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Harb tehlikesinin, Uzak Şarktan belirmesi ihtimalinden korkuluyor /stanbulda tifo 

Rus-Japon münasebatı inkıtaa ug"' .Hastahk, açıkta satllan 
meyvalardan çıkıyor 

ramak Üzeredir. Vaziyet naziktir Sıhhiye Vekili Bay Refik Saydam, lazım 
gelen tedbirlerin alınmasını. emretti 

Royter Ajansı, 

arasında 
Paris, 1 (Radyo) - Japon 

hükumeti, Mançuri hükumetile 
ınüştereken Rusyaya bir nota 
Vermişler ve (Amor) nehrin
deki adalarda toplanan Rus 
fılosunun, derhal uzaklaşma
sını istemiş,erdir. 

Royter ajansının verdiği son 
~ir habere göre, Rus orduları 
ıle Japon ve Mançuri kuv· 
betleri arasında çarpışmalar 
aşlamıştır. 
Londra, l (Radyo) - Uzak 

Şarktan gelen son haberler, 
e~dişe verecek derecede ehem· 
nııyetlidir . 

1\ Arnor nehri sahillerinde ve 

1 
anemolo ile Kampeço ada· 

R -' l •ı I 111 • k f f 1 tanbul, 1 [Ilueuııi] ·- Sıhhat w: İçtimai ~luavenet 'ekili B. He· us orau arı e Japon ve (YJançurı ı aa ı fik Saydam Tifo salgını hakkındaki tahkikat netice inde be)analla hu· 

l b l d ., h b • lunmuş ve salgının izam edildi~ini söylemiştir. 
çarpışma ar QŞ a lglnl Q er Verıyor B. Rafik Saydam, yapılan tetkikat neticesinde ba~talığm açıkta a· 

---------·---, tılan meyvalardan ileri geldiğinin anlaşıldığını ''e bu hususta kah ~den 
........... ,,. .. 111!.tıj~~~~ r . ' tedbirlerin alındığını hildirmi~tir. 

/zmir İstıınbul, 1 [llusueiJ - Vali B. Muhiddin f stiloda~. Tifo)a knrşı 

Japon askerleri 

Fransada son vaziyet 

ve Adanada . ···-Birer umumi mü
fettişlik ihdas 

olunacak 
lstanbul, 1 (Hususi) -

Yeniden iki umumi mü
fettişlik ihdas edileceği 
söylenmektedir. Bunlardan 
birinin merkezi Adana di
ğerinin de lzmir olacak 
ve umumi müfettişlik teş-
kiltUı basene /aaligete 

alınan tedalıirle biızat me~gul olmaktadır. 

Kabutaj bayramı 

Denizciler bayramı 
dün tes'id edildi 

Atatürkün heykeline şükran çe
lenkleri kondu, merasim yapıldı 

arında kanlı çarpışmalar ol
'.11aktadır. Bu adalan, Ruslar 
•4gsl ve tahkim de etmişlerdi. 

on haberler, bu adaların 
:trafında, ktrk Rus gambotu 
0Planmıştır. 

Para ve kıymet borsa
ları dün açıldı 

-------~---=---

geçeçektir. 
\.. 

1 Temmuz, kabutaj bayramı· 

dır. lzmirdeki denizciler, dün sa· 
mimi meraııimle Türk denizcilerine 
ietikliil bab,.eden lıugiınü kutlula· 
mı~lardır. Sahahle)iD eaııt 10 da 
cumhuriyet meydanında )apılan ..1 

Türk-lran dostluğu 

Irak Harjciye Nazırı da lı Dun saat ı 7 de Rus kıtna· 
~i~!n bir kısmı, Mançuri ara· 

F ransada hüküm süren mali vaziyet, 
.au~ T .. ~-----~ u~rl'tı •ne girmişlerdir. 

g 1' okyo askeri mehafili, Rus 
~Ctıeralı Bloşerin, Moskovada 
~ ~ askeri ricalile uzun mü· 
; erelerden sonra, uzak Şark 
d tıs ordusu kumandanlığını 
k cruhte eylemek üzere Mos· 

b
0
"adan hareket ettiğini ha· 

er ı _ a maktadır. 

~!.!!. sahi/ede -

Nafıa Vekili 
1;ııeç hükumeti tara

•rtdan Stokholme 
davet edildi ---

~· ~~h Ali Çetinkaga 
\'tt •·u 01~ l [Radyo] - Tür· 

~İli ~hurıyeti hükürueti l\afıa 
1 Qll ~•lırı ' Ali Çctinkaya, birkaç 
t ili~ ı, ak Üzere Temmuz. ap 

ı liraya 1 • . 
lıı' trıdüst . ge ccektır. Du zı) a· 

l,t ... ,. ttlr.~ıne.kte olan 'fürkh·c , ...... ttı.. ' 
1 1ıt ı. .1 Una ebatının kuvvetlen· 
t &.ı r " . 1 ~ ~ tarıı, esı e olacaktır. 

1 
l\"ıtti uJ, l (Hu ıı i) - Jeveç 

ı llıt d' afın \ ckilimiı.i Stok· 
~- llVet • • • h L etnıı~tır. D. Alı Çe· 
111'-lt;ıl} ı..ı daveti kabul eıtiğinden 

• Stokholme gidecektir. 

LonJrnJn ,ı;ı.ı.,..1-1,,. •-L!L ' ___ ,,, -· __ .......,..,,_ __ . _____ _ 
Hariciye 

giderek 
Vekilimiz, dün saraya 
prensesleri ziyaret etti 

B. Fazlı Güleç 
merasimde vali B. Fazlı Güleç, ko· 
mutan "ekili, emni)el müdilril it 
Salalıeddiu aalaokorkud, liman i~· 

Fransız parlamentosu 
I'ari , 1 (A.,A.) _ Sı'n.ıto (;ur· 'e f.ıkat aynı zamanıln Lıı ha,arı· 

d . 
· k d sonra Blum ka· I.m hoş şeyler halinde kalınama~ı 

t'} m nut nn au k l ı · · · ı· · ı r" ı'ııi teukid irin icalı eden n b.ınnıa üzunıunu 
lımesıoın ma ı u n ~ • . . . . 

lı k ·ı· na ı.ihiik hir da nıedıı1e le lıın ettırmı~ oldu~u· 
t•tleıı n nut un ı ıını u / .• 

k 
· ı k r ,·ermi~ıiı Bu ka· nu lıilJirruio ve sözlerini tc~rıı ro• 

e scrıycl c nrıı ' · . • f k · d , 
. f · ı ı 1 lı 1·1 .. hiikuınet r, 1 ı ıfn lakı nıu\'a fa ıyctın en rnr nıu rıı o n~n ı .... . 

d he rcnn il)" ındırdı· ılola) ı senatoyu taolımle anın ak 'e 
azae ar.ısın .ı ) • . . 1 h k. k l 1 k 

.ı 1 1' Gnı ele' in müJn· knııdı m< en fi umetc o ay ı 
llnıuUD CUU O ). / ·ı 
" . · · k" · -sıcrm"' ı·oı· rira etmek snrctı c Jınlı !;i iiıerııw lıu ıhımn hu umctııı go ,.~ 

ild rn c i . ml:ıştırmak , 11 zjfe.ioi bitirmiştir. 
k ı . Londra, l (A.A.) - A \'anı kn· 

ıorlıı~tıral'ıı~ıııı ılii;ıineı l' • a.8ların· 
ıuarn~ınclıı ö~ledcn sonra Fıan;.17: 

darı , ıııgt•çm i~tir. 
Ilıma lı 'naen mılııl... P.ari!ltc para ,·aziyeti bakkı~rla sorulan bir 

suale cevab 'eren Sır Con Say men 
il.'.iıı t-ılilnıiycc~ktir. Fransız lıükumt'ti tarafından derpi' 

P.ıri~. ı (A. \.) - B. Gardeyiıı 
k teıllıirlerin vaziyete uygun olacagı 

raporunun il in cdilıni'. i .hak ın· F 
1 uıütalr.ııeındıı bulunduğunu ransız 

.1aki talebindt•n 'aı ~ı·çmcıu cc sc 
u hilkumetiuio Lıı tcJbirlerılen her· 
nal 12,10 da tt'krar açılılığı 7.0man 

B '- hangi bir a\·antuj teminine çalışını· 
'ııkuh11lın11~ııır. Mıiıcakıbcn • ..,o· 1 ·ı 

ı.,· yaca~ını ve Amerika \'e ngı tere 
tan kur•Ü) e gelerek Ulum ku ıuc• hiikumetlerile te~tiki mesaiye ılc· 
·Cı.ndcki rolüııii izah etmiş ,.e nıü· 1 d h ' · ., vaın hususunda Lu un uğu a..• 
h im meeelelcrde hiçbir zaman l 

kında teminat almış olduğunu bi • 
Blumla ihtiJlifı olmadığım bildir· 

dirmig ve ı~ransu. ve Amerika 
dikten sonra demiştir k.i: 

Maliye Bakanlarile eıkı temas ha· 
- Hük.<ımc iki mecli in nok· liıııle olduğunu ilfıve etmiotir. 

tai nazanm telif ~tme) i kendine _ Sonu 6 ı ncı sahi/ede -
nzifc cdinnıi~tir. llükfımdin mali -------

sahada ıeıir ettiği ıedı,iılerin >e· Brırgaz ormanındo 
rinde olıluğu devamlı bir kalkın· 
maya karar \'ermiş olıııa sile sabit- BUyUk bir yangın çıktı .. 
tir. Bu tedbirler parlfııııe nıoya ka· Uşak 1 (Hususi) - Burgaz 
hine ıarafıudJn ittifakla ıeklif edil- ormanlarında büyük bir yan· 
mektcdir. gın çıkmtştır. S1vash nahiyesi· 

n. Şotan ınecli&e l'O yal saha· nin yangın teşkilatı, derhal 
da Laşımlan işlerin muhafaza edi· 
leceği hakkında teminat Yetdiğini buraya sevkedilmiıtir · 

Tahranda lstanbul caddesi 
A \) P t • İran ı·ıe Türk'i~c aıasrnda ı•it~iıle Tahran, l ( . - azıu e;n ı o 

r II . . \ ' k.·ı · n aıkla~makta olan i• birliği yakın günü ' ürlı.iye ıırıcıyc e ı ı r. " • .. 
Te\f ik Hiişdü Ara eerd ine \eri· tarkta sulhun e-a"lı lıir amiliJir. 
leu Zİ)ııfet müua ebı::ıile lrıın lla· \'e balla L.ırı~ın trrc1zi kalıul et· 
riciye ~azın B. Sawi) neR~ıılaki OIC7. olduğu pren ilıi hesaba k~ııln· 

cak olnr .. a bıı tt·~ıilı.i me ai cıhnn nutkıı sii) lemi ~tir: 
sıılhunun da ehemmiyeti çikte ar. 

Ek~elane, 
olmı) an arııiller<lt'n biridir. Bn tCŞ· 

A in aözil almak niyetinde clt'ğil riki nıe~ai bize buııJun böyle daimi 
idim. Bununla lıerııber içinde hu· temas halimle bulunmak, ıknk 
luodutumuz havamn ,samimiyeti hiribirimizi görmek ve bu suretle 
bencle öyle bir Qı•vin<; hi sI bac.ıl daima ve do tane ıoünaeelJetlerimi· 
etmi~tir ki, bu hi i ifade etme- zin ce:ı ını teşkil etmiş bulunan ve 
mek lıenim İ"in mum~ün değildir. d . d b" ı ı n amı· m·ı ... e '" ;oma a oy c o a • 
Bunun için size §il birkaç keliwe• mütekabil anlayı' hi• sini artırmak 
) i arz 'e tevcih cıliyorum. Bu his fır~atını bahoedecektir. 
f rao p:ıyitabtınm bir kere daha 

l 
.... ~u hal<le bu feyizli ve ıemerc· 

sizi kabul etmek bahtiyar ığına şa· ·ı 
· hah" te~riki meaıtinin devamı Tiir· 

bid olmaktan doğuyor. Sizin zıya· " 
retiniz fe, kallide mühim bir hadi· ki yenin bnbası olan AmiJar Ata· 

türkün saadeti, hanın dostu Tür· 
ıeJir. Bu zi)aret iki memleket ara· 
eınJa mevcud olan ve sabaşı her kiye milletinin refahı namına ve 

h l. aabsi sıhhatinize kadehimi kaldır· 
gün biraz daha genişlemekten a ı ..-

mama mü aadenizi rica ederim. 
kalmıyan eamimi \e itimada müs· ·ı· D 

Türkiye Hariciye \ ekı ı r. 

letme müdürü B. Haşmet Dülgc, 

deuizyolJnrı ioletme .idaresi . ~ı.ınir 
ar~nta[;ı B. Faik, lıman rel81 B. 
Zühtü ve başkılarnz B. Kadri ile 
nıütekaiıl tlcoizciler hazır bulan· 
mıı~lardır. 'nca a"kcrt ınuzıka, 
bir Jeni:r. müfrezesi, i .. \İ ve C'naf 
kurumları bir)i~i mcnsuhları, den·z 
ifçileri de mera imde hazırdılıır. 

