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Fransa da 
Vaziyet yeni bir saf haya 

girmiş bulunuyor 

anal{l{alede Bir Italyan Vapuru Battı 
• r Tunce i, 

arel rimiz, y ız yı i i e ı 
eç i. Tay
·· zeredir 

Asi Şeyh Rızanın ele geçmesi, bir Başvekilimiz, bugün ıs-
·k· ·· ı··k b. 1 d. tanbulda bulunacaklar. J J gun U Jr mese e Jr ismet lnönü, Ya/ovaya giderek Büyük 

ı_, lk ·ı l"' t k L.I:;k~ · · ~ h R .. _, Şefe mülaki olacaklar. 
17Q , aSl ere ane 0 Uyor. cıU UffleflffllZ, '-/ey lZaya gonaeT• İstanbul, 25 (Husu i) - Baovekilimiz General i smet İnönü, re· --- ~--. ., • •h b .J k d ı • l • • • fakatlerinde Dahiliye VeL.ili B. Şükrü Kaya ile Sıhhat ,.e fçıimai ......._ dıgl \, Q erae, ayı Sız Ve şartsız teS im 0 masını lStemıştır Muavenet Vekili B. Refik Saydam oldukları halele bugün letanbula 

b--~l 25-(H " ~) - hareket t'tmişlerdir. 
ıswn u , ususı - . ' k k b • • B '-·ı· . . d ba - \ 7 k"ll b d b 1 1 .,. • • • • '/ / ' .ıra Q ınesı a~\.·ea.ı ımız, 15lasyon a, tun e J er ura a U unan say aV• 
uncelı havai ısının, ası er e lar ve kordiplomatik. birçok zevat ve halk tarafınJıın lıararctli ıeza· 

Jtıeskirn olan kısmı, tama- istifa etti ve ııüratla u~urlanmı~tır. 
itlen askerlerimizin işgali tekrar teşekkül etti İsmet Jnöoü, Atatürke nıülliki olmak üzere İstanbuldan doğruca 
Qltına geçmiştir. Bağdad, 25 (Radyo) Yalovaya geçeceklerdir. 

Asilerin en çoğu, kendi- Irak kabinesi istifa etmiş ve -----·------------------...- ~ 
liklerinden teslim olmuş fakat, Türkiye ile Irak ara· 

6ulunu1Jorlar. Yalnız şeyh sında başlıyan müzakerelerin 

~ıza, dermeyan etmiş ol- inkıtaa uğramaması için yeni 

dıığu şartların, hükumeti- kabine, derhal gene Süleyman 

"aizce kabul edil memesin- Paşa tarafından teşkil edil-
d miştir. 
en teslim olmak isteme- Bağdad, 25 (A.A.) _ Irak 

"aiştir. kabinesi dahili sebeblerden 
Hükumetimiz, bu çapul-

~cıga gönderdiği haberde, 
'CO!Jıtsız ve şartsız teslim 
•imasını bildirdi. 

dolayı bazı tadilata uğramış 
ve Maliye, Ticaret, Münaka

Şegh Rızanın avenesi: (Ortada, teslim olan ollu Hasan, tat, Adliye ve Kültür Bakan-

sağda rehber lbrahim, ~olda Segid;n oğlu Ali Haydar ları değişmiştir. 
. ragqarelerimiz, şegh Rıza 
'le avenelerini inlerinden 
Çılcarmak için harekete geç

ve muhakkaktır. =======~==~========:::::======I 
Halk, kendilerini iğfal Deniz kazası 

tiler. 

$ Son gelen haberlere göre, 
,;~it Rızanın küçük oğlu. 

llsegin, ağır surette yaralı 
01arak askerlerimizin eline 
leçllliştir. Büyük oğlu Ha-
:~" da, kendiliğinden tes-
llfı o 1muştur. 

t Şeyh Rızanın, bugün ga
~e geçmesi mukarrer 

eden sergerde/ere lanet et
mekte ve onlara amansız 
bir düşman gibi kin besle-
mektedir. 

Teslim olan asilerin elin
deki si/alılar, tamamen top
lanmış bulunuyor. 

Tuncelide kurulan mah
keme, pek yakında 
rin muhakemelerine 
yacaktır. 

asile
başlı-

Silahlanma yarışı 

Çanakkalede ~ir ltalyan 
vapuru battı 
-~;.__-------------~~-8 atan vapur, bir /spanyol gemisile çar-

pışmış ve biranda altüst olmuştur 
fııtanbul, 25 {Hususi] - liu 118• temi~ıe de vapur, birdenbire :ıltüıt 

hah, Çanak.kalede, feci bir dt!niz olarak, bir aoda batmı~lır. 

kazası olmuştur. Kaza ~u suretle Batan İtalyan vapurunun hü· 
vukuagelmiştir: tün müreıtı batı lı.urtanlmış ve İa-

fstanbul'dı:ın, buğday, ynmurtn panyol vapuru da, tabii yolundan 
vesaire al11rak Akdenize hareket 

Yeni 
ahkonulmuştnr. 

eden üç bin tonluk ltalyan bandı· 

h 
ralı Kapotina adındaki vapur, Arı· Hudiseye, Çanakkale müdılei· 

~u .. nyayı, meç ul burnu açıklarına geldiğinde, transit umumisi d koymuş ve derhal tah· 
eureLile İstanbuldan seçen dokuz k.ikata ba~lamıştır. 

~k b ti • b ki• ? bin bt"O yüz tonluk t~panya bandı· Kazamn, ya sis veyabud da hal· 

Q 1 e er m 1 e 1 yor • ~aalrıpı•p,nııaııgalvlaenesltaadlyıanodak'i·ap'u.arpnunrulna ya ile cumhuriyetçi ispanya ara· 
.. w sınduki gerginlikıt·ıı '1olayı vnkua· 

~'»ıerika Senatosu, 663 milyon dolara kaptanı, scmiyi karaya oturtmak is· seld~ği zannolunuyor. 

bQ1;, olan askeri büdceyi kabuı etti Varşovada, pıskoposun 

~ \ıı . Amerikada nazırlar meclis! 
~3 §•ngto ., 
~ lltil n, ~ ı ( A..A.) - Senato, Ilatib, büdceııin knbulü için 
~ttt h:;n .· dolara baliğ olan ileri sürdüğü ııcbebler ar:ıaınt1a bit 
~ile bıı ce) 1 kabul etmiştir. Bu isyan imkaoından bııb~eımi§ ve 

hlidc ( . Utınanında kabul edi· Amerikada olduğu kaclı:ır gnginli· 
ıı_ twıü~_crın en yük e~idir. ğio ehemmiyetli suretle artmadığı 
t~ ~ere -hiı;hl~-de\'lct mevcud ulmadığıDl 

' •ı:ııtııtı e nasında Cumhur b"ld" • 
~. ~•t S )'akınlanndan olan de- !.. ı ırmıştir. 
~ı:ı enaıor L • Va,iogton, 25 (Rad\'O) - Ame· 

' 
0 tdunuu e\·ıs parlamento· -ri-rı;-Xazırlar - mccliııi, ' lıu~ün top· 

•t"-ittir, '-nyıf1atılmaması0l lanmış ve vaziyet etrnfınıla uzun: 
müzakerelerde buluumuftur. 

inadından çıkan mesele 
Vıırşova, 2·1 (A.A.) - Paı 

Ajansı bildiriyor: 

Krakovi Jıi koposu Sapi•anın 
takındığı \e kabinenin istifasına 

Pcbeh olan Latrı hareket müııa~c· 

betile lc-jyonerlf"r birliği ve vnıan 

nıüılıtfilt·ri lıirlioi Ba~n·kile "iin· " ' .. 
derdikleri telgraflarda keıııli~iııe 
kar~ı olan merlıutiyctlerini ifaıle 

etnıı>ktı• ve piskopoırnn indi kara· 
nnın bütün millet tarafından bii

yük J\tıırcşala rn Cumhur ba,Lanı· 
na kar~ı beı:ılenilt•n hi'l İ) at:ı knrşı 
Lir hareket teşkil cııı~ioi lıildir· 
mektedirler. 

Kıırjt•t Poranny, C:ıımbur baş· 
kaDl tarafından reddedilen i ıifRuın 

pi~koposun indi kararma karşı bir 
akt!ülamel ifadc>-i olıluğunu ka)det· 
tikten sonra diyor ki: 

c Hütün millet kayıtsız ve 
,artsız bu ak.sülimelle birliktir. Bu 
aksülamel aı:ıla bir siyasi ihtilaf 
manzarası gö:ıtermemektedir.> 

Gazete, asırlardanberi kiliseye 
bağlı bulunan millet için bu ihti· 
lifıo pek mdellim olduğunu ilılv@ 

ediyor. 
Diğer gazeteler de piskoposun 

hareketini takbih etmektedirler. 

- ------
Bay Hüseyin Cahid 
davasından vazgeçti 

B. Hüsegin Cahid Yalçın 
İstaobul, 25 [llususi) - Bay 

Ilüııeyin Cahid Yalçın, ızmit Asli· 
yeceza mahkemesi rinsetioe \"er· 
digi istidada, mahkem~ huzurunda 
müdafaasını yaplJğından, ll!lanbul 
ulisi B. Muhiddin Oetilndağ aley· 
hine açmıo oldugu hakaret davı· 
euıdua nıgcçti&iai l>ildirmiftir. 

Avam Kamarasında 

ltalya, işbirliğinin 
idamesini istiyor ------------ ,__ --. 

B. Eden, bizden bahsetmiş ~ve:çok sita. 
-~ 

yişkarane.abir, lisan ]kullanmıştır. 

-

Avam Kamarası binası 
Eoncha, 25 (Radyo) - Avam 

kamarasının bugünkü toplantısıoda, 
Hariciye Nazın B. Eden, Türliyı·· 
den bahsetıni~ ve sitayi~kiirane lıir 
lisan kullanarak., yeni Türkiyenin, 
her hususta daima ulu.lar sosyete· 
sine müracaat etmek urctile hak· 
kını aradığmı söylemiştir. 

Alman gemileri şarka doğ-
ru yola koyulmuşlar 
Celıelütıank, 25 (A.A.) - Adc· 

mira) SchcC'r, N ürerılıerg, Falke, 
Komlcr, Greif, Albaıro- ve Tign 
adındaki Alıııan gt! milt•ri düıı ıık· 

ş:ım lıo~nzı ge~cı ek şarka dogrıı 
yola koyulmuşlarılır. 

Alman meha/ilinin endişesi 
I ıın•lrıı, 25 (ı'\. ı\.] - Jlavas 

Aj:ırı ı ıııulıulıirindı:ıı: 

Lonılraıluki Alman melıafili 

Von ~uyraıırı ziyarcıiııin ıelıir eılıl· 

rne~ıoın lngil11.!rC} i Homa·Rı•rlin 
ınilıwtiııi kırmı:ığ:ı 1t•şı· blıii~ etııu·k 

i\'İn B. \luc;~oliui)•' lıir takım tek· 
liflerde lıulıınmııAa SC\ kctmc,,iuılen 
endi~e ctıııckt Jir. 

Bu nwlınfil \on Rihentropun 
BcrliDt1cki faali) cıiuio pek nazik 
ıııahİ)t'l•ı: olduguııu Alrııan}:ınııı 

Londra sel irinin lıir Jiirt c.le\· lı•t 

misakı iyascti yoluna girmek su· 
rctilc Almanyayı nazik lıir vaziyete 
sokmuo lıulundu~unu ilave eyle· 
mcktcılir. 

Aynı mebı:ıfil yarı resmi logi· 
liz mehafilinin 1ıalya ve Almanya· 
nın ı;ekilmesi yüzünden koııtrol 

sisteminde basıl oJmuo olan rahne· 
yi .kapatmak zaruretinde ısrar et• 

meıine büyük bir ehemmiyet atfet• 
melı.tedir. 

B. Eden avam kamarasına 
teminat verdi 

Loııdra, 24 (A.A.J - B. Edcıı 

avam kamıırnsında ) azılı olarak 
verdi~i bir cevabda Almanya ile 
vukubulabilccek müzakereler esna• 
~ında lngiltercnin l\filletler cemi· 

-Sonn 4 ncü sahifede -

Nafıa Vekilimiz 
~Yakında lsviçreye gidiyor 

B. Ali Çetinkaga 
Ankara, 25 ( Hususi ) -

Nafıa Vekili B. Çetinkaya, 

yakında lsviçreye gidecektir. 

B. Al i Çetinkaya, memleke

timizde tesis edilecek olan 

vagon fabrikası için de ted
kikatta bulunacak, lazımgelen 
gruplarla temaslara giri§e• 
cektir, 



!Jtit-Q 
''Türkün kanadlı amazonu,, 
Sabiha Gökçen, mubarib a ker üniformasını taşıyan ilk kadın ola· 

rak Türk semasında bir yıldız gibi parladı. Ona "Türkün kanadlı ama· 
zona,, demekle herkes baklu.lır. Bu amazon, kanadlarını bulutlara çarpa 
çarpa, ,erefli bir ordunun serefli hir a ker evludı halinde uçarken, 
mavi yükseklikler bile onu takdis etmiı ve edecektir. Çünkü o, harbe 
girmiş, dıleman yuvasını bombardıman etmiş bir kızdır ve henüz bu 
vadide tektir, eşi yoktur. Üç, dört gün evel onun hakkındaki fıkramıla: 

"Ü, havacılık.ta ilk harb veren kadın tayyarecidir.,, 
Derken biraz tercddüd etmiştim. Yaoılmaktan korkmuıtom. Filha· 

kika, bir iki tayyareci kadın kaydedilmiştir, fakat onlar muharib değil, 
caeustular. Yani me tekleri doğrudan doğruya askerlik deAildi ve Sabiha 
Gokçen ~bi, bombalarla, makineli, tüfekle düşman üstünde uçup ateş 

etmiş \ ' e ateşe maruz kalmış dt>ğillerdi. Şimdi bu muvaffakıyetin, bu 
tekaddümün ve yeguncliğia manası, eaadet ve azameti kartl8lnda Tı1rk: 1 

olmak haysiyeti ile, kadın olmak guru ile ne kadar müıeheyyicim ta· 
eavvur edemezsiniz. 

Sabiha Gökçenin kaldırdığı ~ercfli bayra~ın altında, kafileler halin· 
de Türk kızlarının uçup dolaşacağı günleri de bekliycbiliriz. Yol, yol· 
dur. Gidiş o gidi~ .• O bize, muvaffakıyetin en büyük ıwnı açıkça eöy· 
lemi~tir. Bu eırrı siz Je bilir iniz: 

Türk olmak! 
Aıatürk kızı Sabiha Gökçen , " uc;an amazon,. adı ile Türk bavacıLğı 

tarihine geç rk~n gene Atatürkü hatırlıyoruz. Ba memleketin her mu· 
vaffakıyeıi, her llHdeti, Atatürke gider ve diğer bir ifade ile her mo• 
,·af fakı yet, her a det Atatürk ten gelir ve onunla ba~lar. 

:ıbiba Gökçen de, Atutürkün bir eseridir. 
Onun yazma~a muvaffak olduğu tarihi, Atatürk kendi eli ile 

haıırlanııştu. 

Türk kadım için, mavi göklerle mavi suları ve kara topragı aynı 
seviyede hırleştiren Sabiha Gökçendir. Fakat, e~·elce dediğim gibi, 0011 

uçuran, Atatürkün mübarek elidir. O eller, neler yapınamı§tır? Ne maz· 
bariyerler, ne harikuladelikler, ne §aheserler yaratmamıştır? 

Zenci bir alim 
Amerikada Zencilere hiçbir 

hak verilmez; fakat Alobomada 
doktor Harver adında Zenci 
bir alim için fevkalade bir 
ihtifal yapılmıştır. 

Bu Zenci doktor 1864 de 
doğmuştur. Fakat çok muk· 
tedir bir fen adamıdır. Mese· 
la Amerikan fıstığı dediğimiz 
nebattan tam 285 türlü müs
tahzerat elde etmiştir. Bun· 
ların arasında pudralar, po· 
madlar, gıdai maddeler ve 
bin bir çeşid şeyler vardır! 

Napolyonun yastığı! 
Büyük adam değil mi? Ta· 

rihe geçmiş bir şahsiyet de· 
ğil mi? Artık külahı da1 yas
tığı da kılıcı kadar şöhrete 
layik demektir! 

Bu yastık, Napolyonun ölüm 
nefesini verdiği zaman başını 
koyduğu yastık imiş ve son 
olarak Lodvik Kafrak isminde 
birisi tarafından Napolyon 
müzesine hediye edilmiştir. 

Bamyanm faziletinden 
sonra ... 

Şimdi de soğanın faziletine 
geldik! Amerikada son ola
rak bir kulüb tesis edilmiştir; 
bu kulüb, "Soğan sevenler 
kulübü,, dür. Bu kulüb erkanı, 
soğanın bir çok, hatta pek 
çok meziyetlere malik oldu
ğuna inanmışlard3n mürek
kebdirl Ve eğer bu kulüb 
erkanına uymak lazımgelirse, 
sabahleyin kahvaltıda soğan, 
misafirlikte soğan, yatarken 
soğan, yemeklerde bol hol 
soğan yemek lazımdır! 

Biz, soğanda bu kadar ke· 
ram et tasavvur edemiyoı uz, 
fakat kulüb erkanının geniş 
soğan tarlalarına malik olduk
larına hükmediyoruz! 

Çingene çocuklarına 
mektebi 

Çekoslovakyada Berhovo 
kasabasında çingene çocuk
larına mahsus bir mekteb te· 
sis edilmiştir. 

