi yanında ba
kılan ve mllhkeme kararile 
annesine verilen oğlu Nıhadın, 
annesine teslimi yüzünden Tor· 
halıda az kalsın mühim bir 
hadise çıkacaktı. Fakat Tor· 
balı hakimi ile müddeiumumi· 
sirıin yerinde ve ıeıi müda· 
hal«"leri sayesinde, hadisenin 
önüne geçilmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Bn. Makbule, eski kocası 

B. Vehbinin yanındaki oğlu 
Nıhadı almak üzere mahke· 
meden istihsal ettiği ilamı, 

icraya vermiş ve icra memu· 
rile birlıkte köye giderek oğ· 
lunu alıp Torbalıya getirmiş· 

tir. icra dairesinde zabıt va· 
rakası yapı\dığı sırada babası, 
Nihadı bir otomobile atarak 
köye kaçırmış, bir saat sonra 
çocuğun aranıh bulunması ve 
getirilmesi için köye iki jan· 
darına gönderilmiştir. Fakat 
jandarmalar, araştırdıkları hal· 
de çocuğu bulamayınca işe 

müddeiumumilik müdahale et· 
miş, kanuni takibata başla
nıışt ır. 

Birkaç gün sonra çocuk 
tekrar Karakuyu köyünden 
alınmış ve Torbalıya getiril· 
miştir. Orada icra memuru, 
çocuğu babasından alarak an· 
nesine vermiş, fakat asıl vak'a 
bundan sonra başlamıştır. An
nesi, çocuğu lzmire getirmek 
üzere icra dairesinden çıktık· 

tan sonra küçük Nihad: 
- Babamı isterim. 
Diyerek feryada başlamış, 

bu feryadı duyan babası Veh-
bi, derhal hücum ederek ço· 
cuğu zorla almak istemiş, Bn. 
Makbule bağırmağa başlamış, 
hükumet dairesindeki bütün 
memurlar, dairelerinden dı· 
şan çıkarak ne olacağını me· 
rakla beklemeğc başlamışlar· 
dır. Bn. Makbule o sırada 
bayılmış, fakat müddeiumumi 
ve hakim, acele vak'a yerine 
yetişerek bir hadisenin önünü 
almışlardır. -----Amerika 
Ecnebi sermayesinden 

fazla vergi alacak 
Vaşington, 24 (Radyo) -

Hükümet; ecnebi sermayesine 
mevzu vergiyi yüzde 35 nis
betine çıkarmağa karar ver-

i Ciizli Cihangir 1 
_9_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

bir gürültü duyuldu, buna bir lıyordu. Korkudan mı? Hay· 
parazit demrk mümkün de· retten mi? Neden olursa ol
ğildi. Bundan sonra şiddetli sun, bu, garib bir tesir husu· 
fakat uzaktan çan sesleri du· le getiren bir sesti. Salondaki 
yuldu. beş kumandan ve başvekil, 

Bu çan seslerinde bir ga· katibi hususi bu korkunç ifa· 
rabet, bir fevkaladelik vardı. denin tesiri altında ıunlan 
Nihayet radyodan bir ses, dinlediler: 
acayib, korkunç, efsanevi "Allo ... Allo ... 
mahlukat ağzından çıkıyormuş Ardenya payitahtı Leman 
gibi bir ses duyuldu. Bu ses, şehrinin en son haberleri şun
Ardenya dili ile söz söylü· lardır: Bu gece, tam gece 
yordu. Kelimeler bir gülle yarısı Ardenya hükumetinin 
gibi düşüyordu. hava kuvvetleri, yeni dost iki 

Bu sesi duyan ~ ihtiyarsız . devletin, Sarag,onya ile Fu

Olirak titiecefje m~bur ~ . rony• devktlelmia bü li ... dG 
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Kuyu kaz.arlarkeu 
ip koptu, ilci lci,i lcugaga 

di4tii 
Cumaovasında Kocaeli me~ 

kiinde feci bir \aza olmuştur. 
Afyonlu Hüseyin oğlu Hü· 

seyin ile arkadaşı Hacı ibra· 
hi~ bir kuyu kazarlarken ip 
\opmuş ve kuyunun ıçıne 

yuvarlanarak ağır surette ya· 
ralanmışlordır. 

hırsızlık 
Mümin oğlu Hüseyin, Eş· 

refpaşada Kamilpaşa cadde· 
ıinde oturan lsmail kızı Fat· 
manın evinden 40 lira para 
ile bir kumbara ve bir çift 
çorap, bir nazarlık çalmış, ya· 
kalanmıihr. 

Çakı ile qa,.alamış 
Karataşta Hilal sokağında 

Ahmed oğlu Ahmed ile Ha
san oğlu Hüseyin bir yorgan 
meselesinden kavga etmişler, 

Ahmed, Hüseyini çakı ile sol 
bacağından yaralamış ve ya· 
kalanmıştır. 

Taşla yaralamış 
Alsancakta P~pağan soka

ğında oturan Süleyman oğlu 

Mustafa, bir ırz meselesinden 
kavga ettiği Fevzi kızı Şt'rifeyi 
taşla başından yaralamış ve 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Kumarcılar yakandı 

Yangın yerinde kumar oy· 
nıyan Ahmed oğlu Mehmed 
ile Hasan oğlu Halil ve Mu
hiddin o~lu Ahmed yakalan· 
mışlar, 342 kuruş kumar pa
rası müsadere edilmiştir. 

Paraşüt kulesi garııgordu 
Dün, Paraşüt kulesinin bi

rinci katında bulunan boş çi· 
mento çuvalları, ameleler ta
rafından atılan bir sigaradan 
ateş almı~sa da derhal söndü· 
rülmüş ve büyük bir yangının 
önüne geçilmiştir. 

Cihan iktısat 
konferansı 

Alman müstakbel jestinin ne ola
cağını kimse kestiremiyor 

Başı 1 inci sahi/ede -
rek hahrmok çok ~ytanca bir fi. 
kirdir. Eğer taarruz muvaffak ol· 

ıayd1 ve torpill~r l.l'ipzig~ i abet 
rıteydi bu Doyçlandıla olıiıı~u gı bi 
31 ki inin bayat111a d.-ğil 5011 v~ 
daha fıı:zla insanın hayatına mal 

olurdu. 
12 haziranda akclı>dilen anla!Ş· 

malara ıcwfikan Almon bııldlmeıi 

dnpiv edilmio olan müflf"rek ıed· 

birler bal. kınıla dPrhal bir kurar 

iuihıızını diğer üç cll'vleıtı·n iııtc· 

mittir. Bu ıulelıi ıakib eden mü· 
uk .. rclcr esna .. ınclıl Alman ıckJif. 

lı>ıi halyan nıüm"""İlll'riııirı derhal 
kat•i lıir mu:ıah.ır.-ıine nail olılu~u 

halele Fran•ız.fngiliz nıüme'l!lillt•ri 
müı.-maıliyı·n ortoyo itirazlar çıkar• 
ııııtlarclır. Bunlar Valin h·a hııl.Q. 

metiuiu Alınnııya lıırsfınılan ilrri 

sürülen haı:i "Yi inkur f'lli~ini ve 
binaf'naleyb evv .. Jbeevvı>l hir talı• 

rikAt yapılma"• lizımgeldiğini he· 
yan eınıişll"rdir. 

Bu. eu demektir ki, kontrol 

korııiıc•~i kontrola iştirak edrn bir 
d .. vt .. ıin keııdı-inr. nrzeııiği hftıfi•c· 

lı riıı ılcığrııluğunılon ~iiphe eıliyor. 

ve J.:ızıl miit.-c:ı\·iziu tıözlerioi der· 

bal kalıul ı•ıtiycır. 
Yapılacak lıerbangi hir hare· 

kt>ti beynelmilt'l lııbkikaıa ıabi 

tutmak 12 haziran tarihli anlaş· 
mamo rııb ve müclıl.-a!!ıııa kaı•iy· 

yt•n nıuhatirlir. Hö) le Lir u~ulün 

lıugiiııkü şnrılar iı;inıle ancak bir 
ııeıicesi olıılıilir ki, o cia Lııle,.vik. 

kor anları caoiyaoe tuarruılarmıJa 

teşyi eımek. 

Jlıidiııf'll'r Alman J.-niz mnka· 

malının ve Liııaı•oıslt>yb Alman lıil· 

kuııı.-ıinin de doğnılıı~urıu garanti 
eıtilderi bir tanıla açık ve rc•dcfc· 
dilıniy•·c k. bir o .. kilclı: ı .... ipzig ku· 
manılaoı tarafından le bit olun· 
mu~lıır. flunılan ha~ko lııı bey.mat 

Alman hukunıetinin mııvnfakaı el• 

tiği veçbıle ileride tahkikat ile de 

tevsik olnrıabilirdi. 

12 Haziran anlaşması sırf 
müşterek tedbirler alınması 
maksadile yapılmıştır. Bu ne· 
ticeye varılmamış olduğundan· 

bugün yeni bir vaziyet karşı· 

sında bulunulmaktadır. Ve Al· 
manya bu anlaşma mucibince 
bugün hareketlerinde ser· 
besttir. 

nazarı dikkatini dört devletin 
müşterek tedbirlerinin takib 
edeceği bu gibi yeni hadise· 
lerin neticeleri üzerine celbet· 
meleri. 
Almanyanın bu talep1erine 

ltalya tarafından muzaheret 
edilmiş fakat lngiliz ve Fran
sız hükumetleri tarafındansa 
teklif edilen deniz tezahürüne 
iştirak reddolunmuştur. Alman· 
yanın bu talebinin reddi üze· 
rine müzakerelerin akamete 
uğradığının tesbıt edilmesi ne· 
ticesine varılmıştır. Zira Fransa 
ve İngiltere hükumetleri her· 
hangi bir tedbire haklı bir 
surette iştirakten evd hertürlü 
suitefehhümün önüne geçmek 
üzere Leipzig kruvazörü ha· 
diseleri etrafmda bir tahkikat 

Bundan başka bir lngiliz 
gazetesinin çok ağır makale· 
sinde de dediği gibi torpille· 
necek bir Alman gemisinin 
ltalyanlar tarafmdan ve taar· 
ruza uğrıyacak bir ltalyan ge• 
misinin de Almanlar tarafın• 
dan hücuma maruz ka1dı~ın1 

iddia etmek kolay olacaktır. 
Bu şerait altında kontrol 

imkansızdır. Ve vazifesini, şe
refini ve mes'uliyetini müdrik 
her devlet bu kontrola işti· 
rakte mazurdur. Bunun için• 
dir ki, Alman hükumeti kendi 
menfaatini ve gemilerini Va· 
lansiya bolşevik kundal ç la· 
rına karşı bizzat kendisi ken• 
di vasıtalarile himaye etmeğe 
ve bu himayeyi de bu cani· 
leri yeni taarruzlardan mene-

yapılmasını taleb eylemiştir. decek en elverişli vasıtalar1-
Alman hükümeti bildirilen temine karar vermiştir. 

hadiselerin doğruluğu hakkın· 
da Valansiya bolşeviklerinin 
~a.:lece bir tekzibi üzerine 
şüphe edılmesini asla kabul 
edemez. Böyle bir yalan in· 
kar esasen beklenmelı idi. 
Ve hatta bu gayet tabii idi. 
Fakat bolşevik ispanyada 
böyle bir tahkikat ifası f ilen 
imkansızdır. Bundan maad~ 

mümasil ahvalde beynelmilel 
uzviyctler ve mesela Milletler 
cemiyeti tarafından takib edi· 
len usuller göstermiştir ki 
bu tahkikat ta pek uzun süre· 
cek, ileride yapılacak mütte· 
hid hareket yalnız boş olmak
la kalmıyacak ayni zamanda 
Valansiyalıların nazarında gü· 
lünç olacaktır. 