Uyanık mııym genıiı.i, bayram 
miinıı 1.1hetile cumlıuri)Cl ıneyd nı 
önünde demiri mi~ti. 1 imandaki 
lıiitiın vapurlarla körft7: yolcu vn· 
purları, roıuok<irlcr, hatta şat \e 

s otJallnr hn} raklarla il-lenmişti . 
Mcrnı.ime nal onda askeri mu· 

zıknrıın ~·ııldı~ı i~ tiklıil marfı ile 
bn~lanılı. Sıı};ı ile dinlenen marşı 
mütenkıb muıcknid lıalırİJC hinba· 
şı ı ll. · iılf") man lhr) ol Atatiirkiln 
he) keli iiııiim1e hazırlan mı' oln.n 
lıitab t kursü üne çıkmış \C hır 
nutuk ir.ıd etmi~tir. i'lutuk eudur: 

-Sonn 5 inci sahi/ede -
-------

İktısad Vekili 
Bağdaddan döndü 
Ankara, 1 [Husu i muhabiri· 

mİ7.•leıı] - Bağdodtlan dönen h:· 
tısacl \'ekili B. Celal Ha)ar ile Siı· 

merhank nmum miidürü B. u· 
rollah l'sad \e maden araştırma 
enstitiisıi müdürü B. O(ilman Gen· 
rcr hu"üukü Toro· ek prc i ile , " ı . l ı· ~chrinıi:r.e ge mı' en ır. 

n. Ccliil Bayar, yann (bugüo} 
İ&tanbula gidecektir. lktı ad \'ekili 
fstanbnlcla, iş kanununun tnthikatı 
etrafında tetkiklerde lıuluııacaktır. 

Ankara ve lzmirde 
MUnferid hftkim usulü 

tatbik olunacak .. tenid mesai birliğinin bir delilidir. k b 
Araa aşısğıdaki nutuk ile mu a e· 

Bu ziyaret kardeş olan milletleri· 
mizio aralarında wevcud olan dost• lede bulunmu~tur: 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ad· 
liye Vekaleti, Ankara ve iz
mirde münferid hakim usulü· 
nün tatbik edilmesini karar-

d d Ekıelıios, 
loAu lı..u,·vetlendirmeği ne erece e Kullanmıg olduğunuz çok dos· 
anu etmekte oltluklarını gösterir. 

tane 11öılerden dolayı size hfüün 
Nibeyet bu ziyaret bu dostluğun kalbimle teşekkür ederim. Yeniden 
tanioine memlekctlerimizin ne de· 

dost Iranın güzel payitahtında bu· 
rece ehemmiyet atfetmekte olduk· 
Jannıo bir delilidir, Bundan bıtka - Sonu 3 ncii sahi/ede -

laştırmıştır. Bu usul iyi netice 
verirse, diğer şehirlerimize de 
teşmil edilecektir. 



KOltü:r ve hayat 
~elde "Jaitabet un'ab tekmk ve ptikelejiei., .. ada bir eler 
am. Yuao Gui lileei fel1efe mu.ılimi Hamcli Üfel'di, baitaiao 

Halkevi buan da Uloe matbaadır. 

ANADOLU 

PldnörclJlerimiz 
gidiyor 

· imtihanlar ıona erdi 

Seyyar mi1kel- Viliyet iskan . . . 
leh.erin vergileri kadrosu genışletlldı ••••• 

Bit.bet ba
9

kbada, bomboo •baauu diifn bu ilk e1er, .Wukça 
hir tetkikin Ye eaaalı bir tefekkflrlla, bir bvrayıııa mabı~lildGr. 

... uırıir' maallim. iaab ve kUleJeriıai, ya misallerle ıeyid ctmıı ~.e· 

im .baıaatAki garb aqriyab ile bise vermiftir. Burada, ~lıabetın 
bnedi .. rtlanadao biriAi, "bir killtkc uhib olmak.. fAlia~e gö· 

._,~L K4k4nı Ye umumi bilgili olmıyanın bir hatib olm~na ımUn 
•- va-1 batib bir aatku baaırlamak için yeni Miı.lh lurçok ,.,1er 
-· ·~ U& • • d .r.:ı hitabet Ml't-ek mecburiyetinde kalmamalulır. "Dır natuk IÇİD eea-, 

Memurlar ıiddetle 
cezalandırılacalılar 

Memurlar arasında 

Şehrimiz Türkkuıu oubeıin· 
de bir haftadar devam eden 
imtihanlar sona ermiş ve mu· 
vaff ak olan genç plinörcülere 
Brövesi verilmiştir. Bunlar, 
yarınki trenle lnönü yük· 

teri i eden- sek uçuş kampana gidecekler 
ve üç ay kılacaklardır. in· 
önü kampana, bu sene de la· 
tanbul, Edirne, Bursa, A'*1a 
ve Kayseri Türkkuşu üyeleri 
gelecek ve buralarda uçuılar 
yaparak motörlil tayyare kam· 
pma hazırlanacaklardır. . . . 

Seyyar mükelleflerin vergiye 
tibi tut•lnaazdaa eVel vatiyet· 
lerinin iyice tedldk edilerek 
futuli mükellefiyet tesisi gibi 
hallere meydaa verilmemesi 
haklanda Maliye Vekaletinden 
v;ll:ye\e bir t'lmim gelmiştir. 
Tamimde deniliyor ki: 

ler var. Ev inşaatı 

baıib oluur." '-·• mek ı 
Fi~mee, yalmı hitabet içia, yaai kCltlel•• mtab .ı •• • an 

· f L • • ı · b,.,,,mnlan albada bırak· aayyea bir menaun. bir i-.nn teeır erı ve - 1 • 

.,..k itai• deiil, ltal.tl•!İ• ıltir 1erde tek m io'*18 .toa .. aaak içia de 

..,.. f81C İbllJ~ •a 14•. ·- -'L• "-- L,._. 
Baua, laiır ~ lııiıab etmrk. l.ir çocak~ 'koaupualme~ Hnmlclt 

.. _.1., itllıraeıa. brf1mıza dikildıgiai ~lme~yıa. Bunu, cila trlnlvayda 
~ 1411111•4-. o kıul•, kunt:tle biuemm lı.ı .. 

Bi ile bir çocak oturmuılıır '1. Çocuk, afacan, seki, torab .,., .. ,.:.-= çocu~ .. Aua.,ei de, çok flk ve her balde seagia bir aileye 
....... b.. 

Çua·uk. annelinin kol11nd.n tuttu ve eordn: 
Gdnrti gnlL 'en lı.im a ta? 

- Allah!.. 
9 - E. peki gecrleri indiriyor da ayı mı auyor oraya. 

S.y• kıldı, kızardı: 
- Tabii a yavrum. ıabil .• Ne ver aıılamıyacak bunu? 
- GG11e1 neden yakıyor da •1 yakmı)oı? 
- Bılmem.. M J 
_ SlylCMDo eaoım, 16ylaeae .. Bu kilçlk tef• nedm bbf 1 e 

fllkıyorP. d kil ilk • 
Bey-. .... na çocutua kolaaa bir ~m~k. allı. Çocuk a ç • lD• 

ee ltir çıAlık kopardı. Acın beoGa l'°Cfmttti kı: ... 
- Anı e . bu ekkıriklcri kim bulmııı bayle(. . • 
Şek .. yan, yanu1a. pi• bir bdiyi aa-~nd110 tlwrek. yQalar l'ltı, 

1811• .. lflrlkUyenk itli. O bayan, o pk bayan klplere bio•ifti. 
ftte ba bayan, kill&AI' Ye umumi mah\raaa •••ıaa ea klç6t Wrpye 

•laib olamadıga için çocugu ile bile koaapmıyorda. Çocugua~n ~al'fl
... iNie lcis mevkideydi. Nerede kaldı ki, berkete 16• 16yhyebilmek 
ı.&.. uai lüa.bet için killıilr, 169 eöyliyecek atı• bdar luım~r. • 
...., 1 Saime S.tlı 

MAHKE-MELE RDE 

Hidisenin on yaşındaki 
şahidi Ayş 

•r.auo .. uı uıc&ll KUy'!:-... 6 • • ... 64\.. t 08R 

onu aevmiyordum) dedi 

Bazı yerler varidat idare· 
)erince gündelik gayri safi 
kazanç üzerinden vergiye tibi 
tutulmasını icab ettirecek İş· 
leri olmıyanların da: M~şguli-

)'et vaziyetleri . liyıkı . v~hil~ 
tedkik ve tabkık edılmemesı 
yüzünden fuzulen kazanç ver· 
risine tabi tutulduktan anla
tılauıtar. Gündelik gayri safi 
kazanç üzerinden tabiiyeti is
tilzam eden işler, 2395 numa
ralı kanunun 20 inci madde· 
sinde· sarahaten yazılıdır. Va· 
ridat idarelerince bu madde 
hükmüne göre herhangi bir 
şahıs namına vergi tarhından 
evel o phsm kanunun bu 
maddesinde zikredilen umur 
ve te,ebhhlerle iltipl olup 
olmadıtınm alikadar memur
lar tarafından bizzat ve et· 
rafhca tedkik ve tahkilline 
itina olunması lizımdır. 

Bundan böyle, herhangi bir 
ki.,_in veagiye tibi bir mq· 

pleıai 'O ...... halele, •·· 
deli'· veigiye·'U'-'•·tüı:rdutu 
görüldütü takdirde müsebbib· 
leri ficıldede cezalandınlıcak· 
lardır. Kemalpafa kuuının Halil· hın evinin kiremitlitine çıkm11 

~i köyünde bir kız kaçırma bıni bçıru Mutafe. k•.. Kampa giden talebe 
yfizlnden Nuboğlu Mustafayı şime tabanca ile ateş etti, isa-
Çilte tüfejile öldürmekle maz· bet ettiremedi, aoı:ra ~ DUn ıahir içinde bir 
aun Mustafanın muhakemesine çiftesini ate, etti ve M....,. JllrGyOf yaptı 

'bu sene vilayetimize fazla 
miktarda göçmen geleceği 
için Sıhhat Vekaleti, lz~ir 
iskan kadrosunu genişletmiıttr. 

Yeni sene kadrosu Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekale
tinden vilayete gelmiştir. Yeni 
kadroya göre, iskin ~emur
lan arasında bazı terfiler ya· 
pılmış ve açıktan bazı kimse· 
ler de memuriyete alınmııtır. 
lskin kadrosunda fen tetkilitı 
da vardır. Yakında fen me· 
murları da tayin edilecek ve 
göçmen evlerinin inşas1nda 
çahımağa başlayacaklardır. 

lslrin kadrosundaki yeni 
tayin ve terfileri aşağıya ya-
zıyoruz: 

lzmir merkez kadrosunda: 
22 lira maı.şlı iıkitl me

mwu 8. Mustafa Akalın 100 
lira ücretli iskan memurluğuna, 
on yedi bucuk lira maaşla is· 
kin memuru B. Zühdü Çelenk 
22 lira maaşlı iskan memur
lutuna tc.rfi ettirilmişlerdir. Elli 
lira ücretli iskan sekreteri B . 