Bu mekteb, seyyar ve kö
çebe çingenelerin çocuklarına 

Saime Sadi 

mahsustur; hu mektebde ço
cuklara çingeneliğin esaslı fen
ni (I?) öğretilecek mişl 

Doğru! Böyle bir mekteb 
kurulmazsa, belki çingenelik 
izmihlal bulur ve tabii çok, 
pek çok yazık olur! 

Mikroplar hakkında 
Mikrop malum ya bütün 

hastalıkların sebebidir. Bazı 
evhamlı kimseler mikroptan 
pek ziyade korkarlar; bunda 
ne ktdar haklıdırlar, bilmiyo
ruz! Fakat mikroptan azade 
bir yer bulmak istiyenlar bir 
tecrübe yapmışlardır: 

Sathıhahire en yakın yük
sekliklerde mikrop çoktur. 
Mikrop miktarı her 300 metre 
yükseklikte azalmakta ve 6000 
111etre yüksekliğinde tek mik· 
roba tesadüf edilmemektedir! 

Şu halde, mikroplardan 
kurtulmak için 6000 • 7000 
metre yükseklikte şehirler 

kurmak lazımdır! 

Kıskançhk cilvelerinden! 
Peştede, günün en maruf 

bir siyaset adamı, genç bir 
adamın kendisini belli ettir· 
memeğe çalışarak; fakat bir 
gölge gibi takip ettiğini an
lamış ve bir suikasd ihtimali 
ile zabıtaya müracaat etmiştir. 

Zabıta bu genci binbir 
takipten sonra elde etmiştir. 
Fakat genç hususi bir detek
tif idarehanesi emrinde hususi 
polis olduğunu isbat etmiştir. 

Bu detektifi, siyaset ada· 
mının zevcesi para ile tutmuş 
ve kocasının kendisine hıya· 
netlik edip etmediğini tahki· 
ka memur etmiştir. 

Hava istasyonu 
Bir de şose 

yaptırılacak 
Cumaovasında modern ha

va istasyonu ile hangarın in
şasına yakında başlanacaktır. 
Şimendifer istasyonu ile hava 
istasyonu arasında bir şose 
yaptırılacakbr. 
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İzmir M. İstihlak 
Kooperatifi 

•• 
Yeni idare mec. 

lisi seçi idi 
lzmir Memurları istihlak Ko· 

operatifi umumi toplantısı 
Halkevinde lktısad Vekaleti 
Komiseri, Borsa Komiseri B. 
Şevkinin önünde toplanmıştır. 
idare Meclisi raporu okunmuş 
ve tasvip edildikten sonra yeni 
idare ve Muraknbe meclisleri 
seçimi yapılmıştır. idare Mec· 
lisine Vali Muavini B. Cavid 
Ünver, Cümhuriyet Müddeiu
mumisi B. Asım Tuncay, Def
terdar muavini B. Kemal Tü
kel, Türkofis Müdür muavini 
B. Rahmi Za1lak, iş Bankası 
müdürü B. Haki Erol, Emni· 
yet müdürii B. Salaheddin 
Arslankorkut ve Belediye mu
hasebecisi B. Sami Kutluk, 
Murakabe meclisine Defterdar· 
lık Muhasebe müdürü B. lb-
rahim Hekimoğlu, iş Bankası 
ikinci müdürü B. Cahid Erel, 
Sorgu Hakimi B. Hasan Basri 
seçilmişlerdir. Kooperatif, Şa· 
şal suyu satış teşkilatım ciddi 
bir şekilde ıslah ederek geniş
letmiştir. lzmirin su ihtiyacını 
Kooperatif, başlı başına kendi 
teşkilatile karşılamağa karar 
vermiştir. 

Halı ihracatı 
Vekiller Heyeti ka. 

rarı geldi 
Ankara Türkofis reis1iğin· 

den şehrimiz Türkofisine gelen 
bir mektubda Türkiyede çalı
şan yerli ve yabancı şirketle

rin hariç~ e bulunan hissedar 
ve tahvilat hamillerine ödiye
cekleri faiz ve dividant mu
kabili ihraç edilebilecek mal
lara gülyağı, halı, madensuyu 
şarab ve likörlerin de ilave 
edildiği bildiramekte ve bu 
hususta Vekiller Heyetir.den 
alınan karar sureti tebliğ olun
maktadır. 

Bu karara göre, Türkiyede 
icrayi faaliyet eden yerli ve 
yabancı şirketierin hariçte bu· 
lunan hissedar ve tahvilat 
hamillerine göndermek mec
buriyetinde bulundukları pa· 
larla elyevm Türkiyede ban
kalarda muhtelif sehehlerle 
bloke bulunan paraların bu 
maddelerin ihracı suretile 
transferine müsaade edil· 
miştir. 

Bu karar bilhassa halı ih· 
racatımızın inkişafında amil 
olacaktır. 

Yeni 
takas heyeti 

1 Temmuzda işe 
başlıyacak 

Yeni teşkil edilen takas 
tedkik heyeti, Türkofis müdü· 
rü B. Cemal Ziyanın riyase· 
tinde ve Türkofis binasında 
1 Temmuz 937 den itibaren 
faaliyete geçecektir. 

Yeni takas teşkilatı kanu
nuna göre bundan sonra ala
kalardan takas için kanuni 
harçlardan başka hiçbir su
retle takas harcı alınmıyacak
tır. Takas işlerine tayin edi
len katip, bugünlerde Anka
radan şehrimize gelecek ve 
vazifeye başhyacaktır. 

Benzin ve petrol ucuzladı 

Karşıyaka
lıların ihtiyacı ---·--·-·---
Gece saat 1 de va-
pur işliye,.ektir .. 

Karşıyaka halkının ihtiyacını 

Yeni. kanunlar du·· n vı·ıa.A. - nazarıdikkat: alan vilayet ma· 
kamı, gecelerı saat 1 de Konak· 

t t b I • v d • • d • tan Kaşıyakaya bir vapur tah· ye e e 1 g e l ı 1 riki için teşebbüste bulunmuş· 

Yüksek f iatle gaz ve benzin sa
tanlar takibata maruz kalacak 

Benzin ve petrol fiatlerinin 
ucuzlatılması hakkındaki ka· 
nun, düuden itibaren mer'iyet 
mevkiine girmiştir. Dün vili· 
yette B. Fazlı Gülecin riya
setinde alakadar daire müdür
leri toplanarak kanuna göre, 
benzin ve petrolun satış fiatini 
tesbit için geç vakte kadar 
müzakerede bulunmuşlardır. 

1937 sayılı Resmi gazetede 
intişar ettiğinden mezkfir ta
rihten itibaren vergi ve resim· 
ler gözönünde tutularak ihti
kara mani tedbirler alınması 

tu. lzmir liman işleri müdür· 
lüğü, hergece böyle bir vapur 
tahrik edildiği takdirde idare 
için zarar olacağını ileri süre· 
rek saat 1 seferlerinin • hafta· 
nın yalnız Cumartesi ve Pazar 
geceleri yapılması kararlaştı· 

• 
rıldığı cevabını vermiştir. 8a 

B 
için 1322 numaralı kanunun 
12 inci maddesi mucibince 
keyfiyetin alakadarlara ttbliği 

lazımdır." 

Fakat vilayet, bu seferlerin 
hergece yapılması noktainaza· 
nnda ısrar etmektedir. Bundan 

lllur husule gelecek cüz'i zararın, 
Cde 

diğer seferlerin karlarından 

Vilayet, muaddel kanunları 

alınca telgrafla kaza ve nahi
lere, Belediyeye, Emniyet mü
dürlüğüne, Ticaret odasına ve 
gümrükler başmüdürlüğüne teb· 
liğ etmiştir. 

telafi edilebileceği de işletme ~I · 
llrı 

müdürlüğüne bildirilmiştir. b 
Şehrimizdeki benzin ve pet· 

rol acentaları, dün sabah mer· 
kezlerinden aldıkları emir üze
rine benzinin litresini 16,5 ku· 
ruştan, yani şişesi 82,5 kuruş· 
tan satmağa başlamışlardır. 
Petrolun tenekesi evelce 330 
kuruştu. Acentalar, petrolun 
tenekesini de 265 kuruştan 
satmaktadırlar. Halbuki, vila· 
yette yapılan toplantıda ve 
tedkikler neticesinde benzinin 
beher şişesinin 68-70 kuruşa 
satılması lazımgeldiği tesbit 

•• ir 

Uzüm, incir satıl K.? 
koop';.~?_~fleri ~i:~ 

* • * 
Kanuna göre, dün lzmir 

ij On beşi resmen işe 1~ 
başlamıştır ~iih 

noterlikleri, lzmirdeki muhtelif 
şirket ve acentalarda mevcud 
benzin ve petrolları tcsbit et
mişlerdir. 

M k d b T... ll:ı ınta amız a on eş .. • 
rım Satış Kooperatifi tama· le 
miyle teşekkül etmiş ve bun· 
lar yönetim kurullarını seçe· 
rek kamilen faaliyete geçmif Belediye 

Fiatleri tesbit etti 
edilmiş ve buna dsir vilayet Belediye encümeni, dün 
idare heyeti de karar vermiş- toplanmış, benzin ve petrol 

tir. Bunlardan yedisi f ncifı 
sekizi de Üzüm Tarım SatıŞ -e 
Kooperatifidir. f ncir Tarım Ss· 'çıl 

Q·ılb tış Kooperatifleri (Ortaklat• 
tir. Tesbit edilen fiatten daha fiatlerini tesbit eylemiştir. 
yükseğe satış yapanlar hakkın- Verilen karara göre, ben-
da takibat yapılacaktır. zinin beher litresi 14 kuruştan 

Dün lstanbuldan şehrimiz· beşer litrelik şişeler 70 ku· 
deki alakadarlara gelen maili- ruştan satılacaktır. 
mata göre beher şişe benzinin Petrol fiatlerine gelince, pd· 
fiati İstanbulda 125 kuruştan rolun beher kilosu, perakende 

Germenci, Erbeyli, Karapınıl'• llıışt 
Umurlu, Köşk, Ödemiş) met' S 
kezlerinde, Üzüm Tarım Satı~ ~) 
Kooperatifleri de (Kemalpaşs to 
Armutlu, Menemen, Urla, l{r det 
nık, Turgutlu, Salihli, Ataşe ~~a 
hir) merkezlerindedir. 1 

85 kuruşa indirilmiştir. olarak 12,5 kuruştan, toptan 
Benzin ve gaz fiatlerinin da 11,5 kuruştan satılacaktır. 

cı lliıı 
Bu ayın 28 inci Pazartt· d1ı 

ucuzlatılması hakkındaki ka- Belediyenin tesbit ettiği 
nun da Başbakanlıktan telg- fiatlerden fazlaya satış yapan-
rafla Vilayete tebliğ edilmiştir. lardan elli liraya para cezası 

iÜnÜ saat 14 de bu on beı 
kooperatifin mümessilleri OıM S 8 
Kurumunda toplanarak (Satı! ~ 

~c 

Başbakanlıktan gelen telgrafta alınacak ve bu gibiler, üç 
2255 sayılı kanuna bağlı cet- günden on beş güne kadar 
vele göre yapılması lazımgelen icrayı ticaretten menedilecek· 
tadilat şu suretle bildirilmiştir: terdir. 

Gümrük tarife kanununu Belediye encümeninin bu 
değiştiren 2255 sayılı kanuna husustaki kararını, aşağıda 
bağlı cetvelin 695 B ve C po· ilan ediyoruz. 
zisyonunda yazılı resimlerin ,------------

Kooperatifleri Birliği) nin Arı9 ~d 
mukavelenamesini imzalıyac.ıı~ )u~ 
lardır. Temmuz ortaları111 

doğru (Ege Bölgesi Tarım 5' 
tış Kooperatifleri Birliği) 01 

faaliyete geçmiş bulunacakt'' 

Denizlide elektriP 
tesisatı indirilmesi hakkındaki kanunun J L A N 

birinci maddesi şöyledir: Denizlideki elektrik tesiS91 

31 Mayıs 1933 günlü ve Belediyeden: takviye edilmiş, halkın günd r 
2254 sayılı kanuna bağlı cet- Benzinle petrola Belediye ve gece daimi elektrik cef 
velde yazılı resimlerden 695, Encümenince a zami fiat tes- yanından istifadesi temin olılJ." 
B pozisyonuna ait 13 lira 20 bit edilmiştir. 26/6/1937 gü· muştur. Evelcc Denizlide el'0, kuruş (altı liraya), 695 C po- nünden itibaren benzinin bir trik tesisatı ve ceryanı vsf 1-" 

zisyonuna ait 12 lira 60 kuruş, litresinin azami 14, beş lit- fakat halk yalnız geceleri efe 
(altı liraya) indirilmiştir. relık şişesinin 70 kuruştan, trik ceryanı bulabiliyord"~ 

2 inci madde: Bu kanun petrolun bir litresinin top· lzmirden temin edilen bir "',t 
neşri tarihinden muteberdir. tan 11,5, perakende 12,5 tor bu tesisata ilave olurı~0r 

3 üncü madde: Bu kanunun kuruştan satılması tekarrür sureti le daimi cereyan ~ "' 
hükümlerini icraya Maliye, etmiştir. edilmek üzere gündüz iş~? J 
İktısad ve Gümrük ve İnhi- Bunun hilafına hareket motör, abr sulardan ist1 9

1
,J 

sarlar Vekilleri memurdurlar. edenlerden elli lira para ce· surelile işletileceğinden ~)'~ 
Dahili istihlak vergisi kanu- zası alınacak ve üç günden masrafı yoktur. Gecelerı, ti. 

nuna müzeyyel 2443 numaralı on beş güne kadar icrayı iki motör işletilerek şe J 
kanunun tasdikine dair olan ticaretten mcnedileceklerdir. elektrik ceryanı iyi temirı e 
kanunu da aşağıya yazıyoruz: Herkesçe bilinmek üzere ilan lecektir. . I~ 

Madde 1 - 28ı 5/934 tarih olunur. Göçmen sevkıyatı 1~ 6 
2443 numa al k b. lzmir Belediye Reisı· · " ve r ı anunun ı· Vilayet iskan müdiJrv .. ~~· 

rinci maddesinin B fık~ası aşa· Dr. B. Uz 
1 

Tahsin Akgün, yakındtt 11ıct ğıda yazılı şekilde değiştiril- \.. __ . ________ __, ~ lf1e ıe 
Yt:timize gelecek goÇ sirı~ 

miştir: 'Potas f iati için Urla tahaffuzha0~ içi~ 
Tarife kan•munun 695 inci yapılan hazırlıkları teftı~ tif· 

maddesinin B. fıkrasında ya· Bu sene sarfiyatın dün Urla kazasına g~ 
zıh maddelerde ikibuçuk lira. az olacağı tahmı·n - ,sell 

Madde 2 B ka . h .. . t" 13tJ ~e· - u nun neşn enuz ermemış ır. efl " I 
tarihinden muteberdir. ediliyor üzüm rekoltesinin, geJ çıı"~ 

Madde 3 - Bu kanunun Geçen sene üzüm kurutul- neye nazaran 100,00 ·11 ed•' 
t hf111 s'' hükümlerini yürütmeğe Adliye, masında kullanılan potas fiat- kadar az olacağı 8 ğıtlsı o' 

Maliye, Gümrük ve inhisarlar leri ucuzdu. E11i kiloluk bir diliyor. Yağmur da yabile p 
Vekilleri memurdur. fıçı potas 9,5·10 liraya satılır- rekoltenin azlığı sebe 01.,c'f. 

Başbakanlığın telgrafında ken bu sene 11 liradan aşağı tas sarfiyatının da. stcc~İ tıı 
deniliyor ki: satılmıyacağı hakkında bir ve fiatlerin yüksehnıye 

"Bu kanunlar 25 Haziran şayia vardır. Fakat üzümler min edilmektedir. 
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•'-M•ıı~~[ Eski /zmir hafriyatı ilerliyor . 

~~·~~~~Dünyada eşi olmıyan ye .. 
İspanyada kan ve ateş _.iji; Dersimdeki ni kubbeler bulundu 

~;. Madrid cephesinde kanlı 
~; muharebeler başladı 
rıe 

:~Harp, Biskay cephesinde de devam ediyor. Alınan 
~~ haberlere göre, ihtilalciler hertarafta ilerliyorlar 

Basklar sllAhlarmı tes- ner l Frankoya, Bask papazı kal - Similiya hattı üzerinde 

in lfm ediyorlar ve halkına karşı daha şefik ve ilerlemektedir. Göğüs göğüse 
B\lbao, 25 (Radyo) - Fran· mutedil hareket etmesini tav· bir müsademeden sonra bazı 

0 
'•da Basklarla asi kuvvetler siye etmiştir. siperler işgal edilmiş ve 300 
ltıurahhasları arasında cereyan Bask eyaletlerindeki esir alınmıştır. 

n~ tden müzakereler neticesinde muhtariyet kalktı Yarama cephesinde taarruz 
At\ l h S ı k 25 (R d ) ani olmuş ve mühim bazı as-e "1Y·4S tabur Bask askeri si i • a aman a, a yo -
l G J F k b' keri mevkilerin asilerin ellerine llrını teslime karar vermiştir. enera ran o ır emirname 
Sir Rus vapuru yakalandı ile Bask eyaletlerindeki iktı- düşmesine sebeb olmuştur. 