Bununla beraber Alnıan hü· 
kumeti bir anlaşma elde et· 
mek için herşeyi yapmış ve 
Londra müzakereleri esnasın
da yalnız fiili mukabeleı bil
misil hareketlerinden vazgeç· 
mekle kalmamış ve Valansi
yaya aid tahtelbahirlerin mü
saderesinden de sarfınazar 
etmiş ve sadece bir deniz 
nümayişile ihtarda bulunmak 
suretile iktifa edilmesini ka
bul etmiştir. 

Fakat bu basit teklifler da
hi Fransız ve lngiliz mümes
silleri tarafından reddolun· 
muştur. 

Bu şerait altında şurası 

aşikardır ki, 12 haziran tarihli 
anlaşmalar yalnız manasız 
değil ve hatta muzırdır. Zira 
mezkur anlaşmaya bu kere 
verilen tefsir ileride vukubu
lacak her taarruzda evelbeev· 
vel tahkikat yapılması tanı· 
zammun eylemektedir. Böyle 
bir tahkikat ise yalnız aylarca 
sürmiyecek ayni zamanda ne
ticesiz de kalacaktır. 

toplanmış, ne {yapacaklarını 
şaşırmış bir halde idiler. 

Başvekil, hususi katibine 
ansızın: 

- Sen buradan gitl 
Emrini verdi. 
Hususi katib dışarı çıktığı 

vakıt başvekil, benzi sapsarı 
olduğu halde arkadaşlarına: 

- Rüya mı görüyoruz?. 
Diye sordu. 
Biraz sonra ilave etti: 
- Y.a rüya görüyorum, ya· 

bud çıldırmış bulunuyorum! 
Dedi. 
Beş kumandan, başvekili 

teskin için yanına yaklaştılar. 
Başvekil arkadaşlarına elile 
işaret ederek: . 

- Bir hıyanete kurban 
gidiyoruz! Herşeyi düşündüm, 
herşeyi mükemmel olarak ha
ıırladımı fakat .bu cilıef dü· -.. ---·-.. .. 

Alman hükumeti kendi mii" 
taleasının tamamile ltalyaıı 
hükumetinin mütaleasına u'f 
gun olduğunu ve bu meseled~ 
de iki memleket arasındak1 

teşriki mesainin çok mesu~ 
bir şekilde tezahür f"ttiğİll1 

müşahade etmekle büyük bİ~ 
·~ı memnuniyet duyar. Bu teşrı 

mesai Avrupada nızamın .,e 
bınaena1eyh sulhun muhafaıB51 

için bir zarurettir. 
Almanyanın 
müstakbel jesti ne olacak 

Londra, 25 (A.A.) - f'fl' 
vas muhabiri bi\diriyor: , 

Londra gazeteleri bugünıı
yazılarında Almanya-lsparı~ 
hadiselerinden bahseder1'~ 
endişe ile fakat ayni zamarı 
soğukkanlılıkla şu suali sar 
maktadır: 

Bir kaç gündenberi Alrıt_, 
yanın tuttuğu siyaset yol~ 
daki hakiki amiller nedir? -
Almanyanın önümüzdeki 

1 

jesti ne olacaktır? it' 
Maamafih lngiliz gaıet~ıf 

rine göre bir kaç nokt~ şıj 
diden halledilmiş telakki e 
le bilir: rl 

1 - Von Nöyratm 1.p 
drayı ziyaretinin tehiri ileeJİ". 
manyanm Leipzig mesel ~ 
deki değişmez hattı hard,t 
arasında rabıta bulun 

muhakkaktır. -d'ıl 
2 - Yukardaki iki h~Jb' 

ile general F rankonun 9ı l 
odaki muvaffakıyeti ar..S' 

muhtemel rabıta vardır·~~ 
Nasyonalistlerin mu" ~ 

yelleri teeyyüd ettikçe dl~{ 
Nasyonal Sosyalistlerin P' 
seti galebe çalmaktadır· Çf 
ğer taraftan Almanyanırı ıf 
koslovakyaya karşı aldı~ / 
tı hareket te Almanya~ I 
- Sona 6 ıncı salıif 

şiinmemiştim; bir h~ 
maruz kalacağımı akhrıı' 
getirmemiştim. 

Dedi. 
Harbiye nazırı: 1 
- Bu hıyaneti 1~'? b' ıt· 

veya yapan kim ola 1 

,ıe 
Diye sordu. . ed' \İ' 
Başvekil soğuk _b_ıril fJıJ P ı 
- içimizden bırıs tP 

nım1 ilk olarak bu alc~ ~ 
ancak sizlere açtıın· 1'11~ 

Be§ şef şaşırdılar, f 
Bahriye nazırı: bı.ı''Jf 

- Hepimiz de ,ıo•·· 
ve ağzımızı açacak ' ti 

Demek istedi. . ·~iı 1 

ı . bırıı>" 
- yı amma, ·. 

mızda değildir. bİfe 1ı 
Bahriye erkanıhar rııı?· 
- General Mars 

kanı yok!. IJlll .,,-
- So"" 

c 
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Ôlen 

Bir 

San'at 1'argö ·cü Hagri Attıok, arkadaşımız t izahat veriyor 11e 
Karagözünü .. ognatıg '"· 

ğı1'; eiJnlerin "" zevkli ovunu 

Karagöz! 
Asker kaçcikçıhğını bile 

durdurdu. 
taragözcii Hayri, tiyatro kumpanyaları 

ile clolafırken onlara neler sorarmış? 
- Ulan Ka· Maksadımı kumandanımııa 

"•göz .. 
- Söyle Ha 

Cıvat.. 

h - in aşağı 
akalım •.. 
- Patlasan 

Çatı a s a n i n • 
l!aeml 

- Ben de 
leni bu akşam 
'takı indirmez Karagözcü. 
lem, hana da Hayri 
'cilan, sanlan, Alcdeniıin ar
bıı. Karadenizin tortusu, İn· 
~n sarrafı, kundura kavafı, 
" döndü Hacıvat çelebi de

'aeainler .• 
l - Ben de aşatı inersem 
vtna da adlan, sanlan, top· 
'-r.. tüfeklen, mitraliyöden. 
~reylen, tanklan, 1zgaray· 
."• maşaylan Kırkkilisdi 
IQıene Karagöz demesiler. (!) 

• • • le.. Birkaç haftadanberi, sene-
Ce yaptığı gibi, Bucada ka· 

~töz oynatan deterli kara· 
~ Hayri Albokla karşı 

lıyayım .. 
Onu kaç gündür yakala
~ ve kendisile bir röpor
~ Yapmak istedimıe hep eli 
ı.. kaldım. Ancak dün gece 

fıratı yalcahyabildim. 

S.çları aj'armata yüz tut· 
~ olan sanatkara ilk sor
,..ın sual şu oldu: 

\"' Karagözcülüft hevesi siz-
'8sıl baıladı? 

ta..~ ıualim karşısında elini 
~na götürdü... Geçmiş 
l~ni gözleri önünde can· 
~rdı. Ve: 

~' küçükken karagözü pek 
~erdim, diye anlatmata 

~em o derecede ki ... 
~ n günlerinde babam· 
""'• lcaragöze gidebilmem 
,._. .birkaç kuruş kopara· 
~e oruç tutardım .. 
~ .. leyrettiklerimi de er· 
~ın ~· mahallenin çocuk· 
' ... _ toplar annemin 
~ be 0rtüıünü perde yap• 
~ Cerebilditim kadar tek
~tı.'-i 'h çahıırdım. Seyre· 
Jitqkn lllemnun kaldığını 
' bi c;e bu ite olan mera· 
~...: Ac.t daba artardı .. 
ltd..!et aalcere gittim •• 

-.;; .:.:ıaırwı yer çok can 

§r hiç oturmadan b· 
~~ de~·· Amma temelli kaç-

a_.11 ~·I~ ıezmek için. 
~ ~ntirıe geçmelr için 
,. '-Yel. •lar. Ne yaptılarsa 
~i~ ebnedi. 

~~lılQ ~- ~iın çocukken 
..;:'Cözciiliik .bu iıin 

açtığım zaman: 
- Haydi bakalım .. Herşey 

nafile amma bir de sen dene .. 
Dedi. 
Hakikaten dediğim oldu. 

Askerler eskisi gibi kaçını· 
yorlardı artık .. 

Burada sanatkarın sozunu 
keserek şu suali sordum: 

- Demek asıl karagöz· 
cülüğe burada başladınız? 

- Hayır, burada sırf ke· 
yif için oynatıyordum. 

- llk piyesiniz ne oldu? 
- .. Asker kaçağı.. adın-

daki bir eserimdi.. Sonralan 
hep harbe dair piyesler yaz
dım .. 

Askerlikten terhis edilince 
tabii bu işi terkederek ufak 
tefek ticaretlerle meşgul ol· 
dum .. 

Bir gün Yunan lzmiri İşgal 
edivermişti .. 

Ben de işimi gücümü terk 
ederek Anadolunun içlerine 
çekildim .. 

Burada da karagöz imda· 
dıma yetişti.. Hani derler ya; 
insan bir şeyler bilsin, isterse 
o bildiği şey köçeklik olsun .. 
Onun bile insana faydası do· 
kunuyor .. 