Feci bir kaza 
Baıı üstüne dereye 
atlıyan çocuk tJldü 

Kahratnanlar mahallesinde 
"'ııııltW' ""•• .., w • ola) 1 .,n ftH • 

ralı evde oturan devlet d'e-
miryolları kondoktörlerinden 
Celil oğlu 16 yaıında Hayri, 
Hilil çayında yıkanırken yük· 
sele köprüden suya atılmış, 
bqı toprata çarpmak ıuretile 
atar surette yaralanmışbr. Ya· 

clüa tehrimiz Atırceza mah· yaralandı, yere diiferek öleli. K. Liaeli talebeleri, dün 

kemesinde devam edilmiştir. Reiı - Maktul Mutafa ilı ICaaalçullvda b•pa çıkmıılar· Te/ıaiJtliJk. 
Bu celsede tabid ııfatile 111ak- senin aranda •vitme. filla clw. ICMap yirmi tin de•am 
tul Muatafanın bÇJrdıtı' Arife gibi birwey var •~ydı? ecleeektir. Talelteye Mlltab· lerini l•tetliler 

ralı çocuk, nakledilditi Mem· 
leket butaneainde ölmüştOr. 

adındaki kız dinlenmiştir. - ~"· leaı a••••· bm Mevki KOIHtMlaiının iki memuriyet de llOvedlldi 
Uzun boylu ve güzel bir kız babamdan iatemiı di~ .,. ..U. 1( ....... )'epy.i elbise- Emekli memurlarımızdan ih· 
lan Arif _,_. .. 1 mqtum, fakat veı•MUtler. ler ve ail&hlu veıilmit ve racat gümrütü muayene baş· o e v._ ayı fOY e an· C al L- R · + u_ la•-··.. em a-.. -aıı... ,,. rw ... ~-- ...U 0140 x... memuru Bay Ziya Katrancile ::'°'{İabeylerim, annem ve ni~ acLa~ ~ ~ ..... lıııWo leloıı.ıu telıir iciad: ambar memuru Bay Halid 

babam tarlaya çabşmaJC.a .it- şahıd .sıfa~e dı~di~r. nn. Wr JiriiJiw ,.,_. Ktlllçul- müddetlerini doldurmuş olduk-
5 e· b 1 d lderi so 1.-...111-_ L-..LL larından kendi arzularile teka-miılerdi. Ben kız kardeşimle çe 1 me 1 • Dl y.......-, ..... i b_,. ıitmitlerdir. 

ahk b t rdiman fH>c ütlüklerini istemişlerdir. lhra· evde kalm11bm. Evin avlusunda m. • eme ır e 0
:· Sevhan aavlavı - - - b be k. · 

lsmail Kanzek , terfian 7 5 lira 
ücretti islcin sekreterlitine, 
iıkin sekreteri Bn. Hamide 
40 liradarı 50 lira ücretli sek· 
reterlite terfi ettirilmiılerdir. 

T orbah iskan sekreteri B. 
Cemil 7 S liradan 100 lira 
ücretli kaza islcin memurlu· 
tuna, 60 lira ücretli sekreteri 
B. Muhsin Giray 75 lira üc· 

retli kaza iskan ıekreterlitine 
terfi olunmuşlardır. 

Çetme kazaıında 7 S lira 
ücretli iıkin sekreteri B. Maz· 
lum Göksel 80 lira ücretli 
kaza iskan memurlutuna, Me· 
nemen kazasında 7 S lira Üc· 
retli iskin sekreteri 8. Baha· 
eddin Demir 80 lira ücretli 

kaza iıkin memurlutuna, Di· 
kili iıkin katibi B. Hüsnü 
Demir, ayni tekilde kaza is· 
kin memurluğuna terfi ettiril· 
mitler ve yeni kadro ile ihdas 
edilen Urla iskan memurlu· 
tuna 80 lira ücretle açıktan 
B. Ali Ôzsay tayin edilmiştir. 

Takıitle ıatılan 
mallar 

MlllT Emllk mUdUrlUQU 
tekrar satıt yapacak 
Milli Emlak müdürlütünden 

taksitle bedeli ödenmek üzere 
ma)aza, ev vc-.ı. '- .ı"''" 

t rtti d<>tru t rclm d ti ı ı cat pmrujii mu ase abp· hatlı bulunan bir otlak vardı. 1 

' • • e • e ~ ece • Seyhan saylavı korgeneral terinden Bay Sezai ve Bay Pı ce d bakbm ·p· · le ne yemın ettirdı, Raşıde de-
en re en , ı mı o- d ' 1c· Naci Aldeniz tehrimize gel· Cemalin memuriyetleri litye- •ıatbaa 1..dlı J.

1 
parmıı oldupnu gördüm. 

1 ı: miftir. dilmiıtir. ırıı R Ui 
Odadan avluya çıktım, otlağı - Zaimin evine gitmiştim, Norveçten ithal edilecek 
batlamata çalıı1rken arwzın Mustafa ile Arifeyi orada bul- nhşım gören yegane şabid on - Bu hadise ço~ mühim- Gümrük tarifesinin 327 A 

olanlardan şimdiye kadar borç· 
lannın yüzde 60·65 nisbetini 
ödemiş ve müteakıb taksitle· 
rini ödeyememiş olanlann, el
lerinde bulunan ev ve mata· 
zalann satılacağı hakkında 
kendilerine tebliğatta bulunul
muştur. Bu gibi ev ve mata· 
zaların satışları için yeniden 
yapdıan tahmini keıiflerde vak
tile oto bin lirayı sahn alınan 
bir gayri menkule 3-4 bin lira 
ıibi cüz'i bir fiat takdir tdil
diti rörülmüt ve bu fiat az1ı
tına rağmen gene hükumete 
borçlu kalacak olan, vaktile 
mal aabn almış bulunan ali· 
kadarlar, bu vaziyetten dün 
Vilayete şikayette bulunmuı
lardır. 

belime bir el dolandı. Korku duın. Katil Mustafa ile lw- yqında Ane Yıldınm adında dir. Müddeiumumi ve müs· pozisyonuna dahil bulunan 
ile dönüp baktım. Bu, Mllltafa deıi Hamza, ellerinde ıilih· bir çocuk dinlendi. Reis !antik isticvab .edilsinler. idi matbaa kitıtlarırun Nar· 
idi. larla geldiler, Zaimin kapı11nı dedi ki: Dedi. veçten ithali için 500 ton 

- Haydi yürü, beraber kmp içeri ıirmeie çalı,tılar, - Ayte, sen bu vak'anın Vak'anın on yaşındaki ye· munzam kontenjana müsaade 
sidecefiı. giremediler. Soma Mustafa, Yerine IAlııdiıin, yalan söyle- ırlne şahidi A11e, ırördüklerini edilditi Türkofis umumi mer· 

llldi. bizim evden duvara çıktı, av· me, valı'ayı ırördüjiin gibi an• ıu suretle anlatb: kezinden, 1ebrimiz Türkofiı 
Ben korktum. luda duran dipr Mustafıya lat. Sen Türkçe biliyorsun - Sabahleyin erkenden ot ıubesi müdürlütüne bildiril-
- Olmaz, dedim ve: iki defa çifte ile alet etti, dejil mi? toplamak için Arifenin evine mittir. 
- Amanl diye batırmata Mllllafa yaralaııarıılı: öldü. - Biliyorum. Mektebe ıri· aitmiıtim. Arife, otlatı bat· B. Sırrı C3Ungör 

batlaclım. Arife ile Mıutalaııuı aevittik· diyorum. lamalı: için avlııya çıktı. Bir Şehrimiz Nafıa müeueseleri 
Mllltafa: leri köyde ııöyleaip duruyordu. - Sen ıimdiye kadar müd· de bakbm, Mustafa, Arifenin komiseri B. Sırrı Günırör, 
- Ne yapsan nafile, dedi, H- Mutafa ölünce Arife: cleiıımumi ve miialantik tara· yanına geldi. Arifeyi kolundan Nafıa V ekiletince terfian Dev· 

ırüzemkle gel, sonra fena olur. - O öl-jine ketlô ben lınclaıı illievab edilmipia, ora· tuttu. Arife: let demiryolları hukuk mÜfa· 
Belki bir fenalık yapmata kal- ölseydim. da Türkçe bilmedıtmı ııöyle- - Bırıılı: beni, kendim ai· virlitine tayin edilmit ve dün 

Geçen sene lzmirde bmncı 
devrede yetişen ve lnönü 
kampında yelken uçuıları yap• 
mış olanlar, ~ Brövesi aldık· 
lan için, bu 111 Ankara mo· 
törlü tayyare kampana gire
ceklerdir. Bunlar da Pazartesi 
günkü trenle Ankaraya gide· 
ceklerdir. 

Bu suretle her iki kampı 
bitirmiş olan gençlerimiz, ha· 
va ordumuz için her an emre 
imade bir kuvvet olarak bu· 
lunacaklardır. ---

Menemen 
Doktor iıtiyor 

Menemen, (Hususi) - Mr 
nemen son günlerde doktonul 
kalmıştır. Belediye dokt
Gönene, sıtma mücadele dok" 
toru da Alaşebire tayin ed• 
mişler ve mahalli memuriyet 
lerine gitmiılerdir. 

Halkımn ekseriyeti re~ 
olan Menemenlilerin, tarla 
işlerini güçlerini bırakarak 
mire kadar gelmelerine imıllllıml 
yoktur. Menemenliler, 
mıza bir an evel dokto• 
Jc::ı ilmoaini sabırsızlıkla hıllllllll'!',. 

mektedirler. ----Noter memarlı 
birliti 

Geçenlerde lzmir ikinci 
terlik memurları tar 

• kurulduğunu yazdığımaJ. 
ter memurları birliği •. o~ 
namesi vilayetçe tasdık .,.. 
lerek birlik faaliyete geç_... 

Ehil hayvan sergi .. 
1·3 Eylulde Bucıda 

binasında açılacak olao 
hayvan sergisi için Ba~ 
dürliijii, ıimdiden 
bqlamıştar. ..... 

o .... otlu 5'"il9JI~ 
reaiacleki 4 ..,.ıı 
buile l.mets>-P bllftlll~ 
...un ... ,,., Midll!'! 
mede arabayı 
y .............. 
mittir. 

Hak•ret et 
lkiçeflHlikte balrMI 

med, kahveci Giridli 
hakaret ettifiuen 
verilaiftir. 