Balear kruvazörü bir 
ıc Cebelüttarık, 25 (Radyo)- sadi muhtariyeti iiğvetmiştir. 
y~ pmi~~ 

narya asi barb sefinesi Ko· Madrid cephesinde taar- Paris, 25 (Radyo) _ Kor-
r b,n adında bir ·Rus nakliye- ruz devam ediyor bu ve Koleras arasında asi 
il •İni tevkif ve müsadere etmiş· Paris, 25 (Radyo) - Yeni İspanyol Balear kruvazörü 
e ijt, Bu vapurda dört tayyare, alınan ajans haberlerine göre, ispanya Trimtat nakliye vapu-

10 tank ve bir çok silah ve asiler Madrid cephesinde şid- runu batırmı~tır. 
llıiihimmat vardır. detti taarruzlar yapmışlardır. Satanderden kaçıyorlar 

B' lliibaoda /talgan ve Alman Gadalahara cephesinde asi· Laroşel, 25 (Radyo) - Bir 
a· lcoMuloshaneleri tekrar ler bazı mevzileri işgal etmiş- Fransız vapuru Gihan mülte-
o· açıldı •• lerdir. cileri ile dolu olduğu halde 
e· b Bilbao, 25 (Radyo) - Bil- Esköryal cephesinde, tayyare Laroşele gelmiştir. 
1Ş' •oda Frankonun tanınmasın- ve hücum arabalarının hima· Fransız Epnal vapuru da 
irı Q•nberi kapanmış olan ltalyan yesinde yapılan taarruzda bazı Satandere mülteci almak üze-
tıŞ )t Alman konsolosbaneleri köyler işgal edilmiştir. 

~lınrştır. ltalyan konsolosu Aragon cephesinde şiddetli 
re gitmiştir. Diğer bir vapur 
da çocuklarla dolu asi liman
lardan birisine gitmiş ve mül
tecileri oraya bırakmıştır. 

ılbaoya gelmiş ve işe başla- bir hava ve topçu bombardı· 
'' ~ıştır. manından sonra asiler Karas· 

Saint Jean de Luz, 25 (A. 
~) - Madritten bildirildiğine 

B· ~iitt, Nasyonalistlerin Sanlan
,. ere doğru ilerlemesine mani 

11~alc için Bilbaonun takriben 
~'.tıni kilometre garbında 65 
dlrl kişiden mürekkeb bir or-

t~ tı labşid edilmiştir. 
jj~ s!ildirildiğine göre, ordu 
tr. ~ tanderde yeniden teşkil 

~tanzim olunmuştur. Lüzumu 
~~dar malzeme ve bilhassa 
~ kadar tank vardır. 
~ V alan siya hükumeti ı Bask 
~bariplerini müessir surette 

tıf ~U ~ırntarla takviye edeceğini 
fa ~·dırrniştir. 

'•kay cebhesinde harb 

~· devam [ediyor 
'lbao, 25 (Radyo) - Asi 
~ etlerle Bask kuvvetleri 
,~llda Biskay cebhesinde 
ltt b devam etmektedir. Asi
~6~ l<~stro Orpolesi ve sekiz 

&· ışgal etmişlerdir. 
~hı ~ milyon litrelik bir ben
ll:ıat 'Posu ile birçok mühim

" •lanmıştır. 
"Pa, Frankoya tav

Sit aiyede bulundu 
v,t"kdo Vatikan, 25 (Radyo)
~~ç~l~n Müsteşan Kardinal 
~t t hı, • ispanyada Toledoya 

11 rırat göndermiş ve ge-

.\N ADO L U 
Un l .. ~------

Suriye Başvekili İstanbulda 

Hatayda yeni idare şek
linin ilanı 

Bugünlerde, Suriye Fevkalade komi
seri de İstanbula geliyor. 

lstanbul, 25 (Hususi) - Suriye Başvekili B. Cemil, bugun 
Beyuttan buraya gelmiştir. 

B. Cemil, Başvekilimiz General ismet lnönünü bekliyecek 
ve Pazar günü buraya gelecek olan Suriye Fransız fevkalade 
komiseri Kont dö Martelle birlikte, Hatayda ilan edilecek 
olan yeni idare hakkında görüşecektir. 

Norveç 
parlamentosunda 
Şimal memleketleri hiç bir 
gruba mütemayil de!)ildir 

Oslo, 25 (A.A.) - Mebu· 
san meclisinin dünkü toplan· 
tısında beynelmilel vaziyetten 
bahseden Hariciye Nacırı B. 
Koht, f spanya meselesine de 
temas ederek ademi müdahale 
komitesinin bir uzlaşma un· 
suru olduğunu ve bir Avrupa 
harbine mani olmuş bulundu
ğunu söylemiştir. 

B. Koht, Norveçin lharici si
yasetinin esasları arasında hiç
bir harbe girmemek ve şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
böyle de daima yarım tatbik 
edilecek olan herhangi bir 
zecri tedbire iştirak etmemek 

Dış ticaretimiz 
İhracatımız, bu se
ne de mütemadiyen 

artmaktadır 
Ankara, 25 (A.A.) - 1937 

yılı lkincikanun, Şubat, Mart, 
Nisan ayları içindeki dış tica· 
retimi7. etrafında bize verilen 
malumata göre, bu dört ay 
zarfında memleketimize yapı· 
lan idhalat 1946 nın ayni ay-
ları içindeki idhalata nazaran 
1,868,465 lira bir artış ile 
2-J,2551222 liraya, ihracat ise 
1936 nın ayni ayları ihraca· 
tına nazaran 15,889,609 lira 
bir artış ile 44,508,717 liraya 
varmış bulunmaktadır . 

rı ulc siyasal gazete 
Sahi.::· :---~-----11 1-f · P ve ba11azgam 

bulunduğunu ilave eylemiştir. 
Kont, nihayet şİmEil memle· 

ketlerinin Avrupa devletlerinin 
gruplarından şu veya bu grup 
aleyhine müteveccih bir siya· 
set takib etmekte olduğu hak· 
kındaki şayiaları yalanlamıştır. 

1937 nin bu ilk · dört ayına 
aid idhalit ve ihracat kıymet
leri arasındaki fark ise ihra
cat olmak üzere 15,953,495 
liradır. tr~:Ydar Rüşdü ôKTEM 

._ad~~ neşriyat ve yUJ itleri 
~ h · liaıncli 1'·ozbet Çançar 

t ' •ııeai . --lttJ· . 
O. ıt İki · l' lf a}Jt pncı Beyler eoka#ı 

l' t~•f . ı ar.tisi binam içinde 
tltf,. • ınıır - ANADOLU vn. 27 

:t AB 76 .. Po .. ta kutusn 405 
•l.lıtl 12 ONE ŞERAiTi 

\',h ~~~; 5~~ıkayhğı 700, ilç 
lJıtı uruotur. 
'1ıo:e~lck.~tlcr için senelik 

" lltl c:teti 27 liradır 
'"~ Ytl'de 5 il Cet-- ._ kuruştur 

-.~ıo üıhalar 
~· 25 kum~tur. 
Anoıu 

lı.Ag~SI1'"DA 

. işi gücü 
Yüksek zevat ve maka· 
mata mektup yazmakmışl 

İstanbul, 25 ( Hususi ) -
Bir müddettenberi, durmak
sızın yüksek zevat ve maka· 
mata mektublar yazarak alemi 
rahatsız eden Asaf adında bir 
şahıs, zabıtaca tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. 

ldhalatımızın umumi kıyme
tinin yüzde 96 sını teşkil et-
mekte olan 12,568,246 lira 
ve ihracatımızın umumi kıy
metinin de yüzde 50,16 sını 
teşkil eden 22,327 ,846 lira 
Almanya dış ticaretimizde bi
rinci derecede gelmektedir. 

Birleşik Amerika ise umumi 
idbalat kıymetinin 13,42 sini 
teşkil eden 3,926, 153 lira ve 
umumi ihracat kıymetinin 
10,31 ini teşkil etmekte olan 
4,587,295 lira ile de ikinci 
derecede gc]mektcdir. 

son zafer .. 
Dersimin tarihe dayanan, 

eski asırlar görüp geçirmiş, 
fakat, taşma, toprağına, orma
nına, deresine insen eli dokun
durmamış olan mağrur ve bü
yük başı Mehmetçiğin postalı-
nın alında şimdi yavaş yavaş 
eziliyor, yumuşuyor, pestilleşi· 
yor, bir kalıptan bir kalıba 
giriyor, bir hüviyetten bir hü
viyete geçiyor. Tepesine diki-
len bayrak, cumhuriyetin, reii· 
min kuvvetini, medeniyetin 
vahşete galebesini ve bugünün 
maziyi fethettiğini dünyaya bil
diriyor. 

Türk tayyarelerini, Arapla
rın gönderdikleri kuşlar sanan 
zavallı sürüler, iki ay içinde 
olup bitiveren bu muazzam 
değişikliği mağara diplerin· 
de, kayalıklar arasında korku
dan büyüyen gözlerle seyredi· 
yorlar .. 

Bu hayreti fazla görmemek 
lazımdır: 

Onbeşinci, hatta ondördün
cü, onüçüncü asrın adamını 

yakasından tutar ve bir rüzgar 
hızile yirminci asrın bugünle-
rine fırlatırsanız, o hayretinden 
donup kalsa değil, ölse bile 
haklıdır. Hararda, Dessiye dağ-
lannda dolaşan Habeş \'enga· 
veri de ayakkabım gördüğü 
vakit, hayretle, uzun uzun, 
ona bakmıştı. Mizah muharri
rimizin kendi sütununda can· 
landırdığl gibi, Dersim dağla-
rındakiler de, gramofon plağını 
midelerine indirecekleri bir 
nesne sanacak kadar zavallı 

ve geriydiler. Halbuki başla
rında kartal sürüleri halinde 
tayyareler dolaşıp, kulaklan 
dibinde telsizler, telefonlar iş
leyip, aşılmaz sandıkları dağ
ların, girilmez zannettikleri 
mağaraların laalettayin birer 
şey haline düşüp herşeyin de
ğiştiğini görünce, onlar da 
şaşırdılar. Bu, onlar için, belki 
de kitapların bahsettiği kıya
met günü olmuştur. 

Koyu bir cehaletin, kör bir 
taassubun, derin, yırtılmaz bir 
şuursuzluğun içindi! yuvarla· 
nan Dersim dağlısı, bu kızılca 
kıyametin arkasından doğacak 
sabahı görünce, ilk devirlerde 
güneşe tapan vahşi gibi, sec
deye ve imana gelecektir .. 
Çünkü anlıyacaktır ki, cumhu
riyet, sadece onu kurtarmak, 
onu şeyhin, sergerdenin, ipti
dailiğin, cehalet ve taassubun 
pençelerinden koparmak için 
bu dağları çiğnemiş, çıkagel
miştir. Bu suretle, o da dağ· 
dan yarı vahşi bir mahluk 
halinde cemiyete, insanlık ale
mine, medeniyetin kucağına 
ve saadetine kavuşacaktır. 

Dağda, bir hayvan sürüsü 
halinde dolaşbğı günleri, 

Mağara ağzında şeyh,. tap· 
tığı ve onun uğrunda ömür 
çürüttüğü yılları, 

Çırılçıplak, elde silah, pusu 
kurup kervan ve insan soy
duğu geceleri anacak, kendi 
mazisine, kalbinin en derin 
noktasından, en samimi bir 
dille lanet okuyacaktır. 

Dersim dağlarında, eski ve 
adı olmıyan bir saltanat dev· 
riliyor. 

Dersim dağlarında bir tarih 
can verıyor. 

Cumhuriyet, yedi yüz sene 
baş eğmiyen Den~imi de fet
hetti. Deftere onu da yazalım. 

Orhan Rahmi Gökçe 

• 
lzmir Agorası, s(yasi, içtimai 

topluluklar yapılan bir yerdi 

Agoranın umumi görünüşü 
,:,w, İzmir şehri, eski İzmir şeh· tesisatı yapıldıktan sonra halk 
rinin üzerinde bir hayat kay- ve seyyahlar tonozlarda gt:ıe· 
nağı halinde yükseliyor. lzmir bileceklerdir. 
limanının eskiden bulunduğu Halkevi reisi Bn. Şehime 
Hisar camii ve Mezarlıkbaşı Yunus, hafriyata tetkik etmiş, 
önünden ta Kadifekalesine ve meydana çıkan eserlerden do· 
Tepeciğe kadar uzanan sahada layı memnun kaldığını söyle-
muhtelif medeniyet devirlerini mitir. Müzeler müdürü Seli· 
yaşatan eserler, hep şi mdiki heddin Kantar, bir seneden-
binaların altında, toprağa gö- beri genişliyen hafriyat mın-
mülü duruyor. takasında meydana çıkan bir· 

Busene lzmir Halkevi mü- çok kolonları restore e~miş, 
zeler komitesinin yardımile eski lzmirin agorası, ilk za-
Namazgahda eski lzmir hafri· mantara naran bambaşk;\ · :r 
yatına devam edilmektedir. manzara iktisap eylemiştir. 
Hafriyata on iki gün eve) baş- Şimdi restore ve tanzim 
lanmış olduğu halde birçok edilmiş şeklile burası nekadar 
yeni eserler meydana çık- emeğe ve faaliyete sahne ol-
mıştır. duğunu gösteriyor. 

Mulıarririmiz müzeler mü
dürile görüşürken 

Müzeler müdürü B. Sala
heddin Kantarın nezateti al
tında yapılmakta olan hafri
yata dün gazeteciler davetli 
idi. Eski İzmiri bulan ve bu 
suretle dünya Arkeologları 
arasında mevki alan SaJahed
din Kantar, gazeteci arkadaş
larını güler yüzle, samimiyetle 
karşıladı, yeni hafriyatı gez· 
dirdi. Evelce meşhur Arkeo· 
log Viegandı hayretlere dü
şüren ve teknik harici sayılan 
beş kolonlu kubbelerden daha 
iki tanesi bulunmuştur. 

Bunlar da ilk bulunan kub
beler kadar mükemmel, hatta 
daha g üzeldir. Eski lzmirin 
agorasının iki tarafında bulu
nan bu kubbelerin Üzerlerinde 
muhkem iki kule vardı . Şimdi 
bunlar, tamamen harab olmuş 
haldedir. Hafriyatta Adliye 
Vekaletinin müsaade ve em
rile gündelikle mahkumlar ça
lıştırılmal:tadır. Yer altında 
moloz ve toprakla dolu o lan 
birçok tonozlar meydana çık· 

mıştır. Bunlar tamamen temiz
lendikten ve içlerinde elektrik 

Eski f zmiri bulan ve şim
diye kadar nezaretinde yap· 
tırdığı hafriyatla onun mühim 
bir kısmını meydana çıkaran 
müzeler müdürü, hafriyat ve 
meydana çıkan eserler hak
kın da gazetecilere aşağıdaki 
malumatı vermiştir: 

- Halkevinin yardımile es
ki lzmirin bu gördüğünüz mü
him kısmını ] 6 günde açtık . 
Büyük ve küçük kolonlar, kai· 
deler, heykel ve mimari par
çalar, mermer döşemeler bul
duk. Fevkalade olarak da 
hafriyatın garb tarafında ol· 
duğu gibi ondan daha mü
kemmel bir sistemde (beş 
parmak kubbeler) meydana 
çıktı. Bunların tarzı inşası tek· 
nik harici telakki ediliyor ve 
başka hiçbir yerde çıkmamış
tır. Çok garib sistemde olan 
bu kubbelerin yanında haf
riyat ilerledikçe daha başka 
kubbeler bulunması muhte· 
meldir. 

Son defa meydana çıkan 
bu yeni eserlerden memnun 
olmamak mümkün değildir. 
Malümdur ki, eski tarihte fz. 
mirin üç agorası vardı . Hal
buk: Efcs ve Milettc ikişer, 
Bergama ve Sartta birer agora 
- Sonu 5 inci sahi/ade-
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ANADOLU 26 Haziran <>n 
1 ıtaıya, işbiiJiğin~in idamesine taraftar G. Ali Hik-

Yaz günlerinde 
. 

Sıcaktan 'kurtulmak 
için ne yapmalldır? 

lBir Er.ansız doktoru çok gar.ip lbir 
çare tavsiye ediyor .. 

PliijlarJa 

Herkesın" ağ· 
zında: 

- O:f, ne 
hava .• 

Buna laca-
ğızl 

Aman Y"· 
rahbi ne sıc~kl 

Sözler n den 
başka bir ş e y 
yok! 

Hsksız mı? 

Bulunduğumuz 
mevsim itibarile 
herkes bu şika- Sabahları beden lıarekeU11rini de 
yetlerinde haklıl unutm:_qncak~ınız 

- Sıcak ne kadar çokl Sı· tırl Mr-seıa 125 gram ılık bir 
cak pek çokl şurup, 25 v,ram bir buz par· 

Tabii .. Sıcak olac;ık, Hazi· çasınoan on dda daha serin· 
ran sonlarmda bulunuyoruz; leticidirf 
bu ayda sıcak olmazsa, hatta Sıcaktan kaçınmak, hararetten 
soğuk olursa gayritabii olmaz kurtulmak için bu mevsimde 
mı?. mümkün olduğu kadar bol, 

Madem ki, bu sıcaklar mev· fakat ılık su içmelidir. Çünkü 
sim iktizası ve tabiidir, şu 40 derecei hararette bulunan 
halde sıcaklardan şikayete de 500 gram su, midede ancak 
ne lüzum vardır? 7 ve bağırsaklarda da ancak 

Maamafih bir kısım diyor ki: 15 dakika kalır, ayni miktar 
- Soğuk sıcaktan daha soğuk su midede on beş ve 

iyidir. insan soğukla mücadele bağırsaklarda da 30 dakika 
edebilir, imkanını bulursa so- kalır. Bunun için çabuk masse-
balı veya kaloriferli bir daire· dilen sıcak su vücudun hara-
den dışarı çıkmaz, dışarı çıksa retini çok daha çabuk teskin 

eder. bile fanilalar giyer, kışlık ka-
lın elbiseler ve paltolar giyer, Bununla beraber sıcağa ta· 
kendisini soğuğun şiddetinden hammül için her sabah 10 
mümkün olduğu kadar muha- dakika idman, yani bir bava 
fazaya çalışır ve birşeylere de ve ziya banyosil~ birlikte be
muvaffak olabilir. Fakat... Sı· den hareketleri yapmak la-

zımdır. 
cağa karşı ne yapabilir?. Yeneceklerde de kışg nis· 

Bir kısım da: betle daha fazla azotlu yemek 
- iki buzlu şerbet, bir müreccahtır. 

dondurma yediğim halde hara· 
retim sönmedi, gitti! Diye de V eziristanda harb 
şikayet ederler. !>imla, 25 (A.A.) - Royter 

Halbuki batanın en büyüğü ajansının muhabiri fakir ipi 
işte budur. taraftarları ile lngiliz kıtaatı 

Bakınız, Fransız doktorların· arasında son defa vukua ge· 
dan B. Piyer Basse bu hususta len çarpışmada maktul düşen-
ne diyor: ler arasında bir de lngiliz mi· 

- Yazın harareti kesecek ralayı bulunmakta olduğunu 
şeyler ancak sıcak meşrubat- bildirmektedir. 