Derme çatma yaptığım ka· 
ragöz ve hacıvatlarla yalnız 

k\!ndime faydası dokunmakla 
kalmıyor. ayni zamanda hal
ka da böylelikle Damat F e· 
ridin, saraydakilerin kötülük· 
lerini anlatarak yurduma ma· 
nen hizmetlerde bulunuyor
dum. Yurda hizmet etmek 
yalnız silaha sarılıp ileri atıl· 
makla olmaz ya .. 

işte bu andan itibaren ka· 
ragözcülüğii kendime meslek 
edimdim. Bir zamanlar tiyat· 
rolara da çalışmıştım. Eğer ti· 
yatrodan soğumamış olsaydım, 
belki bugün sayılı tiy~ro ar· 
tistleri arasma girerdim .. 

Tiyatrodan sotumamza se
beb ne idi? 

- A birader, sorma bunu, 
sorma... Çok acı şey •• Çalış
tığım kumpanyalarla Anadolu 
içlerinde köy köy, şehir, şe· 
bir dolaşırdık. Uğradığımız 
bir çok yerlerde şu suallerle 
lcarşıla11rdık: 

- NasJI güzel kadınlarınız 
var mı?. 

- Kaç kadınınız var? 
- Çıplak -mı oynıyacak? 
- Güzel kıvırtıyor, güzel 

göbek atıyorlar mı?. 
Hiç bize: 
- Hangi piyeıleri oymya· 

caksımz? 
- iyi sanatlcirlarınız. var mı? 
Demezlerdi. Citeri beş para 

~ Ud ... iii. &1 lira 

Karagöz meraklısı olan 
çocuk taklid gapıgor 

alırken bize de ya yirmi be.ş. 
ya elli kuruş belki düşer, belki 
düşmezdi .. 

Kıymetli Karagözcü bunları 
söylerken çok müteessir bir 
vaziyetteydi. Onun yarasını 
daha fazla deşmemek için su
alimi çevirdim: 

- Nasıl, gittiğiniz yerlerde 
Karagöze rağbet gösteriyor
lar mı? 

- Çok defa kötü vaziyet· 
lerle karşılaşıyorum. Karagöz 
oynatmak istediğim bazı yer· 
)erde müsaade almak için ver
diğim istidalar şu cevaplarla 
bana iade ediliyordu: 

- Haydi oğlum.. Şimdi 
kaçıncı asıraayız? .. 

Böyle diyenlere de hak ver
miyor değilim. Daha önceden 
gelen ve karagözcülüğün ne 
demek olduğunu anlamıyanlar 
Üzerlerinde fena tesirler bıra
kıyor .. 

Biz böyle konuşup durur
ken kulağıma şu sesler çarptı: 

- Haciyyy .• vat ... Gal ( 2) 
buraya .. 

Bunu söyliyen bir çocuktu .. 
Karagöz meraklılarından. 

-Küçük ·dedim- sen d-: mi 
karagözcü olacaksın?. 

Ellerile karagözün taklitle
rini yaparak zoraki kalınlaştır· 
dığı scsile: 

- Ne bileyim ben .. 
Dedi ve yanımızdan uzak· 

)aştı. 

Gülüştük. 

* * • 
- Hiç yetiştirdiğiniz kara· 

gözcüler yok mu? 

Gülerek cevap verdi: 
- Sütten ağzım yandı da 

şimdi ayranı üfliyerek içiyo· 
rum .. 

Bir zamanlar hem bana yar
dımı dokunur, hem de yetişir 
iyi bir karagözcü olur diye 
yanıma bir çocuk aldım. Ke· 
ratanm südü bosukmuşl. 

Bir gün takımlarımı aşırarak 
sıvışıp gitti. Başka birisini al· 
dım. O da öyle yaptı. Ee ar· 
tık siz söyleyin; nasıl bir daha 
yanıma kimseyi alırım?. 

- Meşhur karagözcülerden 
kimleri tanıyorsunuz? 

- Başta herkesin tamdığı 
meşhur Hazım, irfan. Maninh 
Mehmet, Hayali Nedim, lstan· 
tanbullu katip Salih ki, şimdi 
ölüdür ... 

- Hazımla tanışıklığınız 
var mı? Onun karagözcülü· 
tünü nasıl buluyorsunuz? 

- Hazımı çok severim. O 
karagözü sinemaya vererek 

r..u1l ~~ de pcnkl 

Bağırmak istediğim 
zamanlar 

insanın, hazan bağırmak ve 
birşey söylemek ihtiyacı duy
duğu zamanlar vardır. Bt>n bu 
ihtiyacı sık sık hissederim. Bil· 
hassa, "yalan! .. diye bağırmak 
istediğim çok vakidir. 

Size birkaç misal vereyim. 
Zengin bir adam: 

- Dünya buhranı azalıyor, 
esasen buhran, biraz da bizim 
vahimt-mizdir. 

Dediği zaman, 11Yalan 1. Ya· 
lan!,.,, diye bağırmamaklığa 
imkan var mıdır!. 

B: r kaynana, gelinine ba
karak: 

- Benim güzf"I gelinim, bi· 
lirsin ki seni, senin kadar se• 
ver ve düşünürüm, onu öyle 
yapma da höyle yap. 

Dediği zaman, aynı feryadı 
basmak istemez misiniz? 

Başınıza gelen doktorun, 
ıstırab içinde kıvrandığınız bir 
dakikada: 

"Birşey değil, geçer. Küçük 
bir ameliyat lazım. yüz lira 
veriniz kafidir, görüyorsunuz 
ki, sizden çok az alıyorum.,, 

Dediğini işitince, doğrusu 
ya, ben kendimi zor tutarım. 

Sevgililer, biribirine sarı· 
)arak: 

- Seni ildebed sevece· 
ğim. 

Derken, gazetelerde bir 
eserin başında 11 milli, edebi. 
içtimai roman.... yazan ....•• 
martavalını gördüğüm zaman 
gene bağırmak isterim. Çünkü 
ne millidir, ne edebi.. Adapte 
değil, tercümeyi bile baba 
malı imiş gibi kendisine aid 
göst~renler tümen tümene,. 

Uzat uzatabildiğin kadar: 
Filanca zatın spor işlerini 

ıslah etmek istediğini, bunda 
salahiyetli ve samimi olduğu· 
nu söyledikleri zaman, 

Muteber tüccarlardan filin· 
cının hiç kir etmeden, sadece 
memleket ve mahsul menfaa· 
tine yıllarca çalışıp durduğu 
martavalını iddia ettikleri za· 
man, 

F aizcilikte pişmiş bir herifin 
borçlunun mallarını haraç 
mezad sattırırken: 

- Vallahi çok üzülüyorum, 
vicdan azabı duyuyorum am
ma, ne yapayım. 
Dediğ. ni işittiğim . zaman, 

ayaklarımı yere vura vura, var 
kuvvetimle: 

- Yalanf... Muazzam bir 
yalan!.. Kuyruklu bir yalan! 

Diye feryadımı göklere çı· 
karmak isterim.. Ne yapayım. 
elimde değil.. Hele ne ml'\rİ· 
fet olduğunu bildiğim bir 
insanın karşımda ayak ayak 
üstüne atıp, faziletten dem 
vurduğunu işittiğim dakika· 
lar yok mu; gelin bana sorun 
onlanL Çimdik 

arkasında seyretmek istemi· 
yenlere göstermekle sanatımı
za pek büyük hizmetlerde bu· 
lunmuştur. Ôlmeğe yüz tutan 
karagöze hayat verdi. 

Bu itibarla onun hakkı 
ödenmez. 

Onunla tanışmama gelince .. 
Sözün burasında önümüze 

gelen soğuk limonataları çe· 
kiştirdikten sonra, san'atkar 
Hayri: 

- Hey gidi koca Hazım, 
heyi 

Diyerek anlatmasına devam 
etti: 

- Bir gün lzmire gelditini 
çluydı&& HcmCD )'Ula& kotup 

.,,. 1 

Pehlivanlık hatıraları 
Zibisko, pehlivanlarıınızla kftr• 

şılaşmalarını anlabyor 
-1 -

Eski şampiyon Zibisko 
16 yaıında iken 

Amerika eski serbest güreş 
şampiyonu Stanley Zibisko, 
Pazar günü, Türkiye serbest 
güreş şampiyonu Tekirda~lı 

Hüseyinle Alsancak spor sa· 
hasında karşılaşacaktır. 

Zibisko, elli beş yaşında ol
masına T1'ğmen dinç bir peh· 
Jivandır. Dün denizde iki saat 
kadar hiç durmadan yüzmüş· 
tür. Bir muharririmiz1 vaktile 
Türkiyenin en meşhur pehli
vanlarile boy ö!çüşmüş olan 
bu Amerika eski serbest gü· 
reş şampiyonile görüşmüş ve 
vaktile yaptığı mühim güreşler 
hakkında kendisinden malumat 
istemiştir. 

Zibisko, şen bir adamdır, 
Viyana ünivC'!rsitesi hukuk fa. 
kültesinden mezun olan ve 
Polonyanın taksim ve istilaya 
uğradığı zamanlarda Avusturya 
idaresindeki Pilizno eyaletinin 
Jodlova köyünde doğan Zi· 
bisko 1909 senesinde, yirmi iki 
yaşındayken ailesile birlikte 
Amerikaya gitmiştir. Daha kü
çükken güre.;ılere başlıyan ve 
durmadan çalışan Zibisko, 
Amerikada Nevyorkun Büfalo 
kasabasında ilk defa Yanki 
Rojerle serbest güreşe girmiş 
ve rakibini beş dakikada yen· 
miştir. ilk muvaffakıyederi üze· 
rine kendisini derhal fena va· 
ziyete düşür'Dek ve sivrilme· 
sine mani olmak için bazı 
kimseler Şikağoda bir gecede 
ona üç pehlivan birden çıkar
mışlardır. Zibisko1 bu üç peh· 
livam da sıra ile yenmiştir. 
Bundan sonra şöhreti birden
bire yayılan Zibisko hatıra· 
larım şu suretle anlatıyor: 

- Kuvvetim yerinde idi. 
Amerikadaki bütün pehlivan· 
ları, sonra da ecnebi pehlivan· 
ları birer birer yendim ve 
yetiştim. 

ilk defa meşhur güreş şam· 
piyonu Fren Goç ile karşılaş· 
tığım vakit 27 dakikada beni 
yendi. Ertesi sene tekrar ken
disile karşılaştım. Berabere 
kaldık. Sonra Londraya gittim. 

kendimi tanıttım. Beni çok 
iyi karşıladı. Karagözlerim çok 
hoşuna gitmişti. Bir hatıra 
olsun diye bazılarını ona ver· 
dim .. 