-----...ı lrtilarehr 
ı.oa... 1 (Rı .... 

yore) hava ia.IYOll .. 
kubulan bir t'tM!l'Mlıla.ııııııı 
tanare yüb..,sı .. 
16440 metre yüksel 
irtifa rekorunu kanaı lııpr diye dütiindüm, kendimi Dedi. mipi~; dofru mn?. decefim. Decli ve birlikte ko- Anlwaya gitmiflir. 8. Sırrı 

nre atıuıı, elinden kurtulmata Arife çajıııldı, tahidle yilz.. - Beni kaçınlan Ane kor> 1a kota Zaimin eviııe aittiler. Giingör, lzmirde kısa bir za. -ça(lflım, fakat kurtulamadım lqtirilcli. Arife, böyt. lıir ııöa lııaıtıı. "Sen Türkçe ııöylerııen Ş.bid im ilk iladuinde, man kalmakla beraber vazi· 
ve eli belimde oldufu halde ııöyleınediiüıde ....., etti. Ha· -· babanı 1111eaklar. deoli. Muatalaıııa, Arifeyi liirildeye sinde ciddiyet ve hiisııü ni· 
beni zorladı, birlikte evden nife de aynı tekilde 1Abidlik Ben ele banu Mlıi ....ı.m, IÜrikleye ırötürdiijiini söyle· yelle çal!fllllf, muvalfıılı: ol· 
çıktık, yıılı:ıncla bulaman Zaimin etti. Maznun Muııbıfa: onun için Ttlrkçe ııöylomedim. mifti. Keııclmne ııonıldu: mllflur. Yeni itinde de muvaf· 
evine gittik. Sonra kardetim - Bunl., ölen Mu.talanın Yanımda muhtar Arif vardı. - Hayır. Btn böyle biış"y fakıytt dileriz. 
Mvaıal.ya, tarlaya haber ıriln· ~. yala yeıe ~ botnakça söylediklerimi, muh· söylemedim. Dedi. Olgunluk imtihanları 

A,ık mala 
Kaqayakadı ok 

B. M. Turgud y ... .__ 
Mektubunuzu al~ 

leriniz hakikaten 
yandır. Fakat b11"11~ 
netretmektense a dermitler. Muııtaı., çifıa tüfe. lik ecliJarl.. tar Arif Türkçeye çevirdi. Daha baıı phidler dinlen· Lleclerde olgunluk imtihan· 

· ,... .... alarak ..ı-.. z.. Do.fi. Muııunun ... ili. •yatı dikten ııoııra muhakeme, bat· ları 6 Temmuz Pazarı .. ; ırünti ~...-~~Ml!.lialktı-ntiiaaade__iate&_~~~~.~-L_~~~~~~~ 
liyet makam na 
muvafık bulduk. 
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Amerikada rgörülmemiş 
.. 

sıcaklar başladı: 
. --·-- e 

IVJidlevest ve Kanseste sıcaklardan ölenler coktur. 
' Denize dalanlardan boğulanlar da vardır 

Nevyork, 1 ( Radyo ) -
Arnerikada görülmemiş dere· 
Cede şiddetli sıcaklar başla
mıştır. Hararet, Misispi hava· 
ı· . 
ısınde 40 dereceye kadar çık· 
kıştır. Ma~aza ve dükkanlar 
I apa~mış ve halk, serin yer· 
ere ıltica etmiştir. 

b· Sıcak dalgası, dün çok feci 
ır vaziyet ihdas eylemiştir. 

k' ~ Midlevest ) şehrinde yüz 
dışı sıcaktan bayılarak yollar
k~. düşmüş ve bunlardan yirmi 
b~şı ölmüştür. Halkın büyük 
h~r kısmı, denize ve göllere 
. ~curn etmişlerdir. Serinlemek 
ıçın denize girenlerden yüz
~ek hilmiyenlerin çoğu bo· 
15ulmuştur. 
f (l<ansas) ta vaziyet daha 
ecidir. 

A Almanlar 
vustargada bir hükumet 

darbesi mi hazırlıyorlar 
A.·Londra, 1 (A.A.) - Havas 
ıansının muhabiri bildiriyor: 

1 Sureti umumiyede iyi haber :tn bir Berlin membamdan 
h .~~~n haberlere göre Reich 
'l..'u unıeti hali hazırda Leip· 
dıg hadisesi neticesinde uğra
~~ğı ınuvaff akıyetsizliği telafi 
hu~:k için Avusturyada bir 
l d unıet darbesi hazırlamak· 
a ır. 

b Siyasi mahfiller vaziyet ve 

0~ hükumet darbesi muvaffak 
lıatğu takdirde Fransa ve 

Yada vukubulacak aksüla
rrte]l d et er olayısile endişe izhar 
llıcktedirler. 

~" Belçikalılar 
~a dağına çıkarak meç
uı asker abidesine 

B Çelenk koydular 
&el elgrad, 1 (Radyo)-Buraya 
lcr.c~ B~lç~kalı eski muharib· 
la d ugun öğleden sonra Ava-

k 
8kına çıkarak mer.hul as· 

er b" ' 
lar a ~~esine çelenk koymuş· 
s~ 'd rnuteakiben kral Alek· 
tek rın tnezarını ziyaret ede· 
v·· 1 0 nun büyük harbte dö-
Uştüğ" 

t0 Pra .. u yerden getirdikleri 
lttd gı ve çelengi bırakmış· 

it, 

bir Meçde 
p ~skeri tayyare düştü 

ask a~ıs, 1 (Rndyo)-Meçde bir 

k Ctı ta d.. .. d .. t 
İşi .. yyare uşmuş, or 

0lrnüştür. 

"NADOLU-
,.. - ---~·· -~ük siyasal gazete 

Sahi 
Lı P ''C başyazgıını 

\J~~dar Rüşdü ÖKTEM 
~lidr. t neşriyat \c yazı işleri 

"til . lI d' ..... fd • •m ı .ı.,üzhet Çaııt;ar 
llıeb -I au~i: 
ıtı:ıir lk· • 

C, ll 
1 

ıncı Beyler eokn~ı 
l'tl a k Partisi hioaeı içinde 

'l'el graf: İ~nıir - A 'ADOLU 
cfon. "'7-

. - t6 •• Po~ta kutusu 405 

'-'tllı~ı ABONE ŞERAiTİ 
1200, altı aylığı 700, üç 

\'•hatı ylı~ 500 kuru~tur. 
ah lllemlekctler için senelik 

J:t one iicrcti 2 7 liradır 
·~" eı Yerde 5 kuru~tur 
~" Seı:ın· -

Satanderde aclık var 

Vavilla kumandasındaki 
ordular mütemadiyen 

ilerliyormuş .. 
Satanderde Basklarla anarşistler arasında 

çarpışmalar olmuş .. 
Berlin, 1 (Radyo) - Alman ajansı; general Vavilla kuman· 

dasındaki orduların, mütemadiyen ilerlemekte olduklarını ve 
havanın iyileşmesinden istifade ederek ihtilalcilerin yeni yerler 
işgal eylediklerini, kara ordusunun, donanma ve hava kuvvet· 
lerinin himayesi altında bulunduğunu haber vermektedir. 

Londra, 1 (Radyo) - Satander şehrinde vaziyet fenadır. 
Basklarla anarşistler arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. Halk, 
açlıkla pençeleşmekte ve hükumetten ekmek istemektedir. 

Türk-lran dostluğu 
Raşı 1 inci sahi/ede -

luomııktao dolayı hissetmekte ol· 
doğum derin sevinci arzetmcme 
müsaade buyurunuz. Sizin aranız· 

da bulunmaktan wütevelliJ sevin· 
cim Tahranı ilk ılcfıı olarak gör· 
menin Lana müyesser olruuş oldu· 
ğu 1932 eeııesiıulenbcri ılost hanın 
büyük ~cfi S. M. ~ulıio~alı Pchle· 
Yİoin idaresi ahında hl'r sahada 
lıi~ ~üphcsiz kardeş 1ran milletinin 
mukadderatmcla mesud 'o r~yyaz 
.> cui bic ucv u::ulu IUClJllClUI 0vı:ıu . .-

ren geniş ternkkilcr ,.e derin ısla· 
lıat vücude getirmiş olma ından 
clolayı daha Lüyüktür. Bu sevinç 
t;cık büyük şuıuulü olan mesud Lir 
tal..ım hadiselerin iki ıııcaıleket 
arasında ıııc\cııd olan dostluk wü· 
onı:;chetleriui tar in etmiş ve bu 
münasebetleri tnuı bir vuzulı \'C 

derin bir samimiyet dcı·ecesioc çı· 

karılwı~ olwa~ın<lıııı w bu vuzuh 
ve ,.,amimiyctin bugün ;hu wüoase· 
betlcriıı uıüwcn iz cveafıııı t~şkil 
etmesinden dolayı da nrtwakıadır. 
Bu do_toııe ınüonscbctlerio en i) i 
ifadc.i şalı en yckdiğerinc ~özül· 
wek bilmez karde~lik rabıtaları ile 
ba~lı olaıı iki oamidar devlet reisi· 

oi; basiretkaranc dü~ilncelerinin 
semeresi olarak Türkiye ile İran 
arasımln tcc .üs etmiş olan dostane 

:ıulıışın.ılnrdır. 

İki memleket arasında her 
gün daha ziyade sıklaşmakta 
olduğu müşahede edilen teş· 

riki mesai yalnız bu iki mcm· 
leketin kendilerini yckdiğerine 
bağlıyan şamımı dostluğun 
takviyesine atfetmekte olduk· 
!arı ehemmiyetin bir nişanesi 
olmakla kalmaz belki ayni za· 
manda komşuları ile olan 
dostluklarını kıskançcasına göz 
önündr bulundurmakla bera· 
ber yakın şarkta sulhu tarsin 
etmek ve bu suretle umumi 
sulhu sıyanet eylemek husu· 
sunda kat'i azimlerini göste-

binlerde menkuş kalacak olan 
bu toplantıyı huzur ve zarafe· 
tiyle şerulendiren rdikalarının 
sıhhatine de içmeme müsaade
nizi dilerim. 

Tahran, 1 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçiliği dün Türk heyeti 
şerefine bir öğle yemeği ve 
sonra bir suvare vermiştir. Na· 
zırların ekserisi, birçok mebus-
1Ar uP K' nrrlinlnmıııtik hu .SU· 

varede hazır bulunmuşlardır. 
Büyük Britanya elçiliği Dr. 

Rüştü Aras şerefine bir akşam 
yemeği verecektir. 

Tahran, 1 (Radyo) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili Dr. B. 
Rüştü Aras, bugün sarayda 
prensesleri ziyaret etmiştir. 
Gece, Sovyet sefarethanesinde 
bir ziyafet verilmiştir. 

Tahran, 1 (Radyo) - Irak 
Hariciye Vekili, bu sabah 
Tahrana gelmiştir. 

Türkiye Hariciye Nazırı B. 
Tevfik Rüştü Aras, bugün Tah
ranın görülecek yerlerin! gez· 
miştir. 

Matbuat Cemiyeti 
Dahiliye Vekili şerefine 

bir ziyafet verdi 
İstanbul, 1 (Hususi)-İstan· 

bul Matbuat Cemiyeti, bugün 
Perapalasta Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. Ziyafette samimi has· 
bıhaller yapılmıştır. 

B. Stoyadinoviç 
Amerika ve Almanya sa

firlerini kabul etti 
Belgrad, 1 (Radyo)- Ame· 

rika ve Almanyanırı Bclgrad 
elçileri bugün Başvekil B. Mi
lan Stoyadinoviçi ziyaret et
mişlerdir. 

Belçika 
Eski muharibleri kanunu 
esasinin tadilini istigecek 

Brüksel, 1 (Radyo) - Eski 
muharibler, yarın (bugün) 
Kral Leopold tarafından kabul 
edileceklerdir. 

~D nüshalar 25 kuruglur. 

l\NA ~-~======I DOLU MATBAASINDA 

lrir. Bu işbirliğinin daha me· 
sud neticeler vereceğinden .ve 
iki memleketin kendilerini 
alakadar eden bütün mesele· 
lerde dostane miinascbetlerinc 
hakim olan uzlaşma ve müte
kabil anlayı~ fikrinden mül
hem olmalarına medar olaca
ğından asla şüphe etmemek
teyim. işte bu kanaatle kade· 
himi S. M. Şehinşah Pchlevi
nin ve Veliahdın sıhhatlerine, 
necip kardeş lran milletinin 
refahınn kaldırıyorum, Ekse· 
H\nsınızın ve li\tif hatırası zi· 

Eski muharihlcr, Krala ve· 
receklcı i muhtırada. kanunu 
esasininin tadilini ve bütün 
memleket işlerinde reyiam 
usulünün vazedilmcsini istiyc· 
ceklerdir. 