1 Ciizli Cihangir 1 
-10- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

Diye adeta haykırdı! 
- Şu halde içimizden bi· 

risi bu hainliği yapmış ola· 
caktır! 

Başvekil kendisine bakmağa 
cesaret edemiyen generallere: 

- Hainler, dedi, ben sıze 
şimdi ispat edeceğimi 

Avucunda asabiyetle sık· 
makta olduğu kağıd kesmeğe 
mahsus bıçağı kapıya doğru 
fırlattı, bıçak kapıya saplandı. 

Başvekil telefonu aldı: 

-- Bana general Marsın 
evini veriniz! 

Dedi. 

Biraz sonra telefonun 
çaldı. Başvekil: 

- Allo... Kimdi? 
Diye sordu. 

zili 

- General evde midir? 
- ... . . 
Başvekil telefonu elinden 

bıraktı ve arkadaşlarına: 

- Ben size söylemedim 
mi, dedi, buraya dönecekti, 
dönmedi. Evine de hiç gitme
di. Vaziyet sarihtir, v.tanına 

hıyanet etti; şimdi? •. 
Bahriye nazm endi,e ve 

heyecanla: 

ı- Başı ·1 ·ınc"i sahiİe'İle -=
reli mU.b veyahud Pıria paktı 

m"ieibfô~ 'YeyİıiiUd~·;aöla hü· 
kümetine 'kallı üıncod taabh~dle· 
rile telif edilftİiyecelt mahiyette 
hiçbir anlaıma yapılamıyıcağı hak· 
kındı mecli ... 'teminat •ermiştir. 

Vaziyet tedkik olunuyor 
Loodra. 2-4 JA.A.J - B. Edf'n 

bu aabab Frınııız büyük elçiııini 

lıabul etmiıtir. Bu mülakat e&nı· 
~ rı•ld f tdly11 vr. Al ııııuıyııoın aıl,.11 11 
rnüdabalc kcırırohınılan ~ekılııu··i 

t1zr.rİııf' huıli ulan \'ııZİ)d t e•f ~i l.. 

• 1 lm i~tir. 

Kontrol idame ettirif ,.cek 
l'uı .. , 25 (A.A.j - FraııHıt 

l ıplomaıik mt'hafılinıll" FÖ)l" n•lı 

ınt' gö,.,., Frarı a ve lugilıf'rC aıı,.. 

ıııi miidalıalt': komiıe-iııe Fran 11" 

vt• lnıtiliz g,.nıil.-riııin içlerin•h· 
hiıara( ıııu111hiıl hıılıınmıtk ıurf'tilı· 

ıl,.ni1 L onl r11l111111 i•l11m,. f'tlİrrn .. 1 .. ri 

hakkında bir teklif yapmak fik· 
rindt:dir. 

lngiltere bir demarş 
daha yaptı 

Lonıfra. 25 (A.A .) - Salihiyl"t· 
ıar mahf .. Jler Berliodeki fnpliz 

hilyük elçiııinio dün 1111b11b Vorı 

No) rat ıırzıliııtfe bir drrnarf yap<t• 
r.ık Altd nizıle Almanya tarafınıian 

yapılacak her türlü şiddet barf'ke· 
tioio Loodrada vabiıo b\r vaziyeı 
ul11rak ıelaklı.i edil .. ce-~ oi bıldirmİ· 
) ,. nırmur rdilmio oldıığuon bildi· 
riyorlar. 

Bununla berıber Alman Bari· 
dye Naıın, Neville e~oriet1oo ile 
yapııAı mül.alemf'DİD daha batlan. 
gıcında Almaoyao10 konırola itti 
rakini kesmek.le iktifa edeceğini 

bildirmittir. 
Londradı Malagayı İtalyan kı· 

taatının ihraç edildigini bildiren 
haberleri teyid eden hiçbir malO· 
mat ahoamamı"IJr. 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Avam kamarasının bugünkü 
toplantıs1, gayet gürültülü ol· 
muştur. 

işçi partisi lideri B. Etli, 
hükumete hücum etmiş ve 
kontrolun kalkmasını, cumhu
riyetçi ispanyaya. da silah gön
derilmesine müsaade edilme
sini istemiştir. 

Londra, 25 {A.A) -Avam 
kamarasında harici siyaset hak
kında vukubulan müzakereler 
esnasında Neville Çemberlayn 
ispanyanın vaziyetinden bahse· 
dcrek lngiliz siyasetinin mün
hasıran ispanya harbinin bü· 
yümesine mani olmak suretile 
dünya sulhunu muhafaza et· 
mek~gayesini tekrar etmiştir. 

Hatib, demiştir ki: 
•Şimdiye kadar ·bu siyase

timizde muvaffak olduk. Ve 
ihtilafın büyümesine mani ol
mak ümidi mcvcud olduğu 

müddetçe de usanmadan bu 
yolda gayretler aarfetmeğe de· 
vam edeceğiz. Vaziyet ciddi 
fakat ümitsiz değildir. Çünkü 
muhtelif memleket veya hü
kumetlerin ispanyada iki ta· 
raftan birinin galib gelmesini 
istedikleri belki doğru ise de 

- Yoksa, dedi, zavallıya 

bir felaket mi R"Cldi? 
Hava nazın da inler gibi: 
- Arkadaşımız vaziyetin 

izahına muvaffak olmuştur. 

Dedi. 
Başvekil arkadaşlarının hep· 

sine korkunç bir bakışla 
baktı ve: 

- Hayır, bayır!.. ·dedi- Va· 
ıiyetin hlyanet ve casusluktan 
başka izahı mümkün değildir. 

Bir kaç dakika sükut içinde 
geçti, salonda hazır olanlar, 
biribirlerine bakışarak vazi· 
yetin ne olduğunu soruşturdu
lar. Başvekil: 

- Vaziyetin bir casusluk· 
tan ib:ırcl olduğu :lŞİkardn. 

Diye tekrarladı. 
Hava nazırı: 

- Yabancı casusların nasıl 
çalıştıkları biz~ meçhul de· 

duğunu kaydettikten sonra de· 
miştir ki: 

Alman bahriyesinin gt"çİr· 

diği imtihanları tabii olarak 
İııfial duygularını ve bu gibi 
hadiselerin doğurabileceği in· 
tikam hislerini düşünerek şunu 
söyliyebilirim ki Almanya hü
kumeti gemilerini kontrol sis· 
teminden çekmek suretiyle bu 
hadiseleri kapanmış addet· 
meklc itidaldt"n ayrılmamıştır. 

Bu itidali takdir ediyor ve 
hepimiz alkışlıyortız. Fakat 
Alman ve ltalyan karakol ge· 
milerinin geri çekilmesi yeni 
hadiseler çıkması tehlikesinin 
bertaraf edildiği manasını ta· 
zammun etmez. Bunun için 
şimdi yapılacak en iyi şey 
Almanya ile ltalya tarafından 
verilen kararlarla kontrol sis· 
teminde bırakılan boşlukları 
doldurmak ve ispanyadaki ec· 
nebi gönüllülerinin geri çağ-

rılmasını temin etmek için sar
fettiğimiz gayretlere devam 
etmektir. ZannP.dP.rim ki hepi-
miz ihtiyat, sabır ve itidal ile 
hareket edersek Avrupa sul
hunu kurtarmağa mvaffak olu
ruz. 

Londra, 25 (A.A.) - Roy
ter ajansından: 

İtalyan · Alman hareketinin 
tevlid etmiş olduğu vaziyet 
Londrada ihtimamla tedkik 
edilmektedir. Berlindeki lngi· 
liz sefiri dün Alman Hariciye 
Nezaretine gitmeden evel Von 
Nöyrata Almanya tarafından 
şiddete müracaatla yapılacak 
herhangi bir hareketin vahim 
bir vaziyet tevlid edeceğini 
söylemek yolunda talimat al· 
mış bulunuyordu. 

İngiliz ve Fransız hükumet· 
leri şimdi f spanyanın şark sa· 
hilleri açıklarında husule gel
miş olan rahneyi kapatmak 
meselesini tedkik edecekler· 
dir. Ancak ademi müdahale 
komitesinin tasvibi olmadan 
hiçbir karar ittihaz edilmiye· 
cektir. 

Londra, cenubi İspanyaya 
ltalyan askerleri çıkarılmış ol
duğuna dair olan haberleri 

ğildir. 

Demek istedi. 
- Yani... Casusluğu kabul 

ediyorsunuz, fakat yabancı bir 
casusun da bizim işlerimizi 
bozduğunu iddia etmektesiniz. 

- Evet... Olamaz birşey 
değil ki.. 

- Mümkün değil.. Mümkün 
değili. 

Bahriye nazırı da: 
- General Mars başını 

verir, canını feda eder, fakat, 
sır vermez! .. 

Dedi. 
- Maamafih başka bir 

usulle, mesela ipnotizma sa· 
ycsinde General Marstan her 
istenilen ma!Unıat alırıabili ı ! 

Evet. bu da akla gelebilird i. 
Bunun için salonda yeniden 
bir mezar sükutu hasıl oldu. 

Hiddet ve a~abiydten ka· 

b:yid eder bir guna malumat 
gelmemiştir. 

ltalga, işbirlilinin idame
sine taraftardlf' .• 

Roma, 25 (A.A.) - iyi ha· 
ber alan mehafil son yirmi 
dört saat zarfında hafif bir 
iyiliğin kendisini göstermiye 
haşladığı fikrindedir. f talyanın 
işbirliği ni idameye mütemayil 
bulunduğu bir kere daha kay· 
dolunmakta ve ltalyanın ademi 
müdahale komitesinde kalma· 
sının bunu isbat eylemekte 
olduğunu tebarüz ettirmekte· 
tedir. ltalya ademi müdahale 
siyasetini mümkiin olduğu ka
dar uzun müddet devam ettir· 
mtk arzusundadır. 

İtalya, dün Almanya ile ltal· 
yanın aldığı kararın vaziyeti 
ay<lınlatmıya yarıyacağını ve 
her devletin kendi mesuliyet· 
lerini kabul edeceğini ümit 
eylemektedir. 

Lizbon, 25 (A.A.) - Is· 
panyol sularındaki Alman 
filosunan Admiral Seher zırh· 
lısı ve Nürenberg kruvazörleri 
iki torpido muhribi ve bir 
petrol gemisinden mürekkeb 
kuvveti tasrih edilmeyen bir 
istikamete doğru denize açıl· 
mıştır. 

Akşam buraya gelen Leip
zig kruvazörü de açık denize 
çıkmıştır. 

Cebelüttarık 25 (A.A.) -
Alman kruvazörü Koln bu sa· 
hah buraya gelmiştir. Ôğre· 
nildiğine göre kruvazör gece 
meçhul bir semte hareket 
edecektir. 

Lizbon, 25 (Radyo) - La· 
gosta bulunan Alman filosuna 
yeni harb sefinelerinin iltihakı 
beklenmektedir. Bu suretle 
Lagosta 26 Alman harb sefi· 
ntsi toplanmış olacaktır. 

[~:~ 
lkincikor
donun vazi 1eti 
Yaş sebzeler hur
dahaş oluyor .. 

lkincikordon hala tamir ve 
inşa edilmemektedir. Çok ha· 
rab vaziyette bulunan yolun 
bu halinden şikayette bulun· 
mıyan tek vatandaş yoktur. 
Bilhassa fstanbula gönderilen 
sebzeleri taşımak için sepet 
ve kasalar dolusu arabalar, 
Birincikordon yasak olduğu 
için lkincikordondan geçmekte 
ve ilk hamlede bu güzelim 
yaş mahsuller, hurdehaş ol
maktadır. 

Memleket servetinin vapura 
yükletilmeden berbat bir hale 
gelmisi hiç kimse tarafından 

hına sığamıyan başvekil: 
- Bizim tedbir ve planla· 

rımızı cihana İşae eden radyo 
istasyonunun adı nedir? 

Diye sordu. 
Hazır olanlardan birisi: 
- Meçhul bir istasyon. 
Cevabını verdi. 
Başvekil: 

- Casusluk ve hıyanet, 
casusluk ve hıyanet ·diye söy-
lendi· şimdi... Şimdi ise fela· 
ket başlıyacak! Haber bütün 
cihanda şüyu buldu. Cihanda 
hakkımızda kimbilir nasıl bir 
his ve kanaat hüküm sürmeğe 
başlamıştır. 

Bahriye 
Pek 

şayiayı w 
t"deceğiz. 

nazırı: 

tabii olarak bu 
haberi biz tekzip 

- Evet, yeni başlamış dost· 
luA'tJ istr.miyen v~ çekcmiyen· 

met Ayerdem 
/ zmirlilere teıekkdt 

ediyor 
Türk Spor Kurumu başkan· 

lığından istifa eden Gazianteb 
saylavı G. Ali Hikmet Ayer
dem; kurum başkanlığından 
ayrılması münasebetile lzmir 
sporcularının teessürlerini bil· 
diren mıntaka riyasetinin mek· 
tubuna şu cevabı vermiştir: 

..Türk Spor Kurumu bölie 
başkanlığına: lımir 

Mektubunuzu aldım. lzmit 
gençliğinin hakkımda gösterdi!İ 
duygu ve temennıyattan çok 
mütehassis oldum. Şimdi be
nim içimi en ziyade sızlatan, 

kalb!m:n maddi ıstırabındall 
ziyade işte bu nevi ıstıraf"' 
lardır. 

Bu elem ve ıstıraplarımı dl 
memleket gençliğinin hakkıııı· 

da göstermekte olduA-u bO 
sevgi ve alakasının bende htJ' 
sule getirdıği minnet ve şülr 
ran hislerile tedavi edebi~ 
mekteyim. 1--i\!\ inizin muhab' 
betle gözlerinizden öper, gö' 
terilen bu his ve alakaya çt> 
teşekkürler ederim aziz lr 
mirliler. 

Gazianteb sayJavı 
G. A. H. Agerdetfl 

------
Feci bir kaza 

Bir deniz subayı kaybe 
lstanbul, 25 (Hususi)- VI 

niköyünde oturan Güreş f ~ 
derasyonu reisi B. Abmedi' 
kızı Türkiye lskrim şampiyo~ 
Bayan Suad, nışanlısı de.,il 
subayt Necdetle konuşurke' 
karıştırdıkları tabanca, kı~ 
elinden düşerek patlamıf 

çıkan kurşun, zavallı ı' 
denizcimizi öldürmüştür. J 

Bu hadise, lstanbulda ter 

BOR~ 
Ozum satışları ~ 

Ç. Alıcı K. S. 
1
· 

382 Esnaf Ban. 11 75 1 il 
12 P. Klark 12 25 1J 
394 Yekun 

445885 Eski satış 
446279 U. satış 

Zahire sat.şiarı ~· 
Çu. Ginsi K. S. 