Hatta geçen yıl fuar müna· 
sebetile lzmire geldiği zaman 
Elhamrada karagöz oynatmak 
için benim takımlarımı istetti. 
O gece ona epey yardımda 
bulunmuştum. 

Beni çok sever .. Hatta bana 
maddi yardımlarda bile bulun
muştur. 

Gece saat dokuza yaklaşı
yordu. Onun oyun vakti gel
mişti. 

0.. IOA W .al diİI 

Hindistanlı meşhur pehlivım 
Gama ile karşılaştım. Güref 
üç saat devam etti, neticecf e 
berabere kaldık. Ameri~ay4 
dönüşte tekrar Amerik" güreş 
şampiyonu Fren Goçe telçlifte 
bulundum; 

- Ben artık güreş snh~T 
sından çekildim. 

Cevabını verdi. 
1913 st-nesinde Pariıe ge, 

lerek Greko Rom~n ırubun• 
daki muhtelif, mühim pt-hli· 
vanlarla karşılaştım, hepsini de 
yendim, Bunların arasında Ruı 
pehlivanı Podubny en meş· 
hurlarıdır. 

Umumi harbde Ga1içya 
cebhesinde 20 inci Türk fır
kasının yanıbaşında Avustur
turya ordusunda bir zabit ola
rak harbe giren Zibisko Rus· 
ldr tarafından esir edildiğini 

ve üç buçuk sene Rusyada 
esir kaldığını, mütarekeden 
sonra Polonyadan tekrar Ame· 
rikaya geçtiğini ve artık Ame
rika tebaasına geçtiğini ıöy· 
lüyor ve diyor ki: 
-1922 de Nevyorkta Strang· 
ler Louiz ile Amerika serbest 
güreş şampiyonluğu için k"lr· 
şılaştım. 26 dakikada galib 
geldim, o vakit pırlanta taş· 

larla süslü 5000 dolar kıyme
tinde şampiyonİuk kemerini 
kazandım. Bu kemerin, be-nim 
için maddi kıymetinden ziyade 
manevi kıymeti fazladır. 

1925 yılında Bigveynemun 
ile karşılastım. Fladelfiyada 
yapılan bu güreşte st:yirciler, 
fevkalade kalabalıkta, 11 da
kikada rakibimin sırtını yere 
getirdim, fakat 1926 da joe 
Stekr, beni yendi ve serbest 
güreş şampiyonluğunu aldı. 

Bu güreş bir buçuk saat sür· 
dü ve çok sert oldu. 

Zibisko, meşhur Türk peb· 
livanlarmdan Koç Mehmed, 
Kurtdereli, Kara Ahmed, Fi· 
liz Nurullah, Madralı, Kızıl· 
cıklı Mahmud ve Dinarla Meh· 
medin babası Hüseyin Yusufla 
ayrı ayn güreşmiıtir. Bu mü· 
sabakalara aid izahabna yann 
yazacağız. 
--------~---,--~~~--

00 m rU k mUfetU9i 
B. Medeni 

lzmir Gümrükler müfettitli
ğine, İstanbul mıntakasmdan 
B. Medeni tayin edilerek şeb· 
rimize gelmiş ve Alsancak 
gümrük idaresinin besaplannı 
teftişe başlamıştır. 

Okul müsameresi 
lzmir Müdafaaihukuk ilkokul 

mezunları önümüzdeki Pazar· 
tesi akşamı saat 20,30 da okul 
salonunda Kızılay Kurumu men· 
faatine zengin bir müsamue 
vereceklerdir. 

Müsamerede (Uyanış) piyeıi 
temsil edilecektir. 

sordum: 
- Karagözün şarkılarından 

birini söyler misiniz? 
Adeti veçhile gene elini 

bavın• götürdü, ağarmağa ve 
dökülmeğe yüz tutan saçlarını 
karıştırdıktan sonra şu şarkıyı 
okudu: 

On kere demedim mi 
Sana sevme tlolcıız glJr 
Sekizde w/a yoktur 
Ammagedide zinhar 

On ile hı htlfa çıkılmaz 
Üçün, ikisin terketle gel 
Ta lcala 6ir gir/ 

fJ&Ai..Y Jolp 
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~ man müstakbel jestinin ne ola lzmir harici askeri satın alma ·ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 1806 

cağını kimse kestiremiyor Cinsi Mıktarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa 
min tutarı teminatı şekli 

Tarih Gün S"at 

1;nakaşa götürmez siyasete şu· 
ı-Ori bir surette görüldüğünü 

t teyid eylemektedir. 
3 - Almanyanın bu de· 

:kişmesi ile Fransız kabine 
buhr.am arasında da belki 
bazı rabıtalar mP.vcuttur. 

B. Eden Avam kamarasmda 
beyanatta bulundu 

Londra, 24 (A.A.) - Öğle· 
den sonra Avam kamarasında 

!beyanatta bulunan B. Eden 
demiştir ki: 

-Alman Hariciye Nazın 
Von Nöyrat Berlındcki büyük 
..elçimızi kabul etmiş ve bir 
:anlaşma elde edilemediğinden 
.dolayı Alnı nyanm deni;r. kont· 
1olundaki harb gemilt>rini geri 
çekmeğe karar verd ğini bil· 
diımiştır. Alman hükumeti it· 
tihaz ettiği tedbirlerin yalnız 
buna inhisar edeceğini de :;Öy· 
lem iştir. 

Eden, ltalyan elçisi Gran· 
dinin ltalyan · hükumetinin de 
kontrola iştirak eden gemile
rim geri çekmeğe karar ver
miş olduğunu tebliğ ettiğini 

ilave eylemiştir. 
Londra, 24 (A.A.) - Avam 

kamarasında dört devlet ara· 
sındaki müzakerelerin akim 
kaldığını ve Almanya ile ita!· 
yanın deniz kontrolundan kat'i 
olarak çekildiklerini bildirdik· 
ten sonra, Eden demiştir ki: 

.. Alman Hariciye Nazırı bu 
sabah Berlin<leki elçimi1e yap· 
tığı beyanatta bir anlaşmanın 
elde edilememiş olmasından 
ve binnetice deniz kontrolun· 
dan Alman gemilerinin çekil
mesinden dolayı teessürünü 
beyan etmiş ve bu tedbirin 
bilhassa vaziyetin daha ziyade 
vahimleşmemesi için alındığım 
kaydetmiştir. 

Fon Nöyrat, Alman hüku
metinin kontroldan gemilerini 
geri almakla iktifa edeceğini 
ilave eylemiştir. 

İngiliz hükümeti Alman hü· 
kumetinin bu son kararını 
şükranla karşılar. Ve ileri sür· 
düğü sebebi de tasvib eder.,, 

Eden, birçok • suallere ver
diği cevapta Alman beyana
tının münhasıran deniz kontro· 
luna şamil bulunduğu mütale· 
asını serdetmiştir. 

Berlin gazeteleri ne 
yazıyorlar 

Berlin, 24 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri, dört devlet arasın· 
da yapılan müzakerelerin mu· 
vaffakıyetsiz1ik le neticelenmesi 
etrafında şiddetli yazılar neş· 
retmektedir. 

Berliner Borsen Zeitung di· 
yor ki: 

.. Beynelmilel tesanüd prensi· 
bi kendisini göstermemiş, va· 
ziyet ve hadiseler lüzumu ka· 
dar sarih olmasına rağmen 15 
Haziran anlaşması tatbik edil· 
memiştir. n 

Berliner Tageblat diyor ki: 
.. Almanya hükumeti Leipzig 

hadisesi etrafındaki reporların 
vürudu üzerine Iazımgelen 
kararlan almak mecburiyetin
de kaldığı zaman bu kararları 
her şeyden eve) 12 Haziran 
anlaşması ile birleşmiş devlet
lerin mütesanid bir surtttte 
yapmaları icab ettiği veçhile 
Valansiyayı doğru yola dave· 
tin önüne geçilmez bir mec· 
buriyet bulunduğunu nazarı 
dikkatte tutarak alacRktır . • 

Franukfurter Zeitung di· 
yor ki: 

"Bir Alman kumandanı res· 
bir miıaia bıı AuQulM 

maruz kaldığım bildirir ise ha· 
diseyi artık başkaca tetkik 
için hiçbir sebeb olamaz. Hal· 
buki Londrada istenen şey 
böyle bir tetkikin yapılmasın· 
dadır. Eğer 'torpil hedefine 
vasıl olmuş bulunsa idi her· 
hangi bir tetkik için vakit cid· 
den :geçmiş olacaktı ... 

Scrliner Morgen Post di· 
yor ki: 

.. lngiliz ve Fransız devlet 
adam ı arı şunu nazarı dikkate 
almalıdırlar ki, Alman milleti 
diğer devletlerin tuttuğu yolu 
büyük bir teessürle kaydet· 
miştir. Bundan sonra Alman 
milletinin · beynelmilel mahi· 
yette hareketlere ve planlara 
itimadı kalmıyacaktır .• 
ltalyanın teşebbUsU teh-

likeli görUnUyor 
Londra, 24 (A.A) - Ro· 

madan gelen ve ftalyanın İs· 
panya sahillerindeki harp ge· 
milerini orada tutmakla iktifa 
etmiyerek Valansiyaya yapıla· 
cak bütün gönüllü ve harp 
malzemesi nakliyatının yolu· 
nu kesmek için bu gemiler 
kumandanlarına talimat vere
ceğine dair olan haberler 
Londrada cumhuriyetçi lspan· 
ya sahillerinin ablukası için 
bir teşehbüs addedilmekte ve 
bu teşebbüsün çok vahim 
neticeler tevlid etmesi ve 
beynelmilel sulh ıçın hakiki 
bir tehlike teşkil '!ylemesi 
muhtemel olduğu beyan olun· 
maktadır. 
Hitlerin riyasetinde müza

kereler oldu 
Berlin, 24 (Radyo) - Lon

dra sefiri B. Ribentrop, tay
yare buraya gelmiş ve Bay 
Hitler tarafından kabul edil
miştir. Baron Von Nöyratın 

iştirakile Hitlerin nezdinde uzun 
müddet müzakereler cereyan 
eylemiştir. 