BASILMIŞTIR 

1~ 1Rus - Japon münasebatl 
-~W~ inkıtaa uğramak üzere., 

- -Başı 1 inci sahi/etle -
Değişen hükümler Londra, 1 (Radyo)-Siyasal 

Sabır ile koruk helva olur· mehafil, Rus · Japon münase· 
muş. batınm inkitaa uğramak üzere 

Sabrın sonu selamettir. bulunduğunu bildirmektedir. 
lrişir menzili maksuduna Japonya Amor nehrinin, tah· 

h t 'd f lh liyesini istemektedir. a ese gı en. . .. 
Geç olsun da güç olmasın. Tokyo, 1 (Radyo) - Ame· 
Vesaire vesaire.. rikanın bura sefiri, Japonya 
Hepsi de ferdi ruhiyatımıza Hariciye Nezaretine giderek 

ait, dededen kalma, mistikle, Japon Hariciye Nazırı B. Hi-
tevekkülle, kendinden başka· rotayı ziyaret etmiş ve Rus, 
sına bel bağlamakla izah olu- Japon münasebatının aldığl 
nabilecek bir yığın atasözü... ziyet etrafında malumat iste· 
Zannediyorum ki, en çok ya· miştir. 
şıyan sözler, Türk atasözle- Paris, 1 (Radyo ) - Paris 
ridir. Fakat bunların arasında matbuatı, Rus • Japon müna· 
muhtelif şekil ve maksatlarla, sebatının gerginleştiğini yaz· 
ayaküstü uydurulup kısa yol· makta ve Uzak Şarkta baş 
dan bir işi başarmak paha· gösteren hadiselerin, vahim 
sına karışıvermiş olan birçok· ntticeler vermek istidadında 
lan da vardır ki, zaman on- bulunduğunu ilave eylemek-
ları yavaş yavaş ktymetten tedir. 
düşürüyor. Çünkü zaman ve· Şankah, 1 ( Radyo ) -
cizeleri ve atasözlerini değil, (Amor) nehri Rus donanması, 
kanunları bile yıkıyor. Yürü- (Senege) adası etrafında top· 
yen bir hayatın yeni doğan lanmıştır. 
icapları karşısında kıymetler, Gemilerin, (Sike) kanalını 
hükümler mütemadi bir isti· zorlıyarak geçmek istedikleri, 
haleye tabidir. Hatta, hazan, Harbinden bildirilmektedir. 
asıllarını bile tamamen terk- Moskova, 1 (A.A.) - Tas 

d k Ajansı tebliğ ediyor: e ere ... 
Şu yukarıdaki atasözleri de, Blagoveschenskten bildiri· 

benim mevzuumun zaviyesin· liyor: 
den tetkik edilirse, bu artık Haziranın yirmi dokuzuncu 
değişmeğe mahkum parçalar günü Amour nehri üzerinde 
arasına girerler. Sytchevski adasının bulunduğu 

İlim, teknik ve plan sabırla havza dahilinde bir Japon· 
hız arasındaki ahenksizliğin ve Mançu flikası Sovyet hudud 
muvazenesiz münasebetlerin karakolu üzerine ate~ etmiş 
bütün hatalarını silerek, bize Sovyet karakolu da bu ateşe 
kıymetleri yaratmakta, işleri mukabele eylemiştir. 
başarmakta yepyeni ölçüler Buna mukabil Mançu top· 
vermiştir. Artık ne sabır din- çusu da bir Sovyet hudud fli. 
liyoruz, ne de herşeyde mut· kası üzerine ateş ederek onu 
1 1 

• • • ı ı --• --1:.·--··" hasara uğratmıştır. Mürette-
İlim " evet ,. deyince, bu oauaı) .. ~. ...,._ ~ • • 

"evet" tir. Menzili maksuda vardır. Japon-Mançu flikalan 
aheste değil, saatte 500 kilo· tarafından Sovyet sahiline ka· 
metre hızla gidilir. Yine ilim dar yedekte getirilmiştir. 
ve teknik bize "hayır,, ceva· Tokyo, l (A.A.) - Amor 
bını verdiği vakit, milyarların nehri üzerindeki hadiseyi mü· 
enerjisini toplasak, bu "500" zakere etmek üzere bugün 
kilometrelik hızı tahakkuk et· Japon kabinesinin fevkalade 

tiremeyiz. 
İlim, hem tarifcidir, hem 

tatbikci. Lakırdı ve arzu ile 
ilim arasında büyük mesafeler 
vardır. Memleketi, üç günde 
sanayile~tirmeği, imar edip 
ınedenileştirmcği bir an için 
tasavvur etsek, yine tasavvur 
edilemiyecek kadar gülünç 
oluruz. Bunun tamamen aksine 
olarak: 

- Sabırla koruk helva olur. 
Sabredelim bakalım, elbette 
bir gün gelir bir petrol kay· 
nağı, bir kömür ve demir 
madeni buluruz. 
Demiş olsak, vaziyetimiz 

tıpkı birincidekinc benzer .. 
Fakat her ikisini ilmin, ınüs· 

bet araştırmanın, ihtisasın, 
planın önüne korsak, o bize; 

- Şurada şu maden vardır, 
derhal işe başlayınız. 

Der ve bizim bu hususta 
kullanmak istediğimiz "sabrı., 
kulağından tutarak bir kenara 
fırlatır. Keza, bir diyarı üç 
günde imar edeceğimizi söy· 
lediğimiz gün, bu defa da 
bizi kulağımızdan tulup yere 
çarpar. 
--~--~~--~--------

İş Bankası · 
Tasarruf piyangosu 

çekildi. 
İstanbul, 1 (Hususi) - İş 

Bankasının tasarruf piyangosu 
bugün çekilmiştir. Bin liralık 
ikramiyeyi 51908 numara kum· 
bnranın sahibi küçiik Samahat 
Fahriye kazanmıştır. 

bir toplantı yapacağını gaze· 
leler haber vermektedir. 

Moskova, 1 (A.A.) - Ja· 
pon büyük elçisi Sinemitsu 
hariciye komiseri Litvinofu 
ziyaretle Amaour nehri üze· 
rinde bulunan bazı adaların 
Mançukoya aid olduğunu ileri 
sürerek bu adaların etrafında 
hasıl olan gergin vaziyet üze· 
rine Sovyel hükumetinin na
zarı dikkatini celbctmiş ve bu 
adalarda Sovycl · devriye kol· 
!arının ve yakınlarında da 
Sovyet topçekcrlerinin gözük· 
mesi Kuvantung kumandan· 
lığını mezkur mahalle asker 
kuvvetleri sevkine mecbur et
tiği ve bunun neticesinde bir 
ihtilat vukubulacağını söyle· 
miştir. 

Litvinof, Japon büyük elçi
sine anlatmıştır ki, 1758 ta· 
rihli Sigun ve 1860 tarihli 
Pekin muahedenameleri Amor 
nehrinin sol sahillerindeki ada· 
ların Rusyaya ve sağ sahille
rindeki h<laların da Çine aid 
olduğunu tasrih eylemektedir. 
Adaların isimleri bu muahe
delerde zikredilmiş ise de tes· 
bit edilen hu<lud hattının mcz· 
kur muahedelere merbut ha· 
ritada kırmızı çizgi ile göste· 
rilmiş olduğunun da musarrah 
bulunduğunu ilave eylemiştir. 

Litvinof, büyük elçiye mcz· 
kür haritayı göstererek keyfi· 
yele kanaat s:?"etirmcsini rica 
eylemiştir. 

Mükakıbcn Lilvinof Sigun 

ve Pekin muahedel~rinin ~kdj 
sırasında nehrin seyrisef aine 
elverişli derirı yerinin mez! 
kür adaların cenubundan geç.: 
tiğini ve bunun p jlamandan 
beri mahallini değiştirmiş oh 
masının adaların da kendilj,. 
~inden Mançuriye bağlanma• 
sını istilzam edemiyeceğini 
kaydetmiş ve olsa olsa bq 
babta siyasi' müzakerelerin 
yapılabileceğini söylemiştir. 

Sovyet hükümetinin mütale• 
asına göre; Hukuki bakımdan 
bu adalar asla Mançuriye aid 
olmamıştır. Binaenaleyh mua· 
hedelere ve ellerindeki hari· 
talara göre hareket eden ma• 
halli hudut makamatı bu ada· 
lara devriye kolları gönder· 
mekte tamamile haklıdır. 

Litvinof o zamandanberi 
hudud hadiselerini tetkik ve 
hududu yeniden tahdid etmek 
üzere bir huded komisyonu· 
nun teşkiline Japonyanın mu· 
vafakat etmiş ve komisyon da 
faaliyete ~çmiş bulunsaydı 
keyfiyeti şimdi ona havale 
edebilirdi. Bununla bp ber 
Sovyet hiikumeti sulh .siyr, ~e-
tine tevfikan ihtilafları asla 
silah kuvvetile halletmek ar· 
zusunda değildir. Ve bu ihti· 
lafı da müzakereye amadedir. 
Bu müzakerelerin daha sakin 
bir hava içinde yapılması için 
Litvinof her iki tarafında mez
kur adalardaki kıtaatmı ve 
ciyardaki top çekerlerini geri 
almasını teklif etmiştir. 

Japon büyük elçisi bu tek
lifi hükumetine bildireceğini 
vadeylemiştir. 

Her iki tarafın da beklen· 
miyen herhangi bir hareketle 
vaziyetin vahimleşmemesi için 
icabeden tedbirleri alması te-

Amerika 
Hariciye Nazırının 

beyanatı 
Neyyork, 1 ( Radyo ) 

NewyOt"k Taymis, Hariciye 
Nazırı B. Hullun beyanatını 
neşretmektedir. B. Hull, B. 
Van Zelandın Newyork seya· 
hatinin, bcynl!lmilel iktısadi 
anlaşma ve devamlı bir sulhun 
temellerini atmak için bir kon· 
ferans serisinin balangıcı ol· 
duğunu söylemiştir. 

İktısadi temaslardan evci, 
diplomatik görüşmelerin daha 
faydalı olacağını beyan eden 
A:·nerika Hariciye Nazırı, B. 
Blumun Amerikayı ziyareti ih· 
timalinin mevcud olduğunu, 
bu hususta kat'i surette bir 
anlaşma olmadığını da kay-
deylemiştir. 

İstanbul valisi 
Tedavi için Fransaya 

gidiyor 
İstanbul, 1 (Hususi) - Vali 

ve belediye ıeisi B. Muhiddin 
Üstündağ, tedavi için Fransaya 
gidecektir. Emniyet umum mü
dürü valiye vekalet edecektir. 

TAKVİM 
Rumi • 1353 ı Arabi - 1356 

Jlazirau l 3 Hcbiülalıar 29 

1 
9 
3 
7 

Temmuz 

2 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

Evkat Ezan Yafat fü kat Ezan \'asa 

Güneo 9,27 iJ.i~am 12 19,li 
öğle 5,53 12, l O yatrıı 1,50 22,06 
· 'nlli 8,18 16.06 imsak 7,2 ı :!,41 -
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Sayf'a 4 ANADOLU 2 Temmuı 9?7 

Tütün tarlalarında: 

Mahsul az, 
fakat temiz 

-------------
Yahya Kemalin Leylası ne 
hale gelmişti? Akrep sok-

sun ağzını dedim. 
Karanlıkta tarla icinden ipek böce 

' 
ğininyaprak yerken çıkardığı ses-
lere benzer cıtırdılar geliyordu 

' 
Arkadaşımız tütün 

tarlasında 

Sağda tarlada tütünler küfeye konur, solda iğne ile dizilirken 
Dün sabaha karşt zilin kes

kin sesiyle yataktan f ırlayı
vermiştim. 

Gözlet imi oğuşturarak sa
ate bakbm: 

Dörde geliyor!.. 
Kap1yı açtığım zaman bi

zim komşu ile karşılaştım. Be
nim vaziyetime gülüyordu. 

- Hay.ii be biraderi.. 
... 

* * 
Tütüncülerin ne şekilde ça-

lışttklarını yakından görmek 
herhalde iyi olacaktı. Bu fır· 

flllJ.J>jkAx:-Jah"~ğüyall) ,. • 
- Ben de yarın sabah si· 

Tütünle' se,gide 
- Kaçta döneceğiz? 

zinle geleceğim 
Dedim. Fakat önce inan

madı. Şaka yapıyorum sandı 
ve güldü. Maksadımın ciddi
yetini anlayınca!. 

- Fakat bir şartla. 

- Yarın sabah gelip beni 
evden alacaksın. 

O gene her zamanki tatlı 
gülüşü ve manalı bakışı ile 
sordu: 

- Fakat biz çok erken gi
deriz. Bilmem o zaman ... 