6 
ı 

512 Buğday 4 875 ' 
186 Arpa 3 25 ı 
100 Bakla 4 1875 4' 
28 M. darı 3 75 ~ 

1353 Ken. Pala. 215 
~~-~~--~---tecvız edilemez. Belediye• 
olmazsa konaktan sebı;ı 
şatlara yüklendiği yere eJi 
olan kısmı tamir ettirlll ~ 
bu vaziyetin önüne geçııı~ 

lerin tezvirleri olarak 
edeceğiz. . / 

Bu son sözü harbıye .J 
söyledi. 'r!'-

Başvekil, şaşırmış 11e 

bir asabiyet içinde: ~~ 
- Evet.. Evet!.. iJ 

tekzip edeceğiz. 8~if 1 
suikasd, mel'un bir te 
ralc tavsif edeceğiz: ·bi ~ 

Dedi ve bir deh ~f ri 
rinden fırladı ve geO: ~ 
cerenin yanına koş~u~ıİ 
perdeyi kaldırdı v~ ;oftl!.J 

- Eyvah, dedı... cıa? 
nm ışıklan hep •0"betİ ~ 
Demek oluyor ki ha p11ıl 
J a aldılar. Acab• klerd1'~ 
tedbir ittihaz edece r11• 

Başvekil, ne y•P:~ t' 
miyenlere mahsu• / - s.- ,,., 
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!!e-rgama tarihinden: E?.J'L<'] hEasfıkriı·y/zamtıır 
ÜiUcami, Ayasofya ~ 

kilisesi değildir. Spor n~ıriyatı ilerliyor 
Ş • - - Başı 3 ncil sahifede -arl Teksiyenin bir gafleti Yeni Asırcı lımail Hakkı bulunuyordu. 

dostumuz, evelki gün, spor lzmir, MilAddan sonra ikinci 
- 2-

YAZAN: Osman Bayauckin 

Ulacami 
I Ulucami, 31,67 metre uzun· 
~~-Ye 25,69 metre genişlik

ır. Duvarları, sert ve yu· 
llluıalc trahit taşlanndan ya· 
~~llllfhr. Bu taşların yüzleri 

Uzgün bir şekilde yontul· 
lbuıtur. (1) 
. Camiin uzunluğu cenubdan 
flQıale dotrudur. Bina dört 
~~ıtr ile bunlara tekabül eden 

0rt •yatına biribirine bağlı-
:: on sivri kemer üzerine 
6.l! rtulmuı (üç kubbe) ile ör
"'liidM ur. 
h Mihver istikametinde giden 

11 Gç kubbenin sağ ve sol 
:n.blarında ıekiz küçük ke· 
.. tte iıtinad eden mail çatı 
~b"leri bulunmaktadır. Dört 

be sekiz köşelidir. Diğer 
~llbbelerden daha yüksekçedir. 

i~·Canıiin iki kapısı ve yirmi 
1 Penceresi vardır. Aşağı 
~reler köşeli yukandaki

r •ıvn kemerlidir. 
Garb bpusu da sivri ke· 

~li olup itinalı bir şekilde 
·.,ıılmıfbr. Bayır tarafına dü-
~1 tarlc kıımı, küçük taşlarla 
ç.L_ llliiftür. Bu cebhede çatıya 
di "q iki baıta iki taş mer
~n bulunmaktadır. 
11 İ, kubbe ve duvarlannın 
~~jları dökülmüş, pencereleri 
b~ lllıı, her tarafı bakımsız
~~ harap bir hale gelmiş· 
~· 1321 - 1905 tarihinde 
~•rnada kaymakam bulu· 
~ (~ıtanbul Kadıköy eski 
~ ~ıye müdürü) Bay Kema· 
~"d 0ne düşmeıile ahali tara· 
~I ~ ~aaslı bir surette tamir 

"~1ftır. 
' •bf•b ve mimber, üzer le· 
"e bolc.t kat sürülen badana 
t.-ı Ya yüzünden belirsiz bir 
eli~ relrnişti. Bunlar temizlen· 
'" ~rnan mimberin mermer· 
f~~ )'•pıldığı, mihrabın da 
aid~de tezyinatla bezenmiş 
'r 'ıl meydana çıkmışbr. 
~ '-rın ve teeyinatın eski va· 
'İ"de 'l:zu1madan temizlenme· 
~ ~ Ugiin Berıama beledi· 
~ a:ıeni azası olan kırta
~ ~ Sami Altanın kıy· 
~·· etleri geçmiştir. 

~fu· lln ortasındaki müezzin 
'~ çürümüş olduğundan 
~,en kaldınlmış ve şimal 
ltniılili 7Yunca beş metre 
Gir 111 b n e yeniden büyük 
. Mi,.' fil Yaptırılmıştır. (2) 
ıttıt,:e de temelin üstünden 
~ 

0
Yeniden taştan yapıl· 

~il yYakit kalfalık yapan 

11~' 0 rgi) nin yaptığı bu 
~ ~ Ortlanna dotru şakulün· 
~ itıi~~f 0_~duğundan iğridir. 
'"4lt th roze çarpacak ka
~ q:'~yetlidir. Şerefesi
~qrtdir. ~~rnak ve 22,5 
~~ 8utun minare 27 

~-lda ~Minarede stil olma· 
oL........~' eter inşaat ha· 
~ ._..,da IDÜtenuib ve 

zarif bir eser sayılabilirdi . Es
kiden yalnız kaidesi kalmış 
olan bu minarenin neden böy
le bırakıldığı veya ne vakit 
yıkıldığı belli değildir. 

Binanın, cenub ve şimal 
tarafları üç, dört metre ve 
şark tarafı çatıya kadar ba
yırdaki evlerden atılan güb
relerle dolmuş bir halde iken 
bütün bunlar kaldmlmış ve 
geniş bir saha temizlettiril
miştir. 

Açılan cami avlusunun garp 
tarafına demir parmaklık çe· 
kilmiş ve bir dıı kapı takıl-

mıştır. 

Avlunun şimal kısmına da, 
o zaman müftü olan, Bergama 
köylerinden Ahmedbeylerli 
(Ahmed Hulusi efendi) için 
bir müftülük dairesi ve bunun 
iki tarafına sekiz medrese 
odası yaptırılmıştır. 

Avlunun ortasına da bir 
şadırvan yapılmışbr. Mermer· 
den yapılan havuzun üstü 
sekiz taş direk üzerine konan 
ahşap çatı ile örtülmüştür. 

Camiin zemini taş plaka· 
)arla yenilenmiş ve döşemesi 
hasırdan ibaretken hertaraftan 
gelen halılarla baştanaşağı 
örtülmüştü. Camiin önündeki 
kesme taşlardan yapılmış iki 
gözlü büyük köprünün de 
cami ile birlikte yapıldığı 
söylenebilir. Bu köprü de aynı 
devrin mimari tarzına uy· 
gundur. 

Hulasa, yazılar, süsler ve 
mimari tarz, bu binanın (539) 
yıldır Akropolun eteklerinde 
ve Selinosun (sol) sahilinde 
cami olarak yükselditini açık· 
ca göstermektedir. 

(1 J Binada kullanılan tqlardao 
bir .kısmının, daha elki yapılarda 
kullaoılmıo tatlardan olduğu anla· 
ıılmaktadır. Bunlann (Gonıelyadan) 
mmalli meurhktaki eeki mabed· 
da ve altındaki hipodromdan ge· 
tirildiji tabmia olunmaktadır. Her 
iki ..ı..da da beails hafri1at yapıl· 
mamııhr. Fakat izleri bellidir. 

Binanın f&l'k köoesine koomuı 
olan taı dôıl metre uzunluktadır. 
Üzerindeki kabartmada bir yılama, 
içindeki bir mayii içmek iıtu gibi 
ayaklı bir bardağa doğru batını 
kaldırmıı olduğu gördlmektedir. 

(2) Tamir eana11Dda, bir takım 
hatah itler de yapılmııbr. Kıbıl 
ayaklanam boz taılanodaki bam 
teayiof çıbntılar yontwmuı ve bu 
aya.kJu y.gl( boya ile_ boyanmıftll'. 

Mihrabda, ııtalaf' tiali niı ile 
etrafındaki çerçeTe aramna yapılan 

perde ve: çiçekler, Banık ve Ampir 
devrinin Osmaob mimarin flzerio· 
de yapbAI tahribatın bir niıaneai 
oeklinde göriln6r. 

Mahfelin ortadan kaldırılmuı. 

mimber ve_ buJ yerlerde yeai itler 
yıınlıaın ... _bu ubildeadir. 

işlerini dolamıı parmağına. asırda, yani Efeı ve Miletin 
Kafam kalın değil amma bir sukutundan sonra küçük As· 
türlü, ne deditini anhyamadım. yamn en müzeyyen ve mamur 

Klüplerin ıslahı, yani bir- şehri olmuştu. işte lzmirde 
leşmesi iyi imiş amma, yeni bulduğumuz bu agora, o za· 
birşeyler yapmalı imiş, her• 

mana aiddir. 
kese söz hakkı verilmeli imiş, 
mevzuun münakaşası yapıl· Agora (çarşı) yerine ahm-
malı imiş vesaire vesaire.. yor. Bu, yanlıştır. Agora, kat'iy· 

Yani, sizin anlıyacağınız. yen (çarşı) demek değil, (top· 
bizim lsmail Hakkı da bu İş· Jantı yeri ) demektir. Şehrin 
ten anlamadığı için, mPrhu· siyasi, içtimai ve eğlence ha· 
menin acısından, ne yaptığı- yatman geçtiği yerdir. Şehirle· 
nm farkında değil. Açık açığa: rin en mühim yeri sayılan 

- Şunu şöyle, bunu da Agoralarda Mabetler, Beledi· 
böyle yapahm. yeler, Senatolar, tribünler ve· 
Demiyor. Ne yapsın; bilmiyor. saire bulu!lurdu. Ortada hey· 
Ortada kur~ kalabalık bir yığın kellerle süslü, harb ve sulha 
laf dolaştığı ve bazı dostları karar verilen bir şeref mey
gelip kulağına fiskos ettikleri danı vardı. Halk mühim gün· 
için, belki de mevzu kıtlığında terde o meydanda toplanır, 
oncağızı yazıvermiş.. Yazıyı bu içtimalarda siyasi, mühim 
okuyunca, eski bir arkadaşımı kararlar verilirdi. Agoraların 

thatırladım: bu mühim rolü, oralara tabi-
Serseri bir paşa zade idi. atile ticareti celbetti. Çünkü 

Babasından ne kalmışsa, hep· 
sini diyar diyar dolaşarak de- o kalabahta lazım olan şey-
ve yapmış, nihayet belediye leri evvela seyyar satıcılar, 
mühendisi olmuş. Çok tatlı, sonra mağazalar getirdi ve Ago· 
çok sevimli, çok iyi yürekli ralar, zamanla birer çarşı ha
bir gençti. Konuşması zevkle lini aldı. Büyü~ ziyafetler, bu· 
dinlenirdi. O başlayınca hepi· ralarda verilirdi. A~oramn 
miz susardık. Hiç lisan bil- Latincesi (form) dır. 
mezdi, fakat meseli: Size tiyatrolardan da bah· 

- Dinlf!yiniz, Fransızca ko· sedeyim: Nerede bir tiyatro 
nuşacağım, cevab veriniz. görülse (Anfiteatr) şekli di · 

Deyip te başlayınca, ağzının yorlar. Anfi Teatr, dört tara· 
kalabalık ahengi içinde bir fında tribünler bulunan ve 
Fransızca konuşma duyar gibi ortasında arslanlar dolşabilen 
olurdunuz. Evet, bunda hiç anfilere denir. Bu zamanda 
şüphe bile etmez, fakat söy- anfi yoktur. Binaenaleyh hepsi 
lediklerinden hiç birşey anla- tiyatrodur. 
mazdmız. Arkasından da ln-
gilizce başlardı. Tesadüf; bir Yaptığımız hafriyatta Jzmi· 
gün bir lngili~le karşılaştık. rin eski limanı ile Altınyolunu 
Bizim mühendis sarhoıtu. Bir da meydana çıkardık. Tiyatro 
lngiliz taklidi yaparak gene ve stad daha yukanda bulu-
ağzını açmışb. Misafir lngiliz, nuyor. Agora hafriyatında 
hayretle ona bakıyordu. meydana çıkan eserler, milat-

Evet, karşısndaki lngilizce tan sonra ikinci asra ve Ru· 
konuşuyordu, bu muhakkak. men devrine aittir. 
Fakat ne söylüyordu? Bir ara· Fakat iyon san'atıdır. Mi· 
hk, bir kahkaha attı: laddan sonra ikinci asır, İzmir 

- Vallahi • dedi · bu ko- şehrinin medeniyet itibarile 
nuştuğunuz lisan lngilizce am- en şaşaalı devridir. Diğer yer· 
ma, ben söylediğinizden tek ferdeki agoralar hep birer kat 
cümle anlamadım.. olduğu halde lzmir agorası, 

Bizim lsmail Hakkının ya· iki kat üzerine inşa edilmiş· 
zısı da bu çeşidden. Yalnız 

tir. Bazı küçük aksamdan üç 
dostumun bu arada işlediği kat olduğu zannına da dücü-
bir hata var: v 

Yeni Asır, bir gün beyaz yoruz. Bu hususta henüz kati· 
dediğine, ertesi gün, karadır, yetle hüküm verecek vaziyette 

değiliz. 
damgasını vuruyor .. 

Benim hatırımda kaldığına Hafriyatta elenistik devre 
göre, bur:ıdan iki ay evel ku· aid bazı mimari parçalar da 
lüplerin birleşmesini alkışla- bulduk. Eskiler, yeniden umu· 
yıp bu işi tam bir disiplin mi mebani inşa edecekleri 
altın~ almağı istiyen, gene zaman, eski binalan yıkmazlar, 
Yeni Asır gazetesi idi. Ondan yenisini onun üstüne yapar
sonra da, muhtelif makalelerle lardı. Bu, bir usuldü. 
ayni fikir müdafaa edildi. Bi- Hafriyat, derinleştikçe eli· 
zim lsmail Hakkı ise, şapka· mize geçen bu Elenistik par
mn kurdelisını sağ tarafa ge· çalardan Agoranın Elenistilc 
tirerek: devre aid ve harap olmuş bir 

- Adam . dedi • bir de agor üzerine yapıldığı anlaşı
ben yazayım. Zurnada peşrev. hyor. Elenistik devir eserleri· 
olmaz ya, ne çıkarsa bahtına! de belki Lelesk (Lelej) ve bel· 

Ve dediğini de yaptı. Fa· ki de Hititler devrine ait eser-
kat ben onun ensesinin kena· ler üıerindedir. Fakat bunu 
randan bir başkasının kulakla· anlıyabilrııek için temellerden 
larını görür gibiyim .. Ortaya aşağı inmek liztmd1r. Halbuki 
çıkmaktan korkup maşa ile biz henüz tabana inemedik. 
iş görmeğe çalışan bir arka· Pagos (Kadifekalesi) burç· 
daş.. Ona da sorsanız, 0 da larının Sikloplcin temeller üze· 
bilmez bu marifeti.. Kalıbımı rinde olması ve bu ağoranm 
basarım ki, dünyada kaç çeşid da Lelesklerin kapalı limanı 
spor olduğunu J bile bilmez. yanında bulunması, temellerin 
Boş meydanda kulaktan dol· Siklopkarı inşaattan olduğu 
ma birkaç şeyle spor allame· hissini veriyor. 
liği yapıyoruz. Şimdiye kadar hafriyatta 

Tuhaftır hali: alem meydana çıkan kitabeler yedi 
Bilmi,.a llSyler, bilen eöyler. tanedir. 

Çimdllc Bunlardan biri Elenistilt dev· 

.,, .. 
Fransada vaziyet yeni 

bir safhaya giriyor 
Yağan yağmura rağmen, Naayon 
meydanında bir miting yapıldı 
Paris, 25 (A.A.) - Yağan 

yağmura rağmen binlerce işçi 
diin akşam Nation meydanın· 
da halkçılar toplantısı komi· 
tesi tarafından tertip edilen 
büyük mitinge iştirdk etmiıler 
ve hoparlörlerle her tarafa ya· 
yılan nutukları dinlemişlerdir. 

Radikaller namına söz söy· 
liyen Kayser demiştir ki: 

" Bu halkçılar toplantısı fa· 
şizmin ilerlemesine mani ol
muştur. Rad ikal Sosyalist par· 
tisi büyük içtimai ıslahata do· 
kunulmasına müsaade etmiye· 
cektir. 

Thore Blumun istifasından 
dolayı teessürlerini bildirmiş 
ve komünistlerin kabineye İş· 
tirakleri hakkında vukubulan 
tekliflerini hatırlatmıştır. ,, 

Hatip, yeni hükumetin ko· 
münistlerin muzaheretinden 
emin olabileceğini kaydederek 
demiştir ki: 

Mürteciler halk cebhesinin 
dağılacağını ümid etmişlerdi. 
Fakat biz halkın müttehid bir 
kütle halinde kalacağını bili· 

yorduk. 
Sosyalistlerden Logargette 

başlanan eseri tamamlam•k 
lazım geldiğini şöylemiştir. 

Jouhaux bilhAssa ıu sözleri 
söylemiştir: 

"Halk cebhesj dimdik du~ 

ruyor. Para kuvvetleri ihdaı 
ettikleri buhrandan muzafferi• 
yetle çıkamadılar. 

Jouhaux, Hitler iktidar mev• 
kiine gelmeden evel Alman• 
yada vukubulan hadiseleri ha· 
tırlatarak umumi İf konfede· 
rasyonunun aym hadiselerin 
Fransada tekerrür etmesine 
tahammül edemiyeceğini söy• 
lemiş v~ şunları ilave etmiştir: 

"Umumi iş konfederasyonu 
halk cebhesi hükumetinin faa· 
liyetini takviye edecek fakat 
hadiseleri büyük bir dikkatle 
takib ederek faşistlerin mu· 
vaffak olmalarına mani ol· 
mak için elindeki bütün ~a· 
sıtalarla müdahaleye hazır 
bulunacaktır. Bu bir tehdit 
değil şuur ve sarahatle söy· 
lenmiş sözlerdir. 

Denizlide mevye ve seb
ze konserve fabrika&. 

---------
lkt ısad Vekaleti tarafından tetkikat yap. 

tırıldı. Rapor Vekalete gönnderilecek 
Denizli vilayetinde bir seb· rüyüp atılmaktadır. lktıaad 

ze ve meyve konserve fahri- Vekaleti, bu mühim iş üze· 
kası İnşası için Denizli halkı· rinde Denizlide tedkikat yap· 
nın mühim bir dileği vardır. tırmıştır. Konserve fabrikası· 
Bu dilek, parti kanalından hü· nın delvet tarafından mı, hal-
kiimet merkezine aksettirilmiş kın teşkil edeceği bir şirket 
ve lktısad Vekaleti mesele tarafından mı tesisi doğru ola· 
üzerinde ehemmiyetle durmuş· cağı noktasından Denizlide 
tur. Yeşilliği, bol meyve ve tedkikler yapan şehrimiz Tür-
sebzelerile meşhur olan De- kofis müdür muavini B. Rab· 
nizlide her sene konserve ya· mi Zallak lzmire dönmüştür. 
pılmaması yüzünden mühim Raporunu hazırlıyarak lktısad 
miktarda meyve ve sebze çü· Vekaletine gönderecektir. 

rine aiddir ve çok mühimdir, 
fakat yarısı kınktır. lzmirin 
ve serbest şehirlerin hudud 
ve vergilerinden bahisdir. Ya· 
rısı kınk olduğu için ikmal 
edilmek suretile okunmağa 
çalışılıyor. Beş tanesi de bü
yük koşu ve diğer oyunlar 
atletlerine mahsustur. Hatta 
içlerinden Agadopus isminde 
birisi olimpiyad ve mukaddes 
oyunlarda (66) konkurd!l bi· 
rinci gelmiş, kendisine otuz 
kadar muhtelif şehirler tara· 
fından fahri hemşehrilik veril
miştir. Bunlardan biri de im· 
parator Adrien zamanında ve 
onun reisliğinde yapılan (Ço· 
cuk olimpiyattan) na aiddir. 