Cumhuriyetçi /5panga 
kendisini müdafaa edacek ........................ 
Bağdad konuşmaları 
müsaid bir saf hada 
inkişafını gördükçe ve işittikçe 
ne kadar çok sevindiğimizi ve 
her gün şahidi bulunduğumuz 
terakkilerinizi nasıl samimi ve 
takdirkar bir alaka ile takib 
etmekte olduğumuzu bilirsiniz. 
Kıymetli hatırası Türkiyeye 
menkuş olan ziyaretinizde bu 
duygularımızı bizzat müşahede 
etmek fırsatını buldunuz. 

BPliğ nutkunuzda işaret et· 
tiğiniz ikinci noktaya temas 
etmeden sözümü bitiremiyece· 
ğim. O da harici siyasetimiz· 
deki benzerlik \'ihetidir. Ha· 
kikaten her iki memleket hep 
sulh için ve hep milletlerimi-
zin refahı için çalışıyor. Evve
la komşularımız başta olmak 
şartile bütün dünya ile ~amimi 
bir vifak içinde yaşamak emel 
ve gayretindeyiz. Memleketle
rimiz arasındaki bağlılığın hep 
böyle devam edeceğine mut· 
main ve atiden emin olarak 
kadehimi sevimli lrakın sevgili 
Meliki Celaletmeab Gaziülevel 
hazretlerinin kıymetli sıhhat 
ve afiyetleri, dost ve kardeş 
necib lrakm saadet ve ikbali 
ve reisilvüzera çok değerli 
devlet adamı ve kıymetli dos
tumuz fehametlu Esseyit Hik
met Süleyman ile lrakın ha· 
rıcı siyasetetini büyük bir 
kudret ve muvaffakıyetle idare 
eden zatı devletlerinin sıhhat 
ve afiyetlerine içmek için kal
duW'IQlw 

Yulaf 
Yulaf ve· 

Kilo 
484000 

Lira Lira 
Burna va 24200 1715 Kapalı 28/6/937 Pazartesi 11 

Valinsiya, 24 (A.A.) -
Bugün öğleden sonra topla
nan kabine içtimaının niha
yetinde neşredilen tt'bliğde 
lspanyol hükumetinin ispanya 
işlerile alakadar beynelmilel 
hadiselerin cereyanını tedkik 
eylediği bildirilmektedir. 

ya arpa 148000 Ödemiş 6400 480 Kapalı 28/6/937 Pazartesi 15 
Yulaf 100000 Gaziemir 4500 338 Açık 28/6/937 Pazartesı 16 

1 -Yukarıda miktar ve mlhalli yuılı yulaf veya arpa hizalarında yazılı saatlarında olmak 
üzere kapalı zarf usulile 23/6937 prızartesi günü münakasaları yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muva'<'<at teminat mikdarları hiza larında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her g'in ko nisyonda görülebilir. Bu tebliğde deniliyor ki: 

Hükumet bazı devletler ta· 
rafından ittihaz olunan hattı 
hareket karşısındaki vaziyeti 
teshil etmiştir. Hükümet vu
kubulacak hadiseler karşısında 
asla gafil avlanmamak için 
İcab eden bütün tedhirleri 
almıştır. lspa.,yol hükumeti 
kendi kontrolu altında bulu· 
nan topraklann tamamiyetine 
ve hukuk hükümranisine hiç. 
bir tecavüz vukuuna müsaade 
etmiyt>c«>ği gibi keııdi milli 
müdafaasının zaruri kıldığı 
mütaleasında bulunduğu va· 
sıtaları kullanmasında da her· 
hangi bir müdahaleyi kabul 
edemtz. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatl 
muvakkate makbuz veya ban\ca mektupları ile mucıyyen vaktinden bir saat evel teklif 
mektuplarım Burnavadaki A~keri satın alma komisyonuna vermel~ri. 13 17 22 25 ------- ,. Bornova Tümen satın alm1 korn'syo undan: 

1 - Bornovadaki topçu alayının ihtiyacı olup 21/6 937 pa
zartesi giinü saat 10 da pazarlığı yapılan 6000 kilo 
unun beher kilosuna verilen fiat bahalı görüldüğünden OORSA 

2 

3 
4 

28/61937 pazartesi günü saat 10 da yeniden pazarlığı 
yapılacaktır. 

Umum tahmin tutarı 690 lira olup muvakkat teminatı 
52 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin mıı yyen vaktinde Bonovadaki askeri satın 
alma komisyonuna Q'elmeleri. No: 2039 

Bornova Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Ton balığı 5000 
Yalancı dolma 5000 

Ozum satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

376 Esnaf Banka. 1 l 50 
l 40 M. J. Taran. 11 
80 inhisar ida. 8 75 
14 P. Klark 11 75 
610 Yekun 

445275 Eski satış 

445885 U. satış 

K. S· 
17 
15 2S 
11 so 
11 7S 

Afman ha,.p gemileri /span
yol sularında toplanıyorlar .. 

1 
Ayşekadın fasulyesi 5000 

Yukarda cins ve miktarı yazılı konserveler beheri 250 
gramlık olmak üzere Hilalde tümen ambarına teslim 
şartile pazarlık suretile satın alınacaktır. 

Zahire satışları 
K. S. K. ~ 
4 50 4 ]' 

Çu. Ginsi 
130 Buğday 
1 ~2 Bakla 4 1875 4 2' Cebelüttarık, 24 (Radyo) -

Alman harp gemileri, lspan· 
yol sularında toplanmakta dt
vam ediyorlar. Buj{Ün de, (Kö
len) torpidosile diğer iki tor· 
pido buradan geçmişlerdir. 

Şimdiye kadar lspanyol su
larında toplanan Alman harp 
gemileri, 26 parçaya baliğ 