Sözünü kestim: 
- O zaman.. Yani istedi· 

ğin zaman kalkarım .. 
- Olur!.. 

• ıjı * 
Daha gün yeni ağarmış ... 
Tütüncüler hepsi tarlalarına 

gitmekle meşgul.. Kimi yol
lanmış, kimi de yollanmakta. 

Kadri aguya sordum: 
- Çok erken değil mi? 
- Geç bile kaldık.. Bu 

zaman tarlalarda olmamız la
zımdı. 

- Galiba kabahat bende. 
Fakat o öyle bir delikanlı ki .. 

Kendini herkese sevdirmiş, işi 
iş, gezmeyi gezme bilen bir 
delikanlı.. Karşısındaki suçlu 
olsa bile suçu kendi üstüne 
alır .. 

- Sende ne kabahat ol· 
sun.. -dedi· Beygirin bu sa
bah arpayı yemekte nazı tuttu .. 

Yola çıkmıştık .. 

Bizi taşıyan iki tekerlekli 
araba takır takır gidiyordu .. 
Arabada ben de olduğum 
haide dört kişi idik. 

fi J Rumeli tarofındau gelenler 
bizim agobey dediğimiz kelime)İ 
••agu,. olarak kullaı.ııyorlar. 

- Eh yedi buçuk sekizde .. 
- Tarla uzakta mı?. 
- Yok canım. Kızılçullu· 

da. Hani şu eski Amerikan 
kolleji var ya işte onun tam 
arkası.. Yolumuzun kenarında 
sıralanan tütün tarlalarında 
çalışmağa başlamışlar bile .. 
Güneş neredeyse, bir saate 

varmaz doğacak.. Hesap et· 
tim. 

Bir buçuk saatimizi yolda 
eğlendiğimize ve hazırlandı· 
ğımıza tutsak tütün kırmak 
için ancak iki iki buçuk saat 
kalıyor.. Üç kişiler de .. 

- Galiba bugün az kıra· 
caksınız?.. . 

- Sen az olduğumuza bak· 
ma .. Gene epey iş yaparız .. 

- Kadri agu, diye sordum, 
bu sene tütünler nasıl? 

- iyidir çok şükür .. Temiz 
tütün var. 

- Amma bu yıl geçen yı· 
la nisbetle havalar kurak git· 
tiğinden tütünler gelişemedi; 
az tütün olacak diyorlar .. 

- Ziyan yok, az olacak 
amma, temiz olacak .. Hem de 
iyi para edecek. Tüccarların 
hepsi tetikte .. 

- Aman tütünsüz kalmıya
lım. 

Diye gözlerini dört açmış 
bekleşip duruyorlar .. 

- Desene sıra şimdi sizde .. 
Gülerek: 
- Ne yaparsın, Allah bu 

yıl da sırayı bize verdi .. 

* • * 
Tarlaya varmıştık .. 
Bir yanımızda eski Ameri· 

kan kolleji bütün heybeti ile 
duruyordu .. 

Kendi kendime: 
- Hey gidi hey, diye dü-

şündüm .. Acaba elin oğulları 
burayı kurarlarken bugünü 
akıllarına getirmişler miydi 
acaba? 

Geçen yıllara kadar yabancı 
ellerde yabancı davalara doğ· 
ru yürüyen bu yer, şimdi öz 
malımız oldu. 

Yarından itıbaren burada 
da memleket için faydalı ele
manlar yetiştirilecek .. 

Ben oraya bakarken arka 
tarafımdan kulağı111a ipek bö
ceğinin yaprak yerken çıkar· 
dığı hışırtıya benzer sesler 
gelmeğe başladı, dönüp bak· 
tım: Kadri agular tütün kır· 
mağa başlamışlar bile .. 

- Kolay gelsin 
Hepsi birden cevap verdi

ler: 
- Eyvallah! .. 
Elleri ne kadar da çabuk 

işliyor.. Çat, çut; boyuna kı
rıp, ellerinde biriken tütünleri 
aralıklarla bırakıp ilerliyorlar .. 
Aklıma geldi, sordum: 
- Sizi en çok korkutan 

şey nedir? 

Sualimi kavrıyamamış ola· 
cak ki: 

- Allahtan başka bizi kim 
korkutur .. 

Diye cevap verdi. 

- Anlatamadım Kadri agu .. 
Kadri agu doğrulmuş; sö-

zümü bekliyordu. 

- Yani siz tütüncüleri yıl
dıran, tütünlerinizi mahveden 
en zorlu şey nedir? 

- Ha .. Şimdi anladım. 
Dedi. Elile tarlanın orta ye· 

rinde boş duran bir yeri gös
tererek şunları da ilave etti: 

- işte bak orada.. Gel 
sana göstereyim .. 

Eğilerek yerden çiçeği süm· 

Dersimde vaziyet 

Tunceli ıslahatına 3 mil
Gazocağı patlayınca yon lira SarfediyOrUZ 
6 yaşında bir çocul)un 
yUzU ve saçları yandı 

Dün Çorakkapıda Fettah 
mahallesinde feci bir kaza ol· 
muştur. 1 O sayılı evde oturan 
Mustafa karısı Ayşe, yemek 
pişirmek üzere gazocağını 

yakmış ve ateşi fazlalaştırmak 
için hava vermeğe başlamıştır. 
Ocak, fazla tazyika tahammül 
edemediğinden birdenbire pat
lamış, bu esnada orada bu· 
lunan altı yaşındaki çocuğu 
Saminin yüzü ve saçları yan
mıştır. Ayşeye birşey olma· 
mıştır. 

Kadını dövmüş 
Birinci Aziziye mahallesinde 

oturan Tireli Mehmed oğlu 

Ali, geçimsizlik yüzünden ka
rısı Haticeyi yumrukla döv
müştür. 
-----------

-----
Askerlerimiz, sergerde/erin yuvalarnı te-

mizliyorlar. Şeyh Rıza sıkıştırıldı 
lstanbul, 1 (Hususi) - Ela- sinde başladığı bü~ük işler, 

zizden gelen haberlere göre, süratle ilerlemektedır. 
Dersim harekatı son safhaya Kalkınma ve umran pro-
girmiştir. Kahraman askerle- gıamımn başında, büyük yollar, 
rimiz Kutuderesini tamamen köprüler, okullar ve hastane· 
tutmuş ve muhasara hattını ler bulunmaktadır. 
daraltarak, son nefesini ver· Hükumet, bu havalide baş· 
mek üzere bulunan sergerder· ladığı büyük işlern bir an evel 
!eri dar bir sahada sıkıştır· ikmali için busene bütçesin· 
mıştır. den üç milyon lira sarfedc· 
Şeyh Rıza da burada sıkış· cektir. 

mış bulunduğundan firar ça- Şeyh Rıza ve tevabiine uy· 
releri aramakta, genç karısı mı yan halka şdkat le mua· 
Beşi de onu buradan kaçır· mele edilmesi ve ancak ma· 
mak için uğraşmaktadır. sum ahaliyi iğfal eden sergcr· 

lstanbul, 1 (Hususi) - Hü- derlerin cezalandırılması için 
kumetimizin, Dersim havali· lazımgelenlere emir verilmiştir. 

/ngiltereye hücum 

ÇatJa Ba Mussolininin gazetesi 
Hidro elektrik santrali 

tetkikleri gönüllüler için ne yazıyor 
Me~~l~r~s ~~sÇ~ı~a-kur~~~s~ Milano, 1 (Radyo) - ( Po· ve Fransa tarafından teklif 
takarrür eden Hidro santralı polo Ditalya) gazetesi; ( Lon· edildiğinde, Almanya ve ltalya 
için, Değirmenderesi veya Ku- dra ve gönüllüler) başlığı al· bu teklifi muvafık bulmuşl~r 
yucak kısıkları üzerinde yapı· tında yazdığı bir başmakalede; ve her iki tarafa, silah, go~ 
lacak barajın etüdü ikmal lngilterenin, ne sebebten do· nüllü ve iane gönderilmeme~ı 
edilmek üzeredir. layı ecnebi gönüllülerin lspan· liizumunu ileri sürmüşlerdı. 

Genç mühendislerimizden B. yadan çekilmesini istediğini ve O zaman lngiltere ve Fran~a, 
Adnan, her iki kısık etüdle- niçin bütün enrjisini bu nok· Almanya ve halyanın bu fı~· 
rinden müshet neticeler alın· tada sarfttmekte olduğunu so- rine iştirak etmemişler, . s~· 

d. k' Jah ve para göndermek ıstı· makta olduğunu söylemiştir. ruyor ve sonra ıyor ı: 
1 

• I klarını 
" 6 . A d yen ere manı o amıyaca Mühendisler, Kuyucak kısığın· 193 senesı ğustosun a, b'ld' . l d' 

I . 1 • .• d h l d.l ı ırmış er ı. . 
da bir hafta daha çalışacak· spany~ ış erbıne mu. ? ab: ek ı . Aradan az bir müddet geçt~ 
lar, sonra Geyik kısığının etü· memesı ve unun ıçın ır 0 • ve ademi müdahale komitesı 
düne başlıyacaklardır. mite teşkil edilmesi lngilterc teşkil edildi. Fakat, buna rtt 

=:;;:;;:;::!::!:k!::!~=d~!::!S=e=n~b~a~k=m=a~o=n7la=r=a=. ::::ı~~~ men Rusya, mütemadiyen sı· 
büle benzer bir ot opar ı. Iah, mühimmat ve asker gön: 
Ve bana uzatarak: Hakikaten de öyle çıktı. . tçı 

dermek suretile Cumhuraye - uoraun mu, ounu ·dedi· Çok geçmedi. O yandan de· l n 
ispanyayı takviye etti. Ha e . .' işte bizi yıldıran budur. Buna mm: • 
ispanyada bulunan Rus go "domuzotu,. deriz.. Bunun - Ahlar, vahlar.. -

11 
.. 
1 

• 
11

• b' k" 'd' 
nu u erı e ı ın ışı ır. önüne geçmenin imkanı yok· Gelirken şimdi de türküler 1 ly• 

Bu vaziyet karşısında, ta b"r tur .. Tütünleri kurutup atar.. geliyordu. ile Almanyanın eli bağlı ~-
Bana uzattığı bu domuz Eminem, Eminem çakır Emi- halde kalmalarına imkan yo)e 

otuna baktım: nem, tu. Çünkü ademi müdah~k· 
- Kendisi pek güzel... Fa· Gözlerinin altı çukur Eminem. sistemi, manasız bir laf hu 

kat yaptığı iş pek kötü. Uzaktan, çatlak, berbad bir mündeydi. . b'r 
Kadri agu yüzüme bakarak: ses de, bir şarkıyı aynen şu Şimdi görüyoruı kı, 1 

- Bazı kimseler de bu ota şekilde söylüyordu:· sene sonra ltalya ve Alman{~ 
benziyor değil mi... Gece belayı, ayın on dördü tarafından ileri sürülüp te ;,i 

Diye ilave etti. Soyundu tenhadada yıkanır· giltere ve Fransa için ga. 
Biz böyle konuşup durur· ken gördü. kabili kabul görünen te1db~ ken tarlanın alt yanında bir Kız saçlarını kim ördü ler, Londradan teklif o un 

11 
patırtı kopuverdi; insan ba· Ôrdüyse annem ördü yor. Ve, gönüllülerin bir 

1
:., 

ğırmaları, sövüp saymalar. Ay karanlık kim gördü. evci geri çekilmeleri ta ,Al· 
Ben telaşa düşmüştüm: Dayanamadım, derhal k ediliyor. Halbuki ltalya ve s 
- Ne o, birşey mi oluyor?. laklarımı tıkadım: u- manyadan ihtilalci lspanYB~ıJ 

A giden gömleklilerin mecrn 1, Ne bu kıyamet. Haydi koşalım - mman ·dedim· Yahya . . b b' k. 'd (at 
bakalım. Birisine bir felaket Kemal duymalı bunu.. yırmı eş ın ışı en 
mi geldi ne oldu? Ve, o güzelim şiiri bu hale değildir. -1· 

Bu kadar bir kuvvetin !":tir Diye yollanacağım sırada koyan ağzı akrep sokmasını cudiyetile ademi mevcudı)' te' 
Kadri agu kolumdan yakaladı Allahtan diledim. Malum ya, İspanyanın mukadderatına ,

1
. 

ve gülerek: tütün tarlalarında akrep de sir edemez. Lakin bu~a rı.;I· 
- Onlar altyanımızda tü- boldur. Bir tarlada uzaktan çe~ 

tün kıran mangolardır. ğ men, gönüllülerin gerı zit• 
uza a: melerine imkan yoktur. 