Yedinci kitabede lzmirdeki 
büyüle Diyonizos (Baküs) ma· 
bedinin dervişleı i tarafından 
imparator Adrien namına di· 
kilen heykelin ~aidesidir. Ma
lumdur ki, lzmirde pek bü
yük ve meşhur bir Diyonizos 
(Baküs) mabedi mezhebi çok 
ileri idi. Son zamanlara kadar 
devam etmiş olan f slamiyet· 
teki Bektaşilik de, bence bu 
mezhebin lslimiyetten sonraki 
istihalesidir. Diyonizos bir 
çoklannın zannettiği gibi yal
nız şarab mabudu değildi. 
Şiirin, tiyatronun, musikinin, 
raksın, komedi ve trajedinin, 
şarabın ve her güzelliğin men
baı idi. Ancak bütün bu gü
zel şeylerin ilham menbaı şa· 
rab oldutundan Diyonizoı 

I {Baküs) , şarab mabudu diye 
anılmıştır. Baküs, büyük Tanrı 
Zevsin oğlu idi. 

lzmirde Diyonizos mabedi 
çok büyük v,e meşhurdu. Her 
sene , ilkbaharda yapılan Di
yonizos ayinlerinde bütün ıe
hir halkı kırlara çıkar, halk 
yedi gün yedi gece iyin ya· 
par, raksederdi. Buna (iyini 
cem) diyorlar. Şehir boş ka
lır, hiçbir vukuat olmazdı. 
Hatta bu ayin o kadar ileri 
gitmişti ki Eolyalı lzmirliler, 
bu şehri , yani lzmiri bu iyin 
sebebile kaybettiler. O vakit 
Kolofon (şimdiki Değirmen
dere şehri) dan dahili bir ib
tila I şebebile tardedilmiş olan 
lyo .. yalı he"Dşeriler, lzmire 
iltica etmişlerdi . 

Eolyah lımirliler, cem ayini 
yaparken fyonyalılar, 'lımir 
şehrinin kapılarını kapatarak 
sahralarda Baküs ayini yapan 
Eolyalıları dışarda bıraktılar. 
Sonra, sarhoş Eolyalılaı evle-· 
rinden biraz eşya ve JIJecek 
verilmesi şartile civar vfla,et
lere dağıldılar. Ve fyonyaM., 
lzmlre sahih olarak ·yüksele 
bir medeniyet kurdular. 

Ş. Göbel 

Göz Hekimi 
Milat Orel 

15 Ağustosa kadar ıeya· 
hatte bulunacağı sayın maş
terilerine atzeder. 
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dzP,l~ :Müst~hke.w Mevki S4tın Alma Komisyonundan: 
&1~i Mikdan Kilosuna tah· Muvakkat ihale tarihi 

lzmir gümrük muhafaza tabu
Gün sa. oa. ru satın alma komisyonundan: 

Kilo min liaü teminatı 

Ku. Sa. Lira Kr. 
~ığJr ,eti :18500 15 00 .,346 :81 13/temmuz/937 sah 15 00 
tUn 27353 12 50 2S6 43 " •• .. ,, 15 ıs 
§aman 127000 1 00 95 25 ,. ,. ,, ,, 15 30 
;Maden kömürü 75000 1 00 56 25 " ,, ,, ,, 15 40 
tOdun 38500 1 00 28 87 ,, ,, ,, ,, 15 50 
il - Kasabada bulunan askeri kıtaatm ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı beş 

'kalem mevıd açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri bedelsiz olarak Kasabada 
askeri satın alma komisyonunda görülebilir. 

·2 - ihaleleri gün ve saatile yukarıda yazılı erzakların hizalarında gösterildiği şekilde açık 
eksiltme ile Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılaeaktır. 

3 -Erzakların ki l ol a rına tahmin edilen Hatlarla muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 
4 - istekliler Ticaret odasından mukayyet olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
5 - ihaleler~ yazılı belli güıı ve sa~tte teminatlarile birlikte Kasabada askeri sat. al. ko. 

111una müracaatları. 26 30 4 8 2109 
------~~~~~~~-------------------~--------- ... Burıuava Tü,nen satın alma komisyonundan: İzmir ikinci icra memurlu-

1 - Sökedeki süvarı alayı hayvanlarının senelik ihtiyacı iundan: 
için 375000 kilo yulaf kapalı zarf usulile münakaı.aya Gayri menkul açık artırma 
konulmuştur. ilanı: 

2 Münakasası 29 /6/ 937 salı günü saat 11 de yapıla· Kulanın uşaklı mahallesin-
caktı r. den isak oğlu mahcur meh· 

3 Umum tahmin tutarı 18750 lira olup muvakkat te- mcdin belediyenin şehir planı 
minatı 1407 liradır. mucibince 34 üncü adada ve 

4 - Şartnamesi her gün komisyonunda görülebilir. tapunun 101 kütük 140 pafta 
5 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- l043 ada 7 parsel yeni 58/2 

ve ismet kaptan piyruz ma· 
)erinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz hallesinde kain arsasına bina 
veya ':>anka mektuplarilc mayyen vakıttan bir saat inşasına kifayet edecek parası 
evvel tt:klif mr-ktuplarını Burnavadaki askeri !'atınalrna olmaması ve ayni zamanda 
koınisyonuna Vf'rmeleri. 13 17 22 26 1857 vasisi olan kardeşi abmede 

Manisa Elektrik T~sisab Bir
liğinden: 

Maaic;a şPhri t'lektrik tetıisa t ı birlik reisliğinden 37825 lira 
kt>şıf bedııdle 21 6/937 tarihinde ıha 1 ec;i yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile t>ksiltmeye konulan ~ehri •n iz e1ektrik santıral tesi· 
satı işi 2117/ 937 tarih ıne rastlayan Ç ,ı rşa nba günü saat 15 
d«- pazarlıkla intaç edilec\!ktir. 

Bu işe ait ve evrak, eksiltme şartnam ... si, hususi ve fenni 
şartname, tesisat projesi, mukavele pro;e~ i . plan ve projeler· 
dir. istekliler bu evrakı 190 kuruş bedei m• ıkabilinde Manisa 
şehri elektrik tesisat& birlik reisliğinden alırJrr. 

Muvakkat teminat 2837 liradır. Taliplerin aşağıda yazılı 
vesikaları ha.nilen belli saatta Manisa hükumet konağında 
vilayet umumi meclisi salonunda toplanacak olan birlik encü· 
menine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Nafia vekaletinden alınmış elektrik tesisat müteahhit
liği vesikası. 

2 - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
3 - Eksiltmeye girecek olanların bizzat mühendis olması 

veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağı ve tesisat müddetince iş başında bulundu-
racağını teahhüt etmesi lazımdır. 2056 ___ __,_ 

lzmi • seler ve Orta okullar 
satın alma komisyonundan: 

Muhammen % 7 .5 muvak· 
Az1 Çoğu bedeli kat teminatı 

Nev'i K iio Kilo Lira K. Lira K. 
Birinci nevi ekmek 14,000 20,000 2050 153.75 
Sadeyağı 500 900 720 54.00 

İzmir Erkek Lisesi talebelerinin temmuz 937 i.;.inde 20 gün 
müddetle Yamanlar dağında yapacakları askerlik kampı ihti· 
tiyaçlarmdan bulunan yukarıda miktarı ve muhammen bedeli 
ve % 7 .5 muvakkat teminatı yazılı birinci nevi ekmek ile sa· 
dcyağmm 2 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te Hükumet bi· 
nasında Kültür direlctörlüğünde toplanacak olan komisyonda 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklile· 
rin 2490 sayılı kanunda sayılı evsaf ve şeraite uygun olanla-
rın Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarını gösterir 937 yıh 
içinde alınmış belgelerile ve lzmir mal sandı~na yatırılmış mu· 
vakkat teminat makbuz veya hükumetçe kabul ve tesbit edil· 
miş bankalardan usulü veçhile alınacak banka teminat mek
tuplarile muayyen gün ve saatinde komisyona ve şartname· 
)erini görmek için de hergün sabahtan akşama kadar Erkek 
Lisesi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 17-22-26-30 

iz mir 
lığından: 

Vilayeti Defterdar-

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tah· 
sili emval kanununa göre hacı edilen ve Ahmetağa mahallesi 
2 'inci Kordonda kiin 6 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Yeniden takdir 
edilen kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satış şartlarım 
ökrenmek istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

26 2 9 2095 

ANK!\.RA t 

Büyük Emlak Acentası 
Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tıl. 1433 1 

Ankara lldnat Acentuı 

borçlu bulunması hasebile iş· 
bu arsanın paraya çevrilmesi 
kula hukuk mahkemesinin 
16/2/937 tarih ve 37/66 esas 
23 karar numaralı ilamı ikti· 
zasından olan ve beher metre 
murabbaı 4 liradan 57, 7 5 
metre olan bu arsanın heyeti 
umumiyesine 231 lira kıymet 
takdir edilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren bir ay 
müddetle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların kıy· 
metli muhammenenin % 7 
buçuğu nisbetinde pey akçası 
Vf'ya milli bankanın teminat 
mektubu vermelr.ri ve artırma 
29/7 /937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 15 te, 
dairede icra olunacaktır, müş-
terilere aid bu hususun dai· 
reye talik olunan açık artır· 
ma şartnamesini 16/7/937 ta· 
rihinden itibı.ren okuyabilir 
hakları tapu sicılli ile sabit 
olmıyan ipotekli, alacaklılar 

ile diğer alacaklıların ve irti
fak hak sahiplerinin bu hak· 
larımn ve bu hususta faiz ve 
masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirme· 
leri aksi halde haklan tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve tayin edi-
len zamandan artırma bedeli 
gayri menkulün % 7 5 ini bul-
madığı takdirde en son artır· 
mamn taahhi'idü baki kalmak 
üzere artırmanın 15 gün daha 
temdit edilmek suretile 13/8/ 
937 tarihine tesadüf cuma 
günü saat 15 te gayri men· 
kul en çok artırana ihale edi
lecektir. Satış peşin para ile· 
dir, mal bedeli alınmadan tes
lim edilmez mal bedeli veril· 
meı ise ihale karın fesh •di
Jir ve kendindP.n evel en yük
sek teklifte bulunan kimse 
arz etmİ§ oldu81J bedel ile 
almağa razı olursa ona ihale 
edilir o da razı olmaz veya 
bulunmazsa icra dairesince 
hemen 15 gün müddetle ar· 
tırmaya çıkarılır bu artırmaya 
alakadarlara tebliğa hacet ol
mayıp yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok artırana ihale 
edilerek herilci halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve di~f'r 
zararlardan ın~sul o l<luğıı ve 
tapu harcınııı belediye ve va
kıf icarınm ve yüzde iki hu· 
çuk dellaliyenin müşteriye aid 
olduğu ilan olırnur. 208~ 

Cinsi 
Kabak 
Fasulya 
Patlıcan 
Bamya 
Büber 
Tomates 
Çekirdeksiz 

Beher kilosunun: Mecmu 
miktarı: Muhammen fiatı : tutarı : 
~ilo Kr. S. Lr. Kr. 
1610 3 50 56 35 
1694 6 50 110 11 
2454 6 50 159 51 
1894 10 50 198 87 

564 6 50 36 66 
1908 3 50 66 78 

Muvakkat 
teminat ı 
Lr. Kr. 

4 23 
8 26 

11 97 
14 92 

2 75 
5 02 

üzüm 1545 6 50 100 42,5 7 54 
Kavurma 345 53 00 182 85 13 72 

1 - lzmir gümrük muhafaza taburu Urla bölüklerinin üç 
aylık ihtiyact için yukarıda cins ve miktarları ve tahmin edi· 
len fiat, tutan ve muvkkat teminatı hizalarında gösterilen yaş 
sebze ile sığır eti kavurması ayrı ayrı şartnamelerle açık ek
siltmeye konulmuştur. Şartnameleri her gün komisyonda gö
rülebilir. 

2 - Sebzelerin eksiltmesi 7/7/937 çarşamba günü saat 14 
te başlıyacak ve kavurmanın eksiltmesi aynı günde saat 15 te 
fzmir Alsancak Birincikordon (364) No. da gümrük muhafaza 
taburu şatın alma komisyanunda yapılacaktır. Eksiltmeye gi· 
recekler ticaret odasında kayıtlı bulunup 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını 
eksiltme saatinden evet komisyona vermeleri. 22 26 1 6 2006 

iz mir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

lzmir Mmeleket ve Eşrefaşa hastanelerinin b ir yıllık ihtiya· 
cını karşılacak olan (45000) kilo ve (18000) lira muhammen 
bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usulile ve 12/6/937 
tarihinden 117/937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. istekli olanların şeraiti münakasayı görmek iste
yenlerin her gün Ankara ve lstanbul sıhhat müdürlüklerine 
ve lzmir Memleket hastanesi Baş h~kimliğine müracaatları ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin münakasanın icrasından evvel 
bedeli muhammeni olan % 7,5 nisbetinde (1350) lira teminatı 
muvakkatasım H. Muhasebe Müdürlüğüne yatırmağa veyahut 
bir banka mektubu veyahutta tahvilatını bir zarf derununa 
bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki zarfı bir zarf 
içine konularak ve üstü mühürlenerek zarfın üzerine adresile 
hangi iş için münakasaya işt irak edeceğinin de derci ve ihale 
günü olan 117 /937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 13 18 22 26 1870 

. ~· 
• 1'f"l Dikkat 

t;iirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

nakletti~imi muht~rem müşterilerime arzederim. --lzmir Vilayeti 
lığından: 

Defterdar-

Vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre mülki
yeti hacz edılen Hacı Mahmut mahallesinin Numan zade soka· 
ğında kain 25 sayılı Ahenk matl aası 21 gün müddetle müza· 
yedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir edilen kıymet 
üzerinden almak pey sürmek ve müzayede şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

lzmir Vilayeti 
lığından: 

26 2 9 2096 

Defterdar-

Sahibinin vergi borcunun teminini tahsili için Ahmet ağa 
mahallesinin Başturak caddesinde kain 2 sayılı dükkan tahsili 
evmal kanununa göre .hacz edilerek 21 gün müddetle· müza-
yedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir olunan kıymet 
üverinden almak pey ~ürmek ve satış şartlarım öğrenmek isti· 
yenlerin Defterdariık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

26 2 9 2097 
, ~ ., 
' Beynelmilel1937 

Paris sergisi 
Mayıs .. İkinciteşrin 

Memaliki ecnebiyede ikamet edip te beynelmilel Parıs 
sergisini ziyaret etmek istiyenlere iktısadi faydalar ve Paris 
ve Fransanın her • şehrinde vesaiti nakliyede tenzilat ve ser· 
giye on yarım duhuliye temin eden "Hususi sergi kartları" 
pazar ve tatil günleri. müstesna olmak üzere hergün saat 
11 den 12:ye kadar lzmir f ransız başkonsolosluğu kançı
larya dairesinde alakadarlara verilmekte olduğu ilan olunur. 

....... im!~ .............................. ... 
Fransızca ders al- 1 kın icıtifad'" edebiJ,.cekleri sa-

l la hiyc tli bi r muallim, bu di· 
mak istiyenler !eklerine miisaid şartlarla ("(' -

Fransızca dersinden ikmal r vab ve rnıegc haz ırdır. 1stiyen· 
kalanlarla ) cniden Fransızca !erin yazı i ş l e r i müdiirliiğ ii · 
dPrS RlmAk İ !ftiyr nl<>rİn bihıık· nııÜ1f' m ii rıtcaatları .. 