oluyor. 
~~~~~--~~~~~ 

2 
3 

4 
5 

Pazarlığı 29161937 salı günü saat 1 O da yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 1500 lira olup muvakkkat temi· 
nah 113 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
lsteklil<"rin myayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 

90 Susam 
6500 Kilo P. çe. 

30 B. Pamuk 
13267 Kilo Ya. 

16 16 ' 
3 25 3 2 

46 46 ıı• 
51 51 1 

----alma komisyonuna gelmeleri. No: 2040 Beyanname 
' Sah gUnü nihaT şekli'11 

Beyne 1mi1e119 3 7 Paris, 2:';":.:~~) - Şol~ 
kabinesi bugün toplanmış J 

Açık artırma ile p • • • meclıste yapılacak beya ( 

revkala"de satış arıs sergısı üzerine müzakcratta bulunrll~ 
T 1 tur. Maamafih bu hususta r 

Azimet dolayısile 27 Hazi- Mayıs _ /kinriteşrin zartesi günü B. Jorj Bone"' 
ran 937 pazar günü öğleden Alyans Franscz beynelmilel 1937 Paris sergisi münase· iştirakile bir içtima daha ~ 
evel saat 10 da Göztepe va- b F 1 d d k p pılacaktır. Salı günü ~I etile .. ransız isımının ünya aki mev ii,, hakkında a· 1' 
pur iskelesini geçince caddede riste 8 Temmuzdan 12 Temmuz 1937 tarihine kadar devam sarayında Cumhurreisinin t1 ti 
978 numaralı evde Selanik etmek üze.re beynelmilel bir kongre hazırlamıştır. Bu kon- setinde yapılacak içtimad•ı.-
bankası müdürü Bay Fuada yanname nihai şeklini a 

greye iştirak edenlere birçok kolaylıklar ve faydalar temin 1 k 
ait fevkalade zarit ve nadide o aca tır. 

edilmiştir. k 
mobilyeler müzayede suretile Bu kongre hakkında fazla malumat almak istiyenler ve Nevyor ta .J 
satılacaktır. k Al v h , nrev yUzUnden kanlı "' etüd verece olanların gans r ransez murah ası o an u 

Satılacak eşyalar arasında v d 1 lı d B H . B d L d dı·seler çıkb. / n.ar iça ı anın a ag enrı ou ot - amotte a -
emsali görülmemiş gayet kıy- reıine müracaatları ilan olunur. Nevyork, 24 (Radyo) lı' 
mettar Şam mamulatından se- •--------------mBllill ____ mmın'- Trinitat şehrinden nlına11 ~JI 
def işlemeli lüks ve nadide İzmir vilayeti Def terdarlıg., ın- beri ere göre, petrol ktı~ 
iki adet büyük köşelikler ve randa çalışan amele de ç 
dört adet gene sedef işlemeli dan: ilan etmiş ve karışıklıkla~' 
sandaliyeler, ayrıca sedef iş- mıştır. Hadiselerde 14 
lemeli masa ve aynalar ve si- Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan hoca tul ve 43 yaralı vardır. f'~' 
gara masaları, fevkalade iyi mahallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağaza tahsil iki Amerikan harb se 'ıl 
sesli Vilbelm Menıel Alman emval kanununa göre haciz edilmiş ve tarihi ilandan itibaren sükün ve asayişi ınuh' 

21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan bu kere 
piyanosu maa taburesi, maru- yeniden taktir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve için sevkedilmiştir. .../ı 
ken kanape ve iki koltuğu, müzayede şartlannı öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat lzmir ikinci icra p.4eıı1 
marukt:n sandaliyeler, maun kalemine müracaatları. 25 2 9 No, 2062 ı .. d ugun an: .,, 
kristal camlı büfe ve kontra • llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor llll I Esnaf ve Ahali b•~;0, 
büfesi ve kare yemek masası, ,ti lllllll llllllllllllllll~ borcundan dolayı Seydı f' 

1 
yeni bir halde kırton kumaş· § A. Kemal Tonay = den Tabirin iki kıt'• t•~-~ 
tan yapılmış Amerıkan kana- ;§ = bahçe hissesinin sstıltJ r 
Pe ve dört koltun masa ve =: B k • l b l 1 'lı 1 ki - 18/5/937 tarihli Anad

0e' a terıyo og ve u aşıcı, sa gın asta ı arı ,, 
iki sigara masası ve perdeleri, §_ B. . . S f M h = zeiesi ile ilan edilmiş fi' 

ırıncı ını uta assısı eıı emayi soba ve boruları, ay · - _ da ikinci artırmada *I 
1 

==

===- (Verem ve saire) · =_ 'h ı lacl» ı na ı ateı·er, elektirik abaı'orları, artırana ı a e yapı 7 
Basmahane istasyonu kar~ısındaki Dibek ıokak baaında 30 eayılı - /7/93 ~ 

şemsiyelik kadife masa örtüsü edilmiş ise de 8 ,11·.ı ev ve muayeoehaoC8inde eabah uot 8 den akaam eaat 6 ya := rtı Jı 
ceviz şemine aynası beş par- E kadar haıııalarım k•hul edu F hinde yapılacak a tı~~I 
çalı hasır takımı yeni bir hal· •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllilllll Telefon: 4115 11111111• % 7 5 şi bulmadığı teJ'" 
de çocuk arabası, kuşlu uval 2280 No. lu kanuna ıl1 1 

aynalar, çok zarif meşe küçük A N K A R A artırma geri bırakılsC ~ 
yazıhane muhtelif desenlerden B hihen ilan olunur. 1 

Avrupa iskemleleri muhtelif ii y ii k Em 1 ak İzmir ikinci lcr• ~ 
madeni sigara masaları, yeni Memurluğundan: p'1l 
bir halde lacivert kadifeli 9 acentası lzmirde Kestane 01 

1 

parçalı kübik kanape takımı, 9 numaralı mağaZ'·fl;s' 
lake buz dolabı, iki adet du- ticaret etmeHe ikenf 

1 
/)' 

var etejeri, mauun orta ma· Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 Seferihisarlı Musta t' .. ,,r•~,. 
K Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan t.. "' i 

sası, ütahya halısı ve Isparta iflas mcmurlu2'u etİ'e ~ 
Uşak, Kayseri, Kula, Acem yegane Emlak acentası dır. yapılan tetkikat f'I lı'~~i 
yol halılar, seccadeler ve ki- Emlalclerinizi kaydettiriniz. Kayıt İçin ücret alınmaz her alacak ve borçları et~, 
limleri, iki adet salıncaklı ha· şekilde ilanları ücretsiz yapılır. tanzim olunan sır• dilıı'", 
sırlı iskemle vesair birçok eş· Ankara lltinat Acentası bu hususta ittiha~ .:r, J~ 
yalar miizayede suretile satı· Fransızca ders af_ kın İstifade edebilecekleri sa· rarlar lzmir ikinCI 1 bı'' 
lacaktır. Jahiyetli bir muallim, bu di- iflas memurluğuna LJftıı~~' 

Satış pe~intlir. Fırsatı ka- mak istiyenfer lekletine müsaid şartlarla ce- icra ve iflas ka.n~~ ,ı~ 
çırmayınız. Fransızca dersinden ikmale vab vermeğe hazırdır. lstiyen· maddesi geregın " as 

Türk miizayede salonu kalanlarla yeniden Fransızca lerin yazı işleri müdürlüğü· tarın malumu olrı>' ,• 

••. M~~ri[ı.11..' t!ers k iitfy"nıer· bi~k- ~W;c mÜr&YJ(;latiarı.. oluaur • .. . .. .. ... .. .. . . . 
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ANADOLU 1 Sayra 

· Yazan: M. Avh:::.n 

l>oğan, bir ay sonra Yunanlı kıyafe-
tile, Venediğe ayak basıyordu .. ! ·----

b -Peki -dedi- geleyim. Bu ninin adresini verdi. Kayıkçı bakışlarla etrafı gözden geçi-
~nim için de karlı bir şey biraz düşündü: riyordu. Doğanı görmediği 

bu~. Çünlıü Venedik eskiden· - Ben böyle bir ismi yeni muhakkaktı. 

1.erı. bir aşk diyarı olarak te- işitiyorum. Eskidenberi burada Hizmetçi onu iskelede kar-
akkı edilir. oturmuyordu galiba! şılamıştı. Bir ziyaretçinin bek-

- Macera arıyorsun galiba! - Evet, kendisi Yunanlıdır. lediğini söylemiş olacak ki, 
l Bu söze ikisi de gülüştü· - Durun, şurada arkadaş· sık adımlarla ve çiçeklerin ara-
·~t, Gece, aşkın bütün hazları lara bir sorayım. sından sıyrılarak kameriyeye 
k e dolu olarak geçti. Sabaha Kayıkçı iki dakika sonra doğru ilerledi. Doğanı görün· 
.. arşı ay doğmuştu . Mehtabı, geldi: ce, hafif bir çığlık attı: 
Ust kattaki yatak odasının pen- - Tama111 .. Yerini öğren- - Sen hal.. Sen hal... Ôh, 
~resinden seyrettiler ve seviş· dim. Eski bir Dükün sarayını ne iyi?. Ne isabet etttin de 
~t. irini, bir aralık köşkün kiralamış .. Sen de Yunanlısın geldin?. 

afında dolaşan silahlı göi- galiba. Fakat bizim dilimizi Ve onu derhal kolundan 
ltler·ı .. ·· · d' b" d · · b ı · gorunce, tıtre ı: ız en ıyı i ıyorsun .. 

- Ne oluyoruz? Doğan kayığa atladı. Böyle 
Dedi. Doğan, onu teskin ağzı kalabalık insanlarla ko-

t. Clti: 
~ nuşmağı pek sevmezdi. O, 
') h - Benim adamlarım .. Ben, hiç durmadan anlatıyordu. Ni-
~ ti er zaman böyle hareket ede· hayet saraya girince o herifin 

ili... çenesinden kurtulmuştu. 
~ t l Fakat Venediğe de böyle ihtiyar bir hizmetçi ile kar-

t ecek değilsin.. şılaştı. Prensesi sordu. Doka-
l Hayır, hayır, müsterih ol. nın sarayına gitmiş olduğu 

1 şte bu geceden, tam bir ay cevabını aldı. Kendisini bek
b~llra idi ki, Doğaıı, başka 
,
1
' kremi ile Venedik limanına 

b~a. basmış bulunuyordu. Tam 
~r Yunanlı kıyafeti ile çık· 
~ı~tı. Fakat buna rağmen na· 

te.~ dikkati celbediyordu. Bu
~ epeyce Yunanlı vardı. 
iır ıları yaklaşıp konuşmak 
tt1~0rlar, fakat o, bir selamla 
)ıkÇıştiriyordu. Venedikli ka· 

liyeceğini, çünkü mühim bir 
işi konuşmağa geldiğini söy· 
ledi. Hizmetçi, ona bir ıhla
mur ağacı altındaki kameriyeyi 
gösterdi. Burası bahçe duva· 
rına yakındı. Palmiyeler sıra 
sıra boy gösteriyordu. Saray, 
hakikaten çok güzeldi. Tam 
bu sırada mükellef bir Gondol 
köşeden gözüktü. Doğan Pren
sesi derhal tanıdı. irini mesud 

tuttu: 
- Haydi, yürü, çabuk! 
- Hayrola, bir ~ey mi var, 

ne bu telaş? 
- Ne mi var, ne mi var? .. 

Sana ben bir şey söyliyeyim mi 
Doğan; fakat darılmak yok . 

- Söyle bakalım da ... 
f rini, Doğanı tepeden tırnağa 

kadar süzdü. Gözlerine çehresine, 
dudaklarına baktı: 

- Ben seni seviyorum ·dcdi
hem de delicesine seviyorum. 
Fakat bu aşk, tamamile za· 
rarsız, sakin, uysal ve muti 
olacak!. Her ne dersen yapa
cağım, her emrini yerine geti
receğim. Elverir ki, benden 
uzaklaşma! ... 

Kolkola ileriliyorlardı. irini 
onu adeta süriı1düyordu: 

- Sonu var -~ıl~an birine Prenses iri· 

tınlik ve Eytam Bankasından 
ta_, No 

3s21353 
35() 
S83 

1123 
390 
728 

1130 
3o6 
313 

1127 
1117 
~. ~1 

'10· 
ıo3j2 

Yeri 
Osmaniye caddesi 
Kızlar ağası bam 
Karataş lslahane cad. 
Üçüncü sultaniye M. Haeı Ali sokak 
Alsancak Mesudiye M. zade sokak 

,, Birinci kordon 
Karşıyaka Alaybey Mitat paşa S. 
Yolbedesteni Servili han 

., Bidayet han 
Bahribaba parkı karşısında 
Karşıyaka Alaybey 

No. su 
53 

55/12 
111 
531 

13 
488/332 
137 
55110 
83/11 
84-86 
13/17 