1
,. 

- Mango dediğin de ne? - Yandım Allah! ltalya, bu adamları ge~i çt--
- Çingenelere mango de· Feryadı duyulursa ya akrep racak vaziyette değildır. toP' 

riz biz.. Onlara bakma sen.. bir kadını ısırmıştır, yahud da sen bu adamlar, f spany• gı;ıı· 
Birden parlar, birden söner· bir kız kaçırıyorlar, demektir. raklarına ayak bastıkları rW 
ler. Dur bak sırası gelmişken ,., * * den itibaren lta1yanın efll 
sana anlatayım: Bir çingene Eve dönmüştük. den çıkmışlardır. .. ıı~· 
köyünden geçiyorduk. Tesa· Çoluk çocuk gelen tütünle· Binaenaleyh, ltalyan go~ır•· 
düfen dövüşmekte olan iki rin başına üşüşüverdiler. Tıpkı l<"rini ispanyadan uzaklaŞfe~· 
çingene çocuğuna rasgeldik. leylekler yuvaya dönünce yav· cak, faşist ispanyanın ::Jil1' 
Derken iş büyüdü, çocukların ruların yaptıkları gibi.. Hep- dir. Onlar, o günü idr~·cıdele 
tarafı olanlar da kapıştılar.. sinin elinde 30-40 santim uzun· ciye kadar orada ~u 
Biribirlerinin saçlarını, başla- luğunda birer iğne, toplandı- etmek için gitmişlerdır."·ıte'~ 

lar, dizme,,.e başladılar. M k 1 h ·rı·· fngı .. ı· nnı yolmağa başladılar. Kimi- 6 a a e mu arrı • tt"" 
Bu çocuklar da Kadri aguyu nin, ademi müdahale ~ tedi• 

nin kafası yarıldı, kiminin gö· çok severler. b. . k" k 1 k ıs 
1 zü.. Karakola giderlerken ön· ıne rıayet ar a ma s1•f 

Kadri aguya teşekkür ede· ğ. t kd' d ıa Rll ·11İ !erini kestiler. ı a ır e evve Jditı 
rek yanından ayrılırken takıl- nasihat vermesi Jazımge ,~ı· 

Çok geçmedi. Demin biri· dım: ileri sürdükten sonra, •t'~dlei' 
birinin amansız düşmanı olan - Bu gündelikçilerinin yev· leyi şu cümlelerle bı 1 

iki parti barışmış, ellerine ge· miyesi ne?.. tedir. 
1 

jfl' 

çirdikleri palas (eskimiş demek) - Masal ·dedi- onlar bana "Söz, bundan sonra tor 
bir defle göbek atarak eğlen· yardım eder, ben de onlara tikal etmiş bulunuyor. d nt# 
tiye başladılar. masal söylerim. (Lenin) in rüyası, Ak e 

Böyledir bu çingene milleti.. Fetlıi Y. Eralp tahakkuk etmiyecektir.,. 
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1 O sene sonra vahşi hayvanların şehirleri 

istilasından korkuluyor 
~-~-----~---·~-------~---

Sırtlanlar 
' tabiatleri 

ve timsahlar, 
· c~eğiştirmiyor 

"Deyli Telgraf., rgazetesinin 
~frika muhabiri, Cenubi Afri
ada tesis edilmiş bulunan 

bah!i hayvanlar ~arklarından 
ahısle aşağıdakı makaleyi 

tıe~retmektedir: 
14
Cenubi Afrikanın (Kroyer) 

~çık ormanlığı, vahşi hayvan
;rın, çok serbest olarak gez· 

1kleri bir yerdir. 
k·~ortekiz müstemlekesinde 
<tın olan bu bir nevi bahçe 

<>tı beş bin metre murabbaı 
~Crıişliğindedir. 
k .. Arslandan tutunuz da, en 
'V llçüğüne kadar, her cins 
I llhşi hayvan bu bahçede bu· 
ll11ur. 

ik·Bu bahçelerden başka, on 
d '~er bin metre murabbaı 
~il a iki park vardır. Bu 
'V ~klarda, binlerce vahşi hay
b~rı Yaşamakta, esaslı ve ciddi 
'~aye görmektedirler. 

içı ahşi hayvanları avlamak 
"il~ bazı avcılar tarafından 
~ bulan teşebbüsler, son 
Ilı ~arılarda akim kalmağa 
~~ kurn bir hale gelmiştir. 
tııı a, vahşi hayvanlar, avcıla
~tı takibatı karşısında hayat· 
'V~ rıa Yeni bir şekil vermeğe 
b'4l avcılardan çekinmemeğe 
~ 8tnışlardır. 