2t> Haziran 939 

Torbalı tapu dairesindt:n: 
Dağkızılca nahiye5inin Yu· 

karıalan mevkiinde tarafları 
çay ve Veli ve Koyuncu oğlu 
ve yol ile çevrili tahminen 
14704 M 2 ve Havuzaltı mev· 
kiinde tarafları Hasan dayı ve 
genç Osman ve Halil ve sa· 
bibi sened ile çevrili 4595 
M 2 ve Havuzaltı mevkiinde 
tarafları genç ve Ömer oğlu 
ve irim ve Başoğlu vereseleri 
ile çevrili 5545 M 2 ve Hane 
üstü mevkiinde tarafları idris 
tarlası ve Kavaktepesi ve yol 
ile çevrili 5545 M 2 ve Zer 
tinköy mevkiinde taraftan 
Mustafa Ali ve dere ve De• 
veci hanesi ve harap cami ile 
çevrili 5545 M 2 ve Kocakır 
mevkiinde tarafları Yusuf oğlu 
ve Hacı Mustafa ve Hacı oğlu 
lbrahim ile çevrili 9190 M 2 
ve Söğütözü mevkiinde taraf· 
lan Hacı oğlu ve Ömer oğlu 
ve çay ve yol ile çevrili 14950 
M 2 ve Deli Ömer yerinde ta• 
rafları Hacı oğlu ve Koruk 
oğlu ve sahibi sened ve yol 
ile çevrili 5545 M 2 ve Göl· 
yerinde tarafları Koruk oğlu 
ve Deli Bekir ve Hafız yetimi 
ve yol ile çevrili 5545 M 2 ve 
Pi yam mevki in ~ı tarafları Hacı 
Mustafa ve sahıoi sened ..;e 

Koruk oğlu ile çevrili 3676 
M 2 ve Kavakyerinde Yusof 
\ıe Hact Osman yetimi ve 
Koruk oğlu ve Hacı oğlu ile 
çevrili 2757 M 2 ve Bozalan 
mevkiinde tarafları genç Os· 
man ve Kurt oğlu ve çavuf 
ile çevrili 36 7 6 M 2 ve Bot' 
alan mevkiinde taraftan H~CI 
Süleyman ve Küçük Hasa• 
ve Hacı oğlu ile çevrili 2151 
M 2 ve Kocakır mevkiinde ti' 

rafları lbrahim ve Hacı M~ 
tafa ve yol ile çevrili 183 
M 2 ve Harap mevkiinde ti' 

rafları Alibaş ve Koyuncu o~ 
ve Ömer tarlaları ile çev 

3676 M 2 ve Kadıncık bS~1 

mevkiinde tarafları Koruk of• 
Ô ef 

lu ve Hacı Ahmed ve ıfl .SO 
ve Deli Bekir ile çevrili J 49 
M 2 ve Zeytin köyünde tar8.~ 
lan Seyyidi oğlu ve Hüs~1 
ve dere ile çevrili 14950 

ve Dağlı yerinde Alibaş ~~ 
timleri ve Mustafa ve yol 

1 

.. "f 
çevrili 36760 M 2 ve Duğ"" 
tepesinde tarafları dere ~l 
Karabaş Hasan ve Başo , 
ile çevrili 55514 M 2 ve Pı~ 
vazlarda tarafları lbrahirf1 •i 

tarafeyni çay ve yol ile çe~, 
9190 M 2 ve Ali bağında ,J 
rafları Ömer ve Hacı . ~h~9, 
ve Hatıp oğlu ile çevrıh 4 l 
M 2 ve Topal yerinde .t•~,. 
ları tarafeyni çay ve Deh ı ,< 
san ile çevrili 7352 M (11 
Kocakır mevkiinde tar• ı 
Hacı Mustafa ve Süleyfl11" ~ 
Mustafa ve dere ile ç~,V 
27570 M 2 24 parça tal ~1 
Dağkızılca nahiyesinde~/.~ 
ra Mehmed oğlu Meh.

1
; ~ı 

T. sani 89 tarih ve 82 ~ 10 
ve 89 ila 100 ve 102 il'p b0 

numaralarda kayıdh ~~e J& 
kaydın genel direktöriıı5 s9f& 
bulunamamasından 151 f ,d 
yasaya tevfikan tasarr~ıJ1J~ 
mekte olduğu ve Me 1 t', 
vefatile veresesi naınlsrı" 1lıı'iı' 
cilini heyeti ihtiyaô~ "1-"~~ 
haberile istemekte ol ~~ i{1~ 
dan işin tahkiki ve te.~ ..,,~' 

•. o ,.. ıe' 
9 17 I 931 cuma gun yel ,1 
line gidileceğinden b:et' ;,~ 
de bir guna alakası . e 1, ·ddıS ~I 
hangi bir hak 1 bel$' ·~ 
varsa 10 gün içindr. dıirt~d 
birlikte Torbalı tapll h•ıı' 
de veya mahallinde 
lunmaları bildirilir. 
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Numara - 43 Yazan: M. Ayhan 

-
Yunanlı prenses, biribrind:=-;ilıeı ! ~~ 
dört kızı Doğanın hizmetine verdi : .... :!m'J"' ----

- Bir ay, bir seneden çok 
~~un geldi bana.. Onun için
Nr ki, seni sevdiği.ni anladım. 
k-e yapalım, bu kadar feda-
arlıklara razı bir kalbi de 

hoş görmek gerek .. 

'y - Sen delisin irini, deli .. 
a ben de seni seversem .. 

irini gözlerini kapadı: 
- Nerede o saadet?. Bu· 

nu görsem. Onun zevki ve 
saadeti ile, ilelebet senden 
ll'ıahrum olarak yaşamağa bile 
l'lıa gösterirdim. 

- Delisin dedim yal.. 
f'f irini beyaz omuzlarını ha-
1 Çe silkti, boynunu büktü: 

- Sevenler hep böyle olu
}'or .. Siz ise, tamamile aklınıza 
lab·ıb .. 

sınız .. 
Salona girmişlerdi ki, Doğa

~~ll kolları arasına atıldı, oou 
k Ut~n kadınlığı ve sevgisi ile 
llcak19.dı: 

" - Ve, seni o kadar sevi· 
ıorurn ıc· ı ... 
tı Dudaklarını onun dudakla-

llda, çehresinde dolaştırdı .. 
f - Bugün, sarayımda bir 
gı~~f~t verilecek.. Onun için 
~ ışıne çok sevindim. Seni, 
~ tQbamdan bir Prens olarak 

llıtırım .. 

\ - Kat'iyyen... Kimse ile 
~ııışmağı istemiyorum. Darıl
İıı a amma, başka milletten bir 
istsan olarak gözükmeği de hiç 

cmem. 
iri · ttı nı sarardı, pişman ol· 
Uştu. 

ile - Affet, heyecandan düşü
Ot tnerniştim.. Şu halde, sen 
t~t.ursun, üst kat tamamile 

tıne amadedir. 

ijtll'k·Ben çok kalacak deği· 
ı .. 

ti\; ~elmek senden, fak at 
h~d<!k ıçin müsaade vermek te 
&qjltı en .. Seni, bir aydan evel 

\ 
•1Yacağım. 
tıni: 

'a· tı t ıraz ·dedi- müsaade 

'
.~·elbisemi değiştireyim. 
·ın · ~tfj 1 çıktı, duvarlarda gayet 

qiıta tablolar vardı. Doğan, 
~Otd 'dımlarla salonu dolaşı
koıu u. Biraz sonra irini geldi; 

,tıu uzattı. 
Ust k Sana, yerini göstereyim, 

......._ısını da gezdireyim. 

llıi}'o Ben, yer vesaire iste
ıt~tıl;unı irini.. Bir gece kalıp ......._ l~'rım. 
Veııedirn.kanı yok, şu halde 
Ola~k ğı tanımadan ayrılmış 
~il~adsı~. Burada büyük bir 
tııte c er hayatı vardır. Eğ-

D0 .. Çoktur. 
Ran "" .... b d ....._ l' J uzunu uruştur u: 

~Oşlan eşekkür ederim. Hiç te 

k ....._ ~=lın böyle şeylerden. 
lltıuoıu c sen gel de, sora 
S y ruz. 

v arayın .. 
k e serin b .ust. katı, bol birışık 
k~rııy0rd ır :üzgar içinde yı-
0şedek·u. lrıni denize bakan 
,., ......._ 1 tı odayı gösterdi: 

llln, hiş e, burası iyi mi?. Dü
Ceıt.ı· ç olrn 
t ı~i b azsa beş on ge· 
ece~i~ urada başbaşa gcçiV .. 

e 
itte onun .. 
\ı Ydıın soz söylemesine 

Cu Verrn d l 
aı~ı }'uvarlak e ~" .. a tın saplı, 
b·1 ' duv ... d kuçuk tokmağı 

l' • .., .. il 
iıı C:ısrtı ~. sa anan madeni 

Cc bir e Vurdu. Çıkan ses, 
\'elv ı ·ı e e ı e sarayın 

her tarafına yayıldı. Hizmf:t· 
çiler koşuştular: 

- Bu odayı yeğenime ha
zırlayınız. Diğer hazırlıkları da 
dikkat ediniz. Misafirlerim on 
beş kişi kadar olacak. Brı ziT.· 
fetin çok iyi bir İntiba bırak
tığını isterim. Anlıyor musunuz? 

- Evet Prensesimiz. 
- Ayrı bir masa da bura-

da kuracaksınız. Çünkü yeğe· 
nim çok yorgundur, ziyafette 
bulunamıyacak. 

- Başüstüne Prenses .. 
- Bize şimdi biraz şarap 

getiriniz bakalım .. 
- Emredersiniz Prenses .. 
Hizmetçiler ç1kınca, İrini el

lerini kalçasına dayadı ve Do
ğana baktı: 

- işte bitti .. 
Doğan bir kahkaha attı: 

- Bir yığın kumanda!.. 
Olur şey değilsin irini. 

Öğle vakti idi. irini en muh
teşem kıyafetine bürünmüştü. 
Doğanın yanma geldi, çıplak 
kollarını onun boynuna doladı: 

- Beni beğenmiyorsun Do
ğan -dedi- beğenmiyorsun .. 

- Bilakis irini.. Güzelliğini 
benim kadar takdir edebile-
cek insan tasavvur edemiyorum. 

- Belki... Belki... Fakat 
kalbini bnna vermiyorsun. Bak, 
bu yeni tuvaleti yaptırırken 

bile, yalnız ve yalnız senin 
beğenmekliğini düşündüm. Onu 
ilk defo senin önünde giydim. 
Bunun için de içim çok rahat .. 

- Çok güzel yakışmış irini. 
Yeşil atlas üstüne döşenmiş 
bir pırlanta gibi parlıyorsun .. 

- Şarap başımı döndürdü. 
Gözlerin de keza... Akşam 

bugün kiinbilir ne kadar geç 
olacak.. Ben artık iniyorum. 
işte köşeden bir gondol gö
züktü. Sana şimdi masanı ha
zırlıyacaklar. 

irini, Doğanın dudaklarını 
öptü ve bir sıcak rüzgar gibi 
esip çıktı .. Bir dakika sonra 
dört hizmetçi kız gözüktü. 
Bunların hepsi de güzeldi. ...................... 

lzmir Belediyesinden: 
Beher metro murabbaı üç 

yüz elli kuruştan bin dört yüz 
altmış bir lira yirmi beş kuruş 
bedeli muhammenle 30 sayılı 
adanın 417,5 metro murabba
ındaki 1 sayılı arsasının peşin 
para ile satışı Baş katiplikteki 
şartname veçhile 617/937 Salı 
günü saat on altıda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için yüz on liralık mu
vakkftt teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
20 23 26 30 1995 

Temizlik hanında bulunan 
eski masa, dolap, hava gazı 
saatları, telefon elektrik ede
vatı vesaire kırk üç kalem 
eşya ve hurdaların 22/6/937 
tarihinde yapılan pazarlığına 
talip çıkmadığından 2/7 /937 
Cuma gününe temdit edilmiş
tir. Hepsinin bedeli muham
meni doksan bir lira altmış 
dört kuruştur. iştirak için yedi 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen günde ve 
.saat 16 da Encümene gelinir. 

2103 

Beyaz, pembe, sarışın, uzun 
boylu, biribirine çok benziyen 
dört kız. 
Doğan güldü: 
- Siz -dedi- ayni cinsten 

dört güzel güvercine benzi-
yorsunuz. 

Bu, onlar için büyük bir 
iltifattı, gülüştüler ve teşekkür 
makamında birer reverans yap· 
tılar .. Odadan çıkınca, biribi
rine baktılar: 

- Ne güzel delikanlı .. Ve
nedikte böyle bir yıldız bu
lunmaz valJahi .. 

- Prensesin yeğeni olur da 
güzel olmaz m1? 
Doğan pencereye yaklaş

mıştı. Muhteşem bir gondol 
daha saraya yaklaşıyordu. için
de kıranta biri oturuyordu. 
Gondolun arka tarafında bir 
arma gözüküyordu. 

Doka geliyordu. 
Bir dakika geçmemişti ki, 

başka bir gondol köşeyi kıv

rıldı. içinde, beyazlar giymiş 
genç bir kız vardı. Omuzun
daki tül dantelalar hafifçe uçu
şuyordu. Doğan: 

- Bakayım -dedi- şu Ve
nediklilerde de güzel var mı? 

- Sonu var -

Açık artırma ile 
fevkalade satış 

Azimet dolayısile 27 Hazi
ran 937 pazar günü öğleden 

evel saat 1 O da Göztepe va· 
pur iskelesini geçince caddede 
978 numaralı evde Selanik 
bankası müdürü Bay Fuada 
ait fevkalade zarit ve nadide 
mobilyeler müzayede suretile 
satılacaktır. 

Satılacak eşyalar arasında 
emsali görülmemiş gayet kıy
mettar Şam mamulatından se
def işlemeli lüks ve nadide 
iki adet büyük köşelikler ve 
dört adet gene sedef işlemeli 
sandaliyeler, ayrıca sedef iş· 
lemeli masa ve aynalar ve si· 
gara masaları, fevkalade iyi 
sesli Vilhelm Menzel Alman 
piyanosu maa taburesi, maru
ken kanape ve iki koltuğu, 
marukt!n sandaliyeler, maun 
kristal camlı büfe ve kontra 
büfesi ve kare yemek masası, 
yeni bir halde kırton kumaş
tan yapılmış Amerıkan kana
pe ve dört koltun masa ve 
iki sigara masası ve perdeleri, 
emayi soba ve boruları, ay· 
nalı atejer, elektirik abajorları, 
şemsiyelik kadife masa örtüsü 
ceviz şemine aynası beş par
çalı hasır takımı yeni bir hal
de çocuk arabası, kuşlu uval 
aynalar, çok zarif meşe küçük 
yazıhane muhtelif desenlerden 
Avrupa iskemleleri muhtelif 
madeni sigara masaları, yeni 
bir halde lacivert kadifeli 9 
parçala kübik kanape tabını, 
lake buz dolabı, iki adet du-
var etejeri, mauun orta ma· 
sası, Kütahya halısı ve Isparta 
Uşak, Kayseri, Kula, Acem 
yol halılar, seccadeler ve ki
limleri, iki adet salıncaklı ha
sırlı iskemle vesair birçok eş
yalar müzayede suretile satı· 
lacaktır. 

Satış peşindir. Fırsatı ka-
çırmayınız. 

Türk müzayede salonu 
Müdüriyeti 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri No. su 

Eski Yeni 
756 İkirıci Süleymaniye Mısırlı caddesi 

ada 154 parsel 17 3.4 hissesi 
Bila No. 

768 Toraman mahallesi Cedit sokak 
ada 411 parsel 19 28·80 hissesi 

774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 
ada 199 parsel 77 2-14 hissesi 

777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik caddesi 
ada 203 parsel 64 2-16 hissesi 

16 taj 

29 

4,6,S 

55-57 779 ikinci Süleymaniye M. Yüzbaşı Hasan 
ağa S. ada 142 parsel 13 46080-371640 

804 Güzelyurt mahallesi Gebeş sokak Bila No. 
ada 201 parsel 6 2-8 hissesi 

807 Hasanhoca mah. Osmaniye sokak 
ada 343 parsel 76 14-24 hissesi 

815 Birinci Süleymaniye Aras sokak 
ada 596 parsel 1 

821 Güzelyurt mahallesi Gebeş sokak 
ada 199 parsel 90 7 ·48 hisse 

837 Güzelyurt mahallesi Hacı Süleyman sokak 
ada 198 parsel 7 3·5 hissesi 

839 Güneş mahallesi Gelincik sokak 
ada ~ 96 parsel 8 28-48 hissesi 

842 Ahmet ağa mahallesi Alipaşa caddesi 
ada 269 parsel 35 1-3 hissesi 

843 Ahmet ağa M. Şadırvanaltı 
ada 269 parsel 20 1-3 hissesi 

844 Ahmet ağa mahallesi Şadırvanaltı 
ada 269 parsel 21 1-3 hissesi 

852 Güneş mah. 2 nci Hacı Süleyman sokak 
ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 

853 Güneş mah. ikinci Hacı Süleyman sokak 
ada 197 parsel 13 4· 11 hissesi 

858 Bornova Eski havra yeni yıkık minare S. 
40-160 hissesi, 12 sehim itibarile 

865 Toraman Mth. Cedid sokak 
ada 411 parsel 13 12-24 hissesi 

867 Güzelyurt Hacı Süleyman sokak 
ada 198 parsel 6 8-24 hissesi 

871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak 
3-8 hissesi 

874 Güneş rnah. Azizler sokak 
ada 197 parsel 80 3-48 hissesi 

881 ikinci Süleymaniye Yüzhaşı Hasanağa S. 
ada 132 parsel 15 3·8 hissesi 

883 ikinci Süleymaniye Kiremitçi sokak 
ada 166 parsel 7 128-256 hissesi 

887 Karşıyaka Osmanzade Re$adiye cad. 
ada 112 parsel 13 

888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey S. 
ada 99 parse 1 1 O 

889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 27 parsel 2 

890 Karşıyaka alaybey Şadiye· sokak 
ada 28 parsel 11 

891 Karşıyaka alay bey Şadiye sokak 
ada 25 parsel 16 

892 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak 
ada 100 parsel 11 

893 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak 
ada 11 O parsel 2 

894 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye ,, 
ada 110 parsel 19 

895 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak 
ada 110 parsel 18 

896 Karşıyaka Osmanzad~ Reşadiye geçidi 
ada 110 psrsel 14 

898 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 
ada 100 parsel 19 

24 taj 

Ye. 23 37 " 

14 16 " 

22 

taj 4 11,23 

16 taj 

13 " 

11 " 

4-2 

26 

4 taj 

16 

51 

20 

41 taj 

6 

51 

15 

14-2 

27 

17-17 

37- 31-1 

41- 37 

43- 37-1 

45- 37-2 

3 41-2 

31 27 

905 Karşıyaka Donanmacı mah. Fadılbey S. 17 
ada 76 parsel 4 

19 

Nev'i M2. 