Büyük tuhafiyeciler 106 
2~~/3 ikinci Süleymaniye Nezaket sokak 2 

Ss11 Karşıyaka Bahariye Mektep sokak 8 
·SS/4 ikinci kordon 66 

7~1 Gaziler Mah. Kemer sokak 49 
20 1 Kestelli Mah. Kestelli sokak 101 
731 Kiıçük Tuhafiyeciler 20 
7

91
1 Karşıyaka Alaybey Günaydın sokak 23 

ll 7 Yeni Tuhafiyeciler 1851 
2os Küçük ,, 6 
22Itı Darağaç Mukaddes mezar sokak 40 
77 Reşadiye Nuri bey sokak 8 
S6/7 Karşıyaka Reşadiye 21 
Ssıs Birinci kordon 9/1 
%16 ikinci kor<lon 55/3 
S6/t Birinci ,, 9 

2s1 O ikinci ,, 53 
2-t-ı lzmir Selatinoğlu Mah. Müezzin zade S. 50 
2<18 Göztepe Şakirbey sokak 11,13,15 
2~9 Karşıyaka Bahariye Mah. Yem işçi paşa S. 15 
lso Fatih mahallesinde 57 

Şaban zade 15 
MANiSA 

Saray Mah. Üzüm pazarı sokak 
Sultaniye M. Hatuniye sokak 
Karayunus Mah. Karakulak sokak 
Saray mahallesi Çayferah sokak 
Camiikebir mahallesinde 
Alaybey Mah. Hendek kahve sokak 
Saray Mah. Üzüm pazarı sokak 

13 

23 

Nev'i 
Dükkan 
Oda 
Ev 

" 
" 
" 
" Dükkan 
Mağaza 

Dükkan 
Ev 

Mağaza 

Ev 

" 
Dükkan 
Ev 
,, 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 

" 
Ev 

" 
" 

Dükkan 

" 
" 
" 

Ev 

" ,, 

" ,, 

Dükkan 
Ev 

il 

" 
" 
" 

Dükkan 

Depozitosu 
T. L. 
21 00 
1 80 
6 30 
7 20 

32 40 
94 50 

9 
9 75 

18 00 
14 40 
18 

5 40 
10 80 
24 30 

105 
14 40 
23 40 
3 60 

13 50 
6 30 
3 60 

14 40 
21 60 
31 50 
19 80 
30 
52 50 
45 

4 
100 
16 
12 
30 

15 
24 30 
25 20 
18 00 
16 20 
9 

12 00 
153 A Y D 1 N 

199 Köprü.lü mah. lnönü caddesi - Ev 13 -'t ~h,t, 
1 
~eçccıler Hurşidiye M. Şükran sokak 22 Dükkan 9 20 

t 'rtırm u arıda yazılı gayri menkullerin kiraları 5.7.1937 pazartesi günü ihalesi yapılmak 
aya . konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatıra· 
' lllelcri ilin olunur. 25 · · 30 · 2030 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Ye.ri No. su Nev'i 

557 Karsıyaka Osman zade Reşad iye caddesi 
ada 113 parsel 11 

559 Karşıyakada Osman zade Reşadiye çıkmazı 
ada 113 parsel 13 

Yeni eski 
82 

76 

561 Karşı yakada Osman zade Reşadiye çıkmazı 64 

562 

566 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

592 

608 

633 

ada 113 ;parsel 5 
Karşıyaka Osman zade Ruşen sokak 
ada 108 parsel 8 
Karşıyaka Osman zade Reşadiye caddesi 
ada 100 parsel 10 
Karşıyaka Osman zade Mabet sokak 
ada 109 parsel 14 
Karşıyaka Osman zade 2 inci Aydın sokak 
ada 100 parsel 12 
Karşıyaka Osman zade 11 

ada 99 parsel 5 

,, 

Karşıyaka Osman zade Reşadiye " 
ada 109 parsel 1 O 
Karşıyaka Osman zade 
ada 101 parsel 12 
Karşıyaka Osman zade 
ada 100 parsel 17 
Karşıyaka Alaybey Mehtap 
ada 16 parsel 35 
Tepecik Sürmeli sokak 

' 

" " 

" " 

1-2 Hissesi 
Birinci Aziziye M. Kmm sokak 

3.4 Hissesi 
642 Dordüüncü Sultaniye Eşrefpaşa Taj 

ada 10 parsel 10 3·8 Hissesi 
647 Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu sokak Es. 

ada 474 parsel 10 8· 16 H issesi 
649 Dayıemir M. Yeldeğirmeni çıkmazı 

14 10 

35 31 

8 8 

19 18 

29 6 

58 60 

36 36 

39 31,2 

27,29 29 

89 89 

47 

48 42 

54 62 

94 

Arsa 

" 

.. 
" 

" 

il 

" 

" 

" 

" 

" Arş: 

Ev " 

" 

Depozitosu T.L. 
M2. 
140 

149 

690 

3116 

1443 

1854 

843 

546 

930 

877.50 

1257 

484 

185 

136 

162 

11 .20 

8.94 

41.40 

124.64 

86.58 

111.24 

50.58 

32.76 

65.10 

70.SO 

S0.2g 

33.88 

10,-

12.-

8.40 

ada 87 parsel 15 1-2 Hissesi 
667 Birinci Sultaniye Havai geçidi. 22 1 Arsa 

' 

36 

80 

6250 

27.-

4.-

1.74 

ada 45 parsel 11·1 2 Hissesi 
653 Üçüncü Karataş asansör sokak. Taj 

ada 655 parsel 19 
658 Bornova Yaka mevkii 2 İnci yaka S. 
731 Birinci Karataş Mansur zade yokuşu. Taj 

ada 706 parsel 11, 1/2 Hissesi. 
675 Kadriye M. Mescit sokak. Taj 

3-4 Hissesi 
676 Kadriye M. kireçli sokak 

3·4 Hissesi 
679 Fatih M. Mahmut ağa sokak 

19-2 

50 
l, 

30·36 ye, 

3 

84,98 86 

Ev 

'' Arş: 360 

153 

•• 

8.40 

20.-
90.-

12.-

9.-

ı~.-

· ada 493 parsel 12, 1 ·4 Hissesi 
690 Karşıyaka Osman zade Yaşaroğlu sokak 

ada 117 parsel 11 

13 Arsa 702 70.20 

702 Hatuniye M. detla başı sokak Taj 
ada 382 parsel 38 320 640 Hissesi 

702/ 1 Hatuniye mahallesi dellalbası sokak " 
ada 382 parsel 38 320/640 hissesi 

70212 Hatuniye M. dellalbaşı sokak 
ada 382 parsel 38, 320/640 hissesi 

" 

712 Kestelli Mah. Kahraman sokak Es. 

2 

4 

6 

22/2 24 

Ev 290 300.-

" 290 300.-

.. 290 

Oda 20 10.-
ada 192 parsel 78, 1/2 hissesi 

713 Kestelli Mah. Kahraman sokak 2813 30 Arsa 22 0.37 

ada 192 parsel 82. 1-24 hissesi 
715 Kestelli M. lkiçeşmelik caddes 

ada 190 parsel 8, 32 · 72 hissesi 
720 Tepecik sakızlar sokak 

168.170-182,184 Ev ve dükkan 81.50 170.-

728 Birinci ve ikinci kordon 

38 Arsa 
484,501-332,273 Ev ve dükkan 

19.26 
966.80 

1-3 hissesi 
735 Karataş İrfan sokak 

9-80 hissesi 
750 ikinci Süleymaniye kiremitçi sokak. 

ada 166 parsel 8-128-256 Hisses .. 

24 24 Ev 

6 taj 8 Arsa 

1,80 

406 6.09 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya tak·itle odenmek üzere 
pazarlıkla satışları 13-7-1937 Salı günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı Depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 25-9 
............. !!!im ............................................. .. 

Dikkat 

Ciirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek gene Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. ... ,_ 
Devlet demiryollarından: 
Alsancak Birinci kordonda eski etfaiye binası karşısında 

idaremize ait 584/390 kapı No. lı eski Fiyat garajı denilen 
bina üç sene müddetle ve açık artırma usulile 6 /7/ 937 sah 
günü saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda 
kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik kira bedeli 540 
liradır. isteklilerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve işe girmeye mani kanuni bir halleri bulunma· 
dığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona mü· 
racatlan lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

23 25 2015 

Teşekkür 
Yankesicilere çarptırdığım 

150 liradan 116 lirasını lzmi· 

rin kıymetli zabıtası bana ara· 

dan 24 saat geçmeden iade 

etmek gibi hepimimizin göğ

sünü kabartan bir muvaffaki

yet gösterdi. Zabıtamızla ifti· 

hara hakkımız vardır. Başta 

lzmirin güzide değerli Emni· 

yet Müdürü Salahiddin ve 

kısmı adli reisi Bay Sırrı ile 

mesai arkadaşları olduğu hal· 

de Cumhuriyet polisine derin 
minnet ve şükranlarımı su• 
narım. 

İzmir Birincikordon Hasan 
Lokanta ve birahanesi 

sahibi Hasan 
2068 

• 



Sayfa 8 ANADOLU 25 Harlran 937 

F r at elli s p er c 0 il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111-
HU·HU! SİNEKLER.. BENİ 
ERKEN KALD/RDILAR / 

V ap ur Acentası= Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = 
ROYAL NEDERLAND - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 

KUMPANYASININ = 
"]UNO,, vapuru 10 Hazi· H e::ll a N a a ık d6 r -

rana doğru bekleniyor. Yükü-= ©lm\.QJD 6=ll~u U~\6 v©llillÇ©llr 
nü tahliyeden sonra BURGAS _ _ 

VARNA ve KôSTENCEye =s hh E h = 

yü~:~~~~~ORIENT Lf. : · ı at eza an esi= 
NIEN KUMPANYASININ _ _ 

"AASNE,. vapuru 14/Hazi· - nde bufUDUf. -
randa bekleniyor. ROTTER- BlAK-FLAK 

Amerikan en 
mükemmel 

D AM, HAM BUR G, GD YNIA iİ 111111111ilfll11111111111111 lllfl lllllHI 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1J 11111111111J 1111llllJ111111111il1 J il il l il il il llJlll IJll l l lll IJ• 
SKANDINAVY A limanlarına 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITIM RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MALTA, MAR· 
SiL YA ve CENOV A 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 TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Lf. 

NES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 15 Ha· 

ziranda LlVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Jzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Ms. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen bedeli 800 kuruş olan 

10000 onbin tane battaniye kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 400 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenler hergün M. M. V. sat. al. ko. nuna müra
caat etmeleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 5250 beş bin ikiyüz elli liradır. 
4 - ihalesi 2/7/937 cuma günü saat 15 te Ankarada M. 

M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. al. ko. 
nuna vermeleri. 16 20 25 30 1895 

Depo: 
Edvar Conson Halef! 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 
at şubesinden alınacaktır. 

,.. 
sinek ilaçidir. 

er yerde satıııt 

4 - ihalesi 7 /7 / 937 çarşamba günü gaat 11 de Ankat• 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

5 ~ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanununun 2 ~ 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve~ 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ha~ 
zarfların ihale saatından en geç bir saat evvel Ankar' 
M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

20 25 30 4 "GRODNO,, vapuru 15 
Hazirnda LONDRA, ve HULL 
d 1 k .. k k k İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: lımir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: . 

en ge ere yu çı araca tır. l bıO 
l - Ankara garnizon birlikleri için 50 ton sadeyağı 1 - Her birine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 el i 

"GRODNO,, vapuru 3o 7 /7 / 937 çarşamba günü saat 15 te kapah zarfla tane kar gözlüğü münakasasına istekli çıkmadığınd•0 Q 

----·-----•: Haziranda gelerek LONDRA k A k L · l · l k l l l k e siltmesi n ara cvazım amir iğı satın a ma omis· pazar ık a a ınaca tır. ~ 
V. N. ve HULL için yük alacaktır. yonunda yapılacaktır. 2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görırıe 

W F H VAN DEUTSHE • LEVANTE et 
Ll

.NIE 2 - Sadeyağının tutarı 40000 lira olup muvakkat teminat istiyenlerin M. M. V. sat. al. ko. nuna müracaat 
• • • • parası 3000 liradır. meleri. 

Der ZEE & CO. ,.SOFIA,, 10 Haziranda 3 - Şartnamesi iki lira mukabilinde Ankara Levazım 3 - İlk teminat parası 3375 üç bin üç yüz yetmiş bef 
HAMBURG, BREMEN ve amirliği satın alma komisyonundan alınır. liradır. V 

DEUTSCHE LEVANTE LI· ANVERSten gelerek yük çı· 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- 4 - ihalesi 28 '6/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. 
NIE. G.m.b. H. karacaktır. )erinde ve şartnamelerinde yazılı vesikdarla birlikte sat. al. komisyonunda yapılacaktır. ~ 

HAMBURG. Tarih ve navlunlardaki de- teminat makbuzlarile teklif mektuplarım ihale saatın· 5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ~ 
.,ARKADIA,, vapuru 12 ğişikliklerden acenta mes'u· dan en geç bir saat evvel Ankara Levazım amirliği m<ıkla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ın•. 

Haziranda beklenilmektedir. livet kabul etmez. satın alma komisyonuna vermeleri. delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla b~ 
ANVERS, ROTTERDAM, - 20 25 29 3 1978 likte ilk teminatlarını ihale saatında M. M. sat. ' 
HAMBURG ve BREMEN için u UM DAL,, Umu. lzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: ko. nuna vermeleri. 11 15 20 25 1847 ' 
yük kabul eder. mi Deniz Acenta. 1 - idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hay· lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. ~ İl 

"CHIOS,, vapuru Haziran· /ığı Ltd. vanatı için 773 ton kuru ot 28/Haziran/937 pazartesi 1 --: A~adolu g~~etesi~in 22·6·93? ta.rih ve . 7~33 sa ,1 ç 
nihayetinde beklenilmektedir. ·· .. t 15 d k ı fi k 'it · T h t nüshasıle ılk defa ıları edılen Edremıttekı kıtaat ıhtıyacı ol 11• Heııenı•C Lı•neS gunu saa e apa ı zar a e sı mesı op ane sa . ef 
HAMBURG ve BREMENdcn al. ko. da. yapılacaktır. (80) ton sığır etinin ihalesi 7.7.937 de olmayıp 15-7-937 P 
yük getirecektir. Limited 2 _ Tahmin bedeli 20098 yirmi bin doksan sekiz lira 35 .1:..mbe günü saat 10 da yapılacağı tashihan ilan olunur. 

AMERiKAN EXPORT LI· otuz beş kuruştur. Müstahkem mevki sahn alma komisyonundan: ~ 
NES ''HOLLANDIA., vapuru 28 3 - Şartnamesi İstanbul • Tophane sat. al. ko. da. görü· idareleri İstanbul amirliğine bağlı müessesat için alınsC~ o 

The EXPORT STEAMSHIP Haziranda beklenilmt•kte ROT- lebilir. olan yüz bin kilo yoğurda talip çıkmadığından 28/6/937 I' 1 

CORPORATION TERDAM, HAMBURG ve 4 - isteklilerin ticrret odasında kayıtlı olmaları şart ol· zartt-si günü saut 14,30 da l_stanb~lda Tophanede satı~ al~ 
ANVERS limanları için yük k · d I ki k it 1 kt Tal mın 11" 

PlREden AKTARMALI alacaktır. makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- omısyonun a pazar 1 'a e 51 mesı yapı aca ır. 1 ~ 
SERi SEFERLER PHELPS LİNE delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte • deli on beş bin liradır. llk teminatı 1125 liradır. Şart narı> I 

"EXETER 18 H PHELPS BROS & CO JNC. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en az komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarilP. b~' ~ 
" vapuru a· ber belli saatte komisyona gdmeleri. 2W 

ziranda PİREden hareketle .. IRLAND " vapuru 24 bir saat evvel Tophane satın alma komisyonuna ver- -= •~ı 
BOSTON ve NEVYORKa Haziranda beklenmekte NEV- meleri. 11 16 20 25 1846 lzmir Vilayeti Baytar Dire~ 
aidecektir. YORK limanı için yük ala- I M M K 1 k d 
6' k zmir st. v. . sat. a. o. rs. en: •• 1•• " •• d 

11

EXCAMBION,, vapuru 2 ca tır. I 1 - Her bir tanesine tahmin edilen fiati 330 kuruş olan tor ugun en . 
Temmuzda PIREden hareket "UTS RE., vapuru 20 Tem- 1 01ıv 

muz beklenilmekte NEVYORK 70000 yetmiş bin tane kilim kapa 1 zarfla alınacaktır. Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçları b'~ 
ederek BOSTON ve NEV- limanı için yük alacaktır. 2 - Şartnamesıni 1205 kuruşa almak ve örneklerini gör· 35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot oıı ıl 
ORK için yolcu ve yük ka· Vapurların isimleri, gelme mek istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. gün müddetle eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu mikt!ra; 
bul eder. tarihleri ve navlun tarifeleri ko. nuna müracaat etmeleri. dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepekotf 

11
EXOCHORDA" vapuru hakkında bir taahhüde girişi- 3 - ilk teminat miktarı 12800 on iki bin sekiz yüz liradır. 9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa ~i~ 

16 Temmuzda P]REden hart· lcmez. 4 - ihalesi 2 17/ 937 cuma günü saat 11 de Ankara kilo yulaf Tırenin Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 ;60 
ket ederek, BOSTON ve NEV- Birinci kordonda 11 UMDAL,, M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. yulaf ve 17700 kilo kuru ot Bergamaya 2700 kilo arp3 ~1~ 
YORK için yolcu ve yük ka· UMUMİ DENiZ ACENTA- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve kilo yulaf 6000 kilo kuru ot Dikilıye ~700 kilo arpa. 36~Jıl( 
bul edecektir. LICil LTD. vapuru acentalı· 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· yulaf 6000 kilo kuru ot Menemendekı dopolara teslıın 

Seyahat müddeti: ğına müracaat edilmesi rica Jarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa- cektir. .b· ı1 
PiRE • BOSTON 16 gün olunur. atından en az bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarı ~Jill 
PiRE - NEVYORK 18 gün Riz binasında No. 166 al. ko. nuna vermeleri. 15 20 25 30 1894 Temmuz 937 ~azartesi günü. sa?t 12 .re .. kadardır. lstejJlf 

AMERICAN EXPORTLINES Telefon : 3171 İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 210 liralık temınat makbuzu ıle ıhale gunu saat 10 da V d•tı' 
THE EXPORT STEAMSHIP a. 1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiatı 374 kuruş olan Daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta .. ,ı~ 

CORPORATION için yük kabul eder. 10415 çift dahili ve her bir çiftine tahmin edilen fazle malumat almak istiyenlerin Vilay .. et Bay.~ar Dire~:oi!İ" 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha- Soc . Royale HONGROISE fiatı 365 kuruş olan 8728 çift harici fotin kapalı ğüne ve Torlnlı aygır deposu Baytarlıgıııa muracaatı;o1 

ziranda limanımızda beklenil· DANUBE MARlTIME zarfla alınacaktır. olunur. 20 25 30 5 1 
mektedir. NEVYORK için yük "DUı"liA., vapuru 10 Tem- 2 - Şartnamesini 355 kuruşa almak ve Örneklerini görmek -~Milli Eınlak müdürlüğünden: Lir'~ 
kabul eder. muza doğru beklenilmekte· istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. ko. İcar No. 4ı d. BELGRAD NOVl'ZAD nuna muıacaat etmeleri. ~' 

ME RO ır. • ' 174 Kahramanlar sepetçi sokağı 47 No.lu ev ""fr' 
SERViCE MARITI • BUDAPEŞTE BRATISLAVA 3 - ilk teminat parası 4790 lira 47 kuruştur. 175 Bornova türkmen sokağı 59 eski 31 yeni numaralı e rJJ 

UMAIN. B\.JCAREST LINZ ve ViYANA için yük 4 - İhalesi 10 171 937 cumartesi günü saat 11 de M. M. 178 Ahmetağa şekerciler 54eski ?yeni nolu depo mahze~ı 
•DUROSTOR,, vapuru 27 DEN NORSKE MIDEL· V. sat. al. ko. da yapı lacaktır. 8 K h l d k ğ 7 k' l l t . ah e S 

Haziranda beklenilmektedir. 5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 1 1 8 raman ar mey an so. a 1 es .ı ~l numar bır1 
KÔSTENCE' SULINA' KA- HAVSLINJE 3 ·· ·· dd 1 . d t 1 · d 1 . 182 Mersinli Bornova caddesı28/2eskı54taı numaralı a ıı' O S L O uncu ma e erın e ve şar name erın e yazı ı vesı- 1 ;1 

LAS için yük kabul eder. kaları ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 184 Gaziler kemer caddesi208/2eski 216/tyeni no. u " 65 
KALAStan aktarma şartile "BOSPHORUS,, vapuru 22 ihale saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. 185 Tepecik halkapınar mevkiinde 3 dekar bahçe h e95 

Haziranda beklenilmektedir. 5 kl' dd · b"I" l 18 d k 380 t ba ç el umum TUNA limanları için V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 173 ine ı ca esı ı a no. u e ar me re e t 
yük kabul eder. PİRE, SIÇILYA, DİYEP ve 20 25 30 4 1957 Yukarıda yazılı emvalın senelik icarlarına bidayetend: iti~ G 

JOHNSTON W ARREN NORVEÇin umum limanları diden haddi layikile talip çıkmadığından 28/51937 le t'1'" ~ 
için yük kabul eder. İzmir Mst. Mv. K. sat. ol. ko. rs. den: 

1 
b k 

1 
S ·h11 e t' lı 

LINES LTD. ren bir ay müddetle pazar ığa ıra ı mıştır. on 1 ..,·1 ıs>~ Vapurların isimleri gelme 1 - Cebeci ask~ri hastanesi yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ' '"' ~· 
L 1 V E R P O O L tarihleri ve navlun tarifeleri konmuştur. 28/6/937 pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin ~e 011' 

"AVIEMOJE 27 kA l M 11" E l"k ··d·· l"ğ" d t 1 k koınıs)' ()64 "' " vapuru bakında bir taahhüde girişi· 2 - Keşiflerinin tutarı 471692 lira 70 kuruştur. urc e ı ı m a mu ur u un e op anaca 2 
Haziranda beklenilmektedir. 3 K M V ı No· 
l le~m.~e~z~-~T~e~le;fo;n~N~o •. 2;00~7..;200~8~ .. .;.;-~;e~ş~if,~p~ıo~j~e~v~e-~~a~rl~n;a;m~e;le~ri;_:p;a;ra;s;ıl;e~M;;.·_;~·~·~i~nş~a~·~~ra;c;aa~t~a;rı~ ................................ ~:J' L VERPUL ve ANVERSten •• IJY 

hamule getirecektir. BURGAS p •• • ş h rr • • b •" • b • .. h ·ıd· Ok J d k • b l kalpı 
VARNA, KÖSTENCE, SU· urıen . a ap ı esırı.ta ıı, eşsız ır mus ı. ır. aaar zararsız ı~ ı ge e ere, 
UNA, KALAS ve lBRAJL reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler. 