Arsa 195 

Ev 42 

Depozitosu 
T.L. 
6.-

2.90 

50.-

Kahve, yahuthane, fırın 137 .50 

Ev, bahçe, arsa 79.40 

Ev ve avlu 10.-

Mağaza 116.80 

Ev 20.-

27.80 

Oda 24.-

Ev 58.40 

Dükkan 38.80 

" 132.75 

" 25.-

Ev ve avlu 70.-

Yahuthane oda 3.-

Ev 18.48 

Arsa 4.35 

" ve oda 10.-

Ev 10.-

.. 7.20 

u 16.80 

Araa 1.26 

Tarla 777 M2 62.16 

1830 " 91.50 

Arsa 19.80 

" 986 48.60 

.. 225.50 22.25 

5075 304.50 

Tarla 2669 160.14 

.. 2655.50 132.75 

" 1548 128.54 

" 4083 97.99 

Arsa 348 27.84 

" 2140 428.-

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 14.7.937 çarşamba günü saat onda yapılmak- kaydile artırmaya konulmuş-
tur. istekli olanlarıa hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girme-
leri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 26 1 2050 ..... . .............................................................. .. 

Tire mahkemesi başyazgan- 400 lira olub 21·6·1937 tari· 
lığından: 

Tirenin Ketenci mahalle
sinden Bekir ooğlu Cihan ile 
kurtuluş mahallesinden Hasan 
kızı Hafize ve dört eyıiıl ma
hallesinden Şerif Ahmed oğ· 
lu Halil aralarında mü\ terek 
bulunan Tire kurtuluş mahal
lesinden Mehmed ağa hama
mı sokağında 228 metre mu
rabbaı tarafları sağı Sadık 
solu göbekli Ömer veresesi 
arkası uncu bahçesi önü umu
mi yol ile çevrili arsa ve üze· 
rinde kısmen yapılmış altlı 
üstlü ve altında yalnız bir 
odası yapılmış üstü yapılma
mış bulunan evin taksimi ka
bil olmadığından Tire sulh 
hukuk mahkemesince satılma
sına ve parasının paylaştırıl

masına 17:11-1936 tarihinde 
435 esas ve 279 karar sayılı 
ilam ile karar verilmiş ve iş· 
bu evin muhammen kıymeti 

hinden itibaren açık artırma
ya çıkarılmıştır. ihalesi 27-7-
1937 tarihinde salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Tayin olu· 
nan günde muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde arttırma 
on beş gün müddetle uzatıla
cak ve 10/8/1937 tarihinde 
sah günü saat 15 te ihalei 
kafiyesi yapılacaktır. ihaleden 

üç sene evveline kadar olan 
bina vergisi alıcıya aittir. Art· 
tırmaya ~iştirak edeceklerin 
muhammen kıymet üzerinden 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 
veya ulusal bir banka mck· 
tubu vermesi lazımdır. ihaleyi 
müteakıp beş gün zarfında 
ihale bedeli mahkeme vezne· 
sine yatırılacaktır. Aksi tak
dirde ihale bozulacak ve ye· 
niden on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp iki arttır· 

ma arasındaki.fark hükme ha· 

cet kalmaksızın evvelce üze
rinde kalandan tahsil edile
cektir. Rüsumu dellaliye ve 
ihale pulları ve tapu harcı 
müşteriye aittir. Fazla malu
mat almak isteyenler mahke
me başkitabetine müracaat 
edebilirler. Talip olanların sa
tış günü muayyen saatta Tire 
sulh hukuk mahkemesi kale
m inde hazır bulunmah lüzumu 
ilan olunur. 2072 

Teşekkür 
Uzun müddettenberi mübte

Ja olduğum Fıtık hastalığın
dan bt"ni seri ve hazıkanc bir 
ameliyatle kurtaran Gazibulva· 
rında kain "Sağlıkevi,, mües· 
sis ve operatoru doktor ope
rator Mithat Barana samimi 
teşekkürlerimi sunmak husu
suna kıymetli Anadolu gaze
tesini tavsit eylerim. 

Sümerbank lzmir şubesi 
muhasebecisi 

Cevdet 
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Vapur Acentası1= Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri = 
ROYAL NEDERLAND - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında - '"' 

KUMPANYASININ - _ 
-= Hamcdlü NlUı~llıı~t Ç©ıırDçaır 

26 Badran 937 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLDIRDILAR / 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi· 
rana doğru bekleniyor. Yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. ---SVENSKA ORIENT Lİ· 

NiEN KUMPANYASININ 

-

=Sıhhat Eczahanesi ~· -- -"AASNE,, vapuru 14/Hazi·-~ - nde bulUDU ... 
randa bekleniyor. ROTTER- .1. 

DAM, HAMBURG, GDYNIA • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ• 

----------· V.N. 

SKANDINAVYA limanlarına Olivier ve /zmir Komutanlığı ilanları 
yük alacaktır. 

Vls-M_A_R_l_Tf Ş •• k A lzmir Mst. Mv. K. sat. el. ko. rs. den: 
SER M RU· Ure 8SI 1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 9000 kilo 

MEN KUMPANYASININ Limited sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
"ALBA JULIYA,, vapuru t.T A 2 - Sadeyağının tahmin bedeli 7470 lira olup muvakkat 

16/Haziran 937 tarihine doğ· v apar centası teminat parası 560 lira 25 kuruştur. 
ru bekleniyor. MALTA, MAR· Birinci kordon Rees binası 3 - ihalesi 8 Temmuz 937 perşembe günü saat 9 da 
SiL YA ve CENOVA için yol· Tel. 2443 Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 
cu ve yük kabul eder. THEELLERMAN LI- 4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Ed· 

ilandaki hareket tarihlerile NES LTD. remit Tümen sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. 
navlunlardaki değişikliklerden " OPORTO ,, vapuru 10 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-

temmuzda LIVERPOOL ve terinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· SW ANSEADAN gelip yük teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 

en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna ci kordonda Tahmil ve Tahliye çıkaracaktır. 
binası arkasında FRATELLI " POLO ,. vapuru 1 O tem· vermeleri. 22 26 30 3 2011 
SPERCO vapur acentalığına muzda LONDRA, HULL ve İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
müracaat edilmesi rica olunur. ANVERSTEN gelip yük çı· 1 - Müstahkem mevkiin İzmir körfezi İç ve dışındaki nak· 

Telefon: 4l42/4221/2663 karacak ve ayni zamanda liyat ihtivacını temin etmek üzere se,rüsefere kabili· 
LONDRA ve HULL için yük yetli bir motör altı ay için pazarlık suretile kirala· 
alacaktır. nacaktır. 

Depo: 
Edvaı' Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

BLAK-FLAl< 
Amerikan en 
milker.ırnel 

" sinek ilaçidir. 

er yerde sat1ll.l" 

ve 302760 üçyüz iki bin yediyüz altmış kilo y:ı;fı11 
ihales ı ayni gün saat 17 de Kasaba askeri satın allfl' 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 203000 kilo kuru otun beher kilosunun muhammerı 

fi1tı 4 kuruş ve muvakkat teminatı 609 liradır. 302760 
kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 
50 santim ve muvakkat teminatı 1021 lira 81 kuruştıır· 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektııı: 
lan münakasanın yapılacağı belli saatten en az bır 
saat evvel Kasaba askeri satın alma komisyonuna ve' 

receklerdir. 26 30 4 8 21 ~ 

W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

THE GENERAL STEAM 2 - Motöre tahmin edilen altı aylık ücret ve masraf be-
deli 2010 lira olup muvakkat teminat parası 150 lira lzmir Mst. Mv. Ko. sat. al. ko. rs. den: 

NAVIGATION LTD. 75 kuruştur. 1 - Kasabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı 
"AD JUTANS,, vapuru ha· 3 - ihalesi 28 Hazirar. 937 pazartesi günü saat 11 de için 159870 kilo kuru ot münakasasaya konulmuştur· 

ziran sonunda gelip LON- Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Kasabada sat. al. ko. d• 
DEUTSCHELEVANTE LI· ORA için yük alacaktır. 4 - Şeraitini görmek ve motör hakkında izahat alrnak is- görülebilir. 

NIE. G.m.b. H. Tarih ve navlunlardaki de· tiyenler her gün Mst. Mv. sat. al. ko. nuna müracaat 3 - Münakasası 13 Temmuz 937 salı günü saat 17,50 de 
HAMBURG. ğişikliklerden acenta mes'u· edebilirler. Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılacakllr. 

,,ARKADIA,, vapuru 12 livet kabul etmez. 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
H·aziranda beklenilmektedir. - lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 5 - 159870 yüz elli dokuz bin sekiz yÜl! yetmiş kilo ku"1 
ANVERS, ROTTERDAM, "UM DAL,, Umu. teminat makbuzlarını ihale gün ve saatında Mst. Mv. cıtun beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş ve ınıl' 
HAMBURG ve BREMEN için mi Deniz Acenta. sat. al. ko.nuna vermeleri. 12 17 22 26 1886 vakkat temillatı 479 Jira 61 kuruştur. . 
Yu-k kabul eder. f · M M t 1 k d 6 - İstekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dl 

l Ltd zmır st. v. sa . a . o. nı.m an: 
"CHIOS,, vapuru Haziran· ığı • 1 - Ankara garnizon birlikleri için 918 ton odun 1017/ vesika ibraz edecekledir. 

nihayetinde beklenilmektedir. Hellenı·c Lın· es 937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt· 7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektu~ 
HAMBURG ve BREMENden mesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun· )arını münakasanın yapılacağı belli saatten en az b 

Lım• 1•ted da yapılacaktır. saat evvel Kasabada askeri sat. al. ko. na ver' yük getirecektir. 2111 
2 - Odunun tutarı 16065 lira olu;.' muvakkat teminatı ceklerdir. 26 30 4 8 !V 

AMERiKAN EXPORT LI- "HOLLANDIA,, vapuru 28 1204 lira 88 kuruştur. İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: .., 
NES Haziranda beklenilmekte ROT- 3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komis- Ankarada Erat paviyonlarile ahırlar yapısı kapalı zarfla !"' 

The EXPORT STEAMSHIP TERDAM, HAMBURG ve yonunda parasız görülür. siltme konmuştur. Keşiflerinin tutarı yüz yirmi sekiz bin do,r 
CORPORATION ANVERS limanları için yük 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele- yüz altmış iki lira beş kuruştur. Keşif proje ve şartname!~ 

PIREden AKTARMALI alacaktır. rinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek· parasile inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 15 /7/ 9' 
SERi SEFERLER PHELPS LINE tuplarını iha'e saatından en geç bir saat evel Ankara perşembe günü saat 11 dedir. ilk teminatı 7673 lira 10 ~ 

.. EXETER,, vapuru 18 Ha- PHELPS BROS & CO INC. levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. ruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 s~~ 
ziranda PIREden hareketle 

11 

IRLAND ,. vapuru 24 22 26 30 4 1993 knnunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlı ı' 
BOSTON ve NEVYORKa Haziranda beklenmekte NEV· lzmir Mst. Mv. K. sat. al. res. den: teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale saatından tJ 
gidecektir. YORK limanı için yük ala- 1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 80 ton geç olarak bir saat evveline kadar M. M. V. sat. al. ko. 

11 EXCAMBION11 vapuru 2 caktır. sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. versinler. 26 30 4 8 2~ 
Temmuzda PIREden hareket "UTSIRE,, vapuru 20 Tem·K 2 - Sığır etinin tahmin bedeli 24000 lira olup muvakkat lzmir Müstahkem Mevki satın ama lKomisyonundan: 

1
n 

d k BOSTON NEV muz beklenilmekte NEVYOR teminat parası 1800 liradır. l ' 
e ere ve • 1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan ~ limanı için yük alacaktır. 3 lh ) · 15 T 937 perşemb ·· ·· t 10 d ORK için yolcu ve yük ka· - a esı emmuz e gunu saa a bin çift ve ayrıca 86 bin çift kundura kapalı ıs Vapurların isimleri, gelme Edremitte Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 

1 
k 

bul eder. tarihleri ve navlun tarifeleri a ınaca tır. ,r 
"EXOCHORDA" vapuru hakkında bir taahhüde girişi- caktır. . I 2 - 112 bin çiftin şartnamesi 2380 ve 86 bin çiftin ~İ 

16 Temmuzda PIREden hare· 4 - Evsaf ve şeraitini görmek istıyen erin her gün Edremit namesi 1828 kuruşa almak ve örneklerini görmek 1 

lemez. Tümen Sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. K ı l ket ederek' BOSTON Ve NEV. s· ·nc"ı ko d d uuMDAL yenlerin her gün omisyona ge me eri. . 1.ı• ırı r on a " 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 2 b f lk 22790 86 b. "ft 11 " YORK için yolcu ve yu"'k ka· UMUMf DENiZ ACENTA- 1 3 - 11 in çi tin i teminatı ve ın çı 1 
lerinde ve şartnamelerinde yazı ı vesikalarla birhkte d bul edecektir. Ll""I LTD 1 teminatı 18370 lira ır. u 

'-' · vapuru acenta ı· teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından h l 417 /937 ç aıtlll" 
Seyahat müddeti: ğına müracaat edilmesi rica enaz bir saat evvel Edremit TümL.:n sat. al. ko. nuna 4 - 86 bin çift kunduranın i a esi 1 ar~ ıe' 

PiRE • BOSTON 16 gün olunur. vermeleri. 22 26 30 3 2010 günü saat 11 de ve 112 bin çift kunduranın ıb• .J 
PiRE. NEVYORK 18 gün Riz binasında No. 166 ayni Q:Ün saat 15 dedir. 3,. 

1 1 Telefon : 3171 lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 5 -Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 v~ l'~ff 
AMER CAN EXPORT L NES • tt• - 1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı ıçın 10 ton maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile ~ır ~ 
THE EXPORT STEAMSHIP için yük kabul eder. sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. teklif mektuplarını ihale saatından en az bır .A 

CORPORATION 2 - Sadeyağın tahmin bedeli 8000 lira olup muvakkat k 1 K · 011 
Soc. Royale HONGROISE d evvel Milli Müdafaa Ve aleti satına ma omıs~Y51:. 'EXIRIA 24 H teminat parası 600 lira ır. 26 30 5 20 J • " vapuru a- RITIME verın clr ı i . ~ 

ziranda limanımızda beklenil· DANUBE MA 3 - ihalesi 7 Temmuz 937 çarşamba günü saat 9 da t • 
mektedir. NEVYORK için yük UDUNA,, vapuru 10 Tem· Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. lzmir Kültür Lisesi Direk 
kabul eder. muza doğru beklenilmekte· 4 - Evsaf ve şeraitnin görmek istiye:nlerin her gün Ed- d 

dir. BELGRAD, NOVIZAD, e remit Tümen satın alma komisyonuna müracaat et· Ju••gv u••n en• 
SERViCE MARITIME RO· melerı·. • b.,lı' BUDAPEŞTE BRATISLA VA "' 

UMAIN. Bt..CAREST LINZ ve ViYANA için yük 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 1 - 1 Temmuz 1937 Perşembe günü askeri kamP 
•DUROSTOR,, vapuru 27 lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte yacaktır. dıf· . 

Haziranda beklenilmektedir. DEN NORSKE MIDEL- teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 2 - Kamp yeri kızıl çullu koşu mahallindeki çamlı~ıt>ete~ 
KÔSTENCE, SULINA, KA- H~ Vff tl~E en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 3 - Talt:benin 29 Haziranda her halde liseye ge 
LAS için yük kabul eder. "BOSPHORUS,, vapuru 22 vermeleri. 22 26 30 3 2012 lüzumu ilan olunur. .-: 
KALAStan aktarma şartile 1 J ı. A M •• d •• J •• v •• de•" 
umum TUNA limanları için Haziranda beklenilmektedir. zmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: Jzmİr . Sh8D U Ur uguD aıet' 

k PiRE SIÇILYA DIYEP 1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı için ı , J' 
yük abul eder. ' ' ve Biri merkez diğer ürü kazalarda istihdam edilme"' .,1ro•e· NORVEÇin umum limanlan 203000 ikiyüz üç bin kilo kuru ot ile 302760 üç- ~ .. .; 

JOHNSTON WARREN için yük kabul eder. yüz iki bin yediyüz altmış kilo yulaf münakasaya kon· 150 şer lira şehri ücretli dört fen memuruna ihtiyaÇlrJJ'sı 
LINES LTD. Vapurların isimleri gelme muştur. Talip olanların Mimar veya Fen mektebi mezunu 0 -~ 

L 1 V E R P O O L tarihleri ve navlun tarifeleri 2 - Ayrı ayrı olarak şartnameleri bedelsiz olarak Kasa· yapı işlerinde ihtisası bu;unması şarttır. · Is~' 
"AVJEMOKE,, vapuru 27 bakında bir taahhüde girişi· bada askeri sat. al. ko. da görülebilir. Müstahdem bulundukları işlere ait vesaiki ile lzm~o70 

Haziranda beklenilmektedir. lemez. Telefon No. 2007 2008 3 - Kuru otun ihalesi 13 111 931 salı günü saat 16,30 Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. : ı.1J' 
LIVERPUL ve ANVERSten .;;~~~~~~~~~~~~~~;.;_~~~~~.~~~.:;;__;;;._~;._~;;;~~;.;;;;;.;;;;_.;;~~----;;.;-.. ..... ~,,.,. 
hamule getirecektir. BURGAS p •• • ş h T • • t b ·ı • b • .. h "/d• Ok J d k · b f kalpı 
VARNA KôSTENCE SU· u rıı en a ap ı esırı a 1 , eşsız ır mas l ır. auar zararsız ır ı ge e ere, 
LINA, KALAS ve IBRAIL ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