~il ta.sıra bu, ucu bucağı bu
~tı l}ı 1Yan parkların geniş yol
~~~da, upuzun bir halde 
~~tı~ arslanlar görünmektedir. 
~l ar otomobillerle gelip ge· 
~n. :re karşı zerre kadar is-

"tı . 
~ 111 bozmamaktadırlar. 

~alanlar gibi, diğer yırtıcı 
~ldı:nlar da., artık insanlara 
.._l~ ftıarnakta ve çok lakayd 
~iv llktadırlar. Fakat bu vahşi 
"ttıllnlar, yalnız insanlara 
~,,I\~ değil, diğer küçük hay-

ta d . . b 
~ k a aynı vazıyette u-
. il ta, mesf'la, arslanlar, 

tn geyiklere saldmrlar· 

-·-----
Diğer vahşi hayvanlar artık kim

seye dokunmaz oldular 
ken, şimdi artık onlara kat'iy
yen ilişmemektedirlcr. Yal
nız, aç kaldıkları zamanlarda, 
parkların kesif ormanları içiıı-

de bulabilirlerse, ot yiyen 
hayvanlan parçalamakla iktifa 
etmektedirler. 

Yalnız kayda şayandır ki, 
mezarlardan ölüleri çıkarıp 
yiyen sırtlanlarla timsahlar, bu 

tabiatlerini değiştirmemişlerdir, 
Maahaza, C<'nubi Afrika 

vahşi hayvan parklarındaki 
arslanlarla diğer korkunç 
mahlukatın, son zamanlarda 
fevkalade surette çoğalmağa 

başladıkları görülmekte ve 
Cenubi Afrika hükumetleri, 
bundan dolayı endişe etmek
tedirler. Herkes, on sene son
ra vaziyetin ne olacağını şim
diden düşünmekte, giinden 
güne çoğalan bu hayvanların, 
tabiatın lütfile bulup sığındık
ları kendi parklarından çıkıp 

başka bir diyara hicret etme
ğe kalkışırlarsa, mamur kasa
ba ve köylerin ne hale gele
ceğini teemmül ederek çare 
aramaktadırlar. 

Cenubi Afrika ahalisi, 
vahşi hayvanlar için hükiim 
süren av yasağının kaldırılma
sını ve bılakıs avcılığın teşvık 
edilmesini, maslahata daha 
uygun bulmaktadırlar. 

Filadelf iyade bir skandal 

ikiz kardeşlerden biri 
evlendi, fak at .. -. ._,... 

Bir gün kocasını, kendi kardeşini 
öperken yakalayınca .. 

ikiz kız kardeşler 
Nevyorktan haber veriliyor: bile ıaman zaman kendilerini 
Filadelfiyada enteressan bir ayıramadığını söylüyor. Gizli 

aile skandalı olmuştur. Hem gizli başlıyan sevda, nihayet 
gülünç, hem de feci olan bu bir izdivaçla neticeleniyor ve 
skandal, günün dedikodusu Harri, balayını geçirecekleri 
halindedir. bir ev tutuyor, bir odasını da 

Harri Braun namında gü- baldızına tahsis ediyor. 
zel ve bir makine fabrikasının Bir müddet sonra, herkesçe 
sahibi olan bir genç, Maria tanınmış olan Harri, bir otel 
Yuanna nammda bir kızla se· odasında yaralı olarak bulu· 
vişmeğe başlamıştır. Maria, nuyor ve tahkikat başlayınca 
sarışın, şuh, hayat dolu göz· skandal da patlıyor. 
lere ve taze, bahar gibi bir Karısı diyor ki: 
çehreye maliktir. Vücudu da - Evlendikten birkaç ay 
gayet nefistir. sonra sokağa çıkınca, zevcem, 

Harri, sevdiği kıza verd:ği kardeşimi dostlarına kendi 
ilk rande\ üde onun yanında, karısı olarak tanıtmağa baş· 

tıpkı Mariaya benziyen, o boy· )adı. Bunu evvela garip bul-
da, o letafet ve güzellikte bir dum, gülerek karşıladım .. Fa-
kız görüyor. Ve aradaki mü- kat vaziyetin devamı üzerine, 
şabehetten donakalıyor. Maria hep beraber sokağa çıkmak 
gülüyor: adetini bıraktım. Bir gün, ko-

- Kız kardeşim Alli! cam eve geldi. Ben odada 
Diyor ve batta annelerinin idim. Salonda kardeşimi kol· 

Yüksek saygı değer Bayan· 
lar, Baylar ve denizci arkadaş
larım; 

Sizleri bugün burada hür 
yurdumun eşsiz köşesinde şu 
mavi gök, şu parlak güneş 

altında selamlamakla bahti
yarım. 

Geçen yılın bir Temmu
zunda da yüreklerinizden ko
pan ayni sevinç, bizi gene 
burada birleştirmişti. İşte bu
gün de bir Temmuz 937 ka
putaj hakkının bayrağımıza 

terkedildiğinin on ikinci yı· 

lını istiklal ve hakimiyetimizi 
temsil eden Atatürkün heykeli 
huzurunda candan ve yürekten 
kutlu.l uyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk denizciliğinin bayram 

gunu olarak üç senedenberi 
kullulanan ve her yıl kutlııla
nacak olan bir Temmuz gü
nünün Türk deniz ve tecim 
işlerindeki değer ve önemini 
anlıyabilmek için hatıraları

mızı biraz geriye doğru çevi
rerek geçmiş zamanları gözü
müz önüne getirmek lazımdır. 

Arkadaşlar, Türk ulusu Cum
huriyete kavuşmadan eve! ana 
yurdun denizle çevrelenmiş 

kıyılarında Türkün canını ve 
malını yabancı bayraklı va· 
purlar taşıyorlardı. Ve bu ya
bancı vapurların kaptanları, 

çarkçıları, gemicileri yabancı 
ulusların soyundan gelme in
sanlardı. Bunların kıyılarımız· 

da istedikleri gibi insan ve 
eşya taşımaları zaten sayısı 
çok az olan Türk vapurlarına 
o::- - ... • -- - · ..... 1 1 • 

ciliğinin ilerlemesine engel 
oluyordu. 

Yü7.lercP senelerdcnberi her 
ergin ulusu deniz işlerinden 
gelen kazançlarını yalnız ken· 
dilerinc hasra büyük bir dik
kat ve itina gösterirken, Os
manlı saltanatı akıllara sığmaz 

bir dalgınlıkla bu deniz tecim 
kazançlarını yalnız kendilerine 
hasra büyük bir dikkat ve 
itina gösterirken, Osmanlı sal
tanatı akıllara sığmaz bir dal
gınlıkla bu deniz tecim kazanç· 
larını yabancılara peşkeş çe· 
kiyordu. 

Osmanlı saltanatı; ta eski 
zaınanlarındanberi tecim işle

rile uğraşan reayaya veya ya· 
hancılara bol bol tecime! im· 
tiyazlar vermekte bir beis 
görmemişti. Saltanatın en kuv· 

- ·.Uii!Sll .. __ _ 

!arından tutarak göğsüne çek
ti ve onu büyük bir aşkla 

dudaklarından öptü. Ben de 
tanı o sırada kapıyı açmış ve• 
bu çirkin vaziyeti görmüştüm. 
Tahammül edemedim: 

- Ne yapıyorsun?. Kolla· 
rının arasındaki kadın zevcen 
değil, baldızındırl 

Diye bağırdım ve ona bir 
tokat vurdum.. Kendisini ya
ralaması da bunun bir neti
cesidir. Kocamdan nefret edi
yorum sanmayınız. Hayır, onu 
gene ayni muhabbetle sevi
yorum. Fakat beraber yaşa· 
maklığımıza imkan kalmamış· 

tır. Bu hayatı çekcmiyeceğim. 

Hemşiremden de ayrılamam, 
çünkü benden başka kimsesi 
yoktur.,, 

İşte, yekdiğerine benziyen 
iki hemşirenin ve bir gencin 
başına gelen hadise ki, şimdi 
Filadelfiya hııkuk mahkeme
lerine bir talak davası halinde 
aksetmiştir. 

Sayfa S 

Amerika 
~Kollektif emniyete 

amadedir 
Vaşington, 30(A.A.)- Belçika 
Başvekili Van Zeland Hariciye 
Nazırı Hull ile konuşmalarını 
bitirdikten sonra Maliye Nazırı 
Morgenthau ile de konuşmuş 
ve nihayet B. Ruzvelt ile son 
bir mülakatta bulunmuştur. 

B. Ruzvelt kendisini öğle 
yt>meğine alık.oymuştur. 

Bütün bu görüşmelerden 
sonra Ruzvelt ve Van Zeland 
neşrettikleri müşterek bir teb
liğde diyorlar ki: 

"Amerika müttehid devlet· 
leri beynelmilel ticaretin kal
kınması, para meselelerinin 
halli ve silahların azaltılması 
hususlarında kollektif mesaiye 
iştirake amadedir.,, 
......... 1 ...... 1 ...... 

deniz tecim işlerinde yeni yeni 
adımlar atmaktadır. Pek yakın 
bir atide deniz tecim işlerinde 
büyük başarılar göstererek 
dünya denizleri üzerinde kah-
raman atalarımız gibi Türk 
bayrağını gezdireceğimiz mu· 
hakkaktır. Türk ulusu altın 
kaynağı olan denizlerde kendi 
hissesine düşen kazancı elde 
edecektir. Bize bugünleri gös
terenlere bin minnet ve şük
ranlar. 

Yaşasın en büyüğümüz Ata
türk. 

Yaşasın lnönü ve kıymetli 
arkadaşları. 

Yaşasın Türk ulusu. 
Alkışlanan nutuktan sonra 

B. Süleyman Daryol, mera· 
simde bulunanların şükran 
duygularının telgrafla büyük-
lerimize arzedileceğini bildir
miş ve halk bu teklifi de al-
kışlarla karşılamıştır. Atatürk 
heykeline saygı ile çelenkler 

~erf ~üilka-olaugu h1atae-aray 
harekete geçmiş, bir geçid 
resmi yapmış, Birincikordon· 
dan kışla önüne kadar gele
rek orada dağılmıştır. 

Eğlence 
işçi ve Esnaf Kurumları 

Birliğinde deniz işçileri, bütün 
gün ve gece şenlikler yapmış· 
lar, getirttikleri orkestranın 
çaldığı oyun havalarile milli 
oyunlar oynamışlardır. 

Geceki şenlikler 
Geceleyin de denizde muh

telif eğlenceler tertip edilmiş
tir. Körfez yolcu vapurların
dan biri elektrik lambalarile 
başlanbaşa aydınlatılmış ola
rak lzmirdeki denizci ailelerini 
ve halktan istiyenleri geç va
kte kadar gezdirmiştir. Va
purdan hava fişekleri atılmış 
ve kabutaj bayramı, lzmirde 
gündüz ve gece tes'id edil
miştir. 

lstanbulda 
fstanbul, 1 (Hususi) - Ka

butaj bayramı bugün büyük 
merasimle kutlulanmıştır. De
nizciler kafile halinde Taksim 
meydanına gelmişler, abideye 
çelenk koymuşlardır. 

Denizciler birliği reisi ve 
Ege vapurunun süvarisi Bay 
Said bir nutuk irad eylemiş, 
kabutaj hakkının bize geçme· 
sindeki ehemmiyeti tebarüz 
ettirmiş, Türklerin denizcilik
teki muvaıfakıyetlerini kaydile 
bize bu hakkı kazandıran bü-
yüklerimize minnet ve şükran· 
larını sunmuştur. 

Öğleden sonra Şirketi Hay
riyenin Hasköy imalathanesin
de Türk işçileri tarafından 
inşa edilen 7 5 n~maralı vapur 
denize indirilmiş ve bu müha
sebetle tören yapılmıştır. 

Gece izmir vapurunda veri· 
len suvare çok parla1c olmuştur. 



lRr:ansada 4son 
·JJa:ziyet 

Bflf ı 1 inci ..sahi/ ede -
Londra, 30 (A.A.) - 'Bu· 
.ta Fransız para buhranı 

IMiyülc bir dikkatle takib olun
maktadır. · Gazeteler frangın 

mühim surette düşmesini bek
liyorlar. 

Daili T clgraf gazetesi üçler 
anlatmasının tadili lizımgele-

• ceti çünkü Fransız kambiyo 
muvazene akçesinin lngilizlere 
geçmiş 'O•duğu mütaleasında 
bulunuyor. 

Daili Ekspres gazete!i de 
Fransız Maliye Nazırının ol
dukça açık bir tarzda mem
leketin iflasını Fransız milleti
ne bildirmiş olduğunu büyük 
lba$1ıklarla yazmaktadır. 

'Fınancial Tımes Fransanın 
bir senedenben mütemadiyen 
borçlu yaşadığını ve artık bu
gün öd nmez bir hale geldi· 
tini ebemmıyetlc kaydc:tmek
tedır. 

Paris, 1 (A.A.) - Dün ak· 
şam B. Lebrunun başkanlığın
da toplanan Nazırlar konseyi 
tarafından kabul edilen karar· 
name hükümlerine göre, fran· 
gın yeni altın kıymetini tesbit 
eden kararnamenin intişarına 
kadar frankla yabancı döviz
ler arasındaki para temevvüç
leri bir takas sermayesile tav
zih t-dılecektir. 

Roma, 1 (Radyo) - Fran· 
sız hükumetinin, {Bank Dö 
Frans) dan on beş milyar frank 
istikraz edeceği söyleniyor. 

Siyasi mahafil, B. Leon 
Blum kabinesinin bir senelik 
mevcudiyt"t ve tecrübesi, Fran
aaya doksan milyar franga 
mal olmuştur. 

11 ava,.........,Ko:r--u-r-umu 
Yer UrUnlerl kongresi bitti 

Ankara, 1 (Hususi) - Bu
rada toplanan Türk Hava 
Kurumu, Orta Anadoluda yer 
ürünleri kongresi bugün da
twlmıştır. Kongre, Edirne ve 
Marmara mıntakalarının mu· 
karreratını aynen kabul et· 
mittir. 

Alcşam üzeri kongre azala· 
nna bir çay ziyafeti verilmiş, 
bu ziyafette Nafıa Vekili B. 
Ali Çetinkaya, Milli Müdafaa 
müsteşarı hazır bulunmuştur. 

Türklcuşu müfettişlerinden 
8. Şakir Hazım, Türkkuşu fa
aliyeti hakkında bir konf er ana 
vermiş, müteakıben büyük 
meydanda gösteri oyunları 
yapılmıştır. 

Azalar, akrobatik harekatı, 
büyüle alaka ile takib etmiş
ler, sonra tayyarelerle şehir 
üzerinde bir gezinti yapmış· 
lardır. 
--------------------~ lzmir ikinci Hukuk Mahke-

mesinden: 
lzmir Kitiboğlu Mustafabey 

tarluı birinci sokak 24 No. da 
Oıman klZI Hasibe namı di
ler Habibe tarafından kocası 
Birinci Sultaniye M. Şabaniye 
S. 9 sayılı evde oturan Mah
mut oğlu Ali aleyhine açılan 
ihtar davasına mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye vara· 
kası müddeialeyhin tahakkuk 
eden ilcametgihının meçhuli· 
yetine binaen 23/6/937 gün 
ve 1034 sayıh Ulusal Birlik 
gazetesile ilanen tebliğ edil· 
diği halde müddeialeyh Ali 
tayın edilen günde mahkeme
ye gelmemiş olduğundan da
vacının dileğile hakkında mu
ameleyi &"Yabiye icrasına ve 
muhakemenin ısn /937 Per-
.. mbe uat ona talikine karar 

Kırkından sonra 

-----------------
~'NACfOLtJ 

1 z mir Komıitanlıfı ilanları 
•lzmir Müshihkem Mv. Sa. Al. Ko. nunôan: 
ıl - Her bir kilosuna tahmin 'edilen 'fiat 208 buçuk kuruş 

olup müteahhit nam "ve hesabına alınacak olan 20000 
yirmi bin kilo sar1 sabunlu kösele açık eksiltme ile 

1 
alınacaktır. 

azan... ~ - Şartnamesini ·210 kuruşa almak ve Ör(\eklerini ~örth~k 
istiyenler gergün Ankara M. M. V. sabn alma komıs· 

Bizim Bayan Saime Sidinin, yonuna müracaat edebilirler. 
dünkü sayıda, bir kadının, 3 _ flk teminat parası 3127 üç bin yüz yirmi yedi lira 50 
zayıf iradeli erkekleri çamur· kuruştur. 
dan çamura nasıl· atabileceğini 4 ihalesi 5.7.937 pazartesi günÜ saat 15 de Ankara M. 
anlatan güzel bir yazısı vardı. 'M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Arkadaşımız, misal olarak en 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 
yakın hadiselerin siması olan ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesıkaları 
şu Seyid Rıza mel'unu ile l ilk teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara 

k M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 16 ,30 20 2 genç ve dilber arısını gös· ___ ..;,..;__ _______ .:-.-:-----------
teriyor. lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

Herif, bu kadına abayı iyice 1 - 174688 Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira 
atmış, şamdanı iyiden iyiye 4 dört kuruş keşif bedelli Eskişehirde yaptırılacak yol 
yakmış. Beşi denilen o şeytan inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ela onun kahraman Mehmed· 2 - Ekıiltmesi 19 I Temmuz I 931 Pazartesi günü saat 
cıklere teslim olmasına müma· 15 dedir. 
naat edermiş. Yediki nane, ha- 3 ilk teminat 9984 lira 40 kuruştur. 
kikaten nanedir kadının .. Şu 4 Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Ve. satın alma komis· 
öküz ve vahşi Seyidin ise yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
daha büyük.. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 

Kırkından sonra azanı te- k 
idari şartnamede yazıla vesikalarile birlikte teklif me · 

neşir paklar. Yetmiş yaşına tupları ihale saatından behemehal bir saat evel M. 
post atıp yirmi yaşında karı M. Ve. sahn alma komisyonuna vermeleri. 
alanı da işte böyle dağdan 2 8 12 17 2181 
dağa sürüklerler... Böyleleri 
artık erkeklik haysiyetini kay
bederler. Gözlerinin önünde 

canlanan taze, toz pembe renkli 
ahım şahım genç kadın, on· 
larm boynuna bir yular takar, 
kendilerine her marifeti işletir. 

ihtiyarların aşkı ve ihtirası, 
bir nevi hastalık, bir nevi ku
durganlık 1 şeklinde başgös
terir. Çünkü o, bir daha gel
miyecek olan bir zevk ve haz
zın tepmesidir. Hantallaşmış, 
pörsümüş, gebeşleşmiş, rengi 
bozulmuş, damarları fırlamış, 
vücudlarmda muvakkat bir 
dirilik, bir canlılık başgös
terir. Dimağ muvazenesi na· 
mına ne varsa, pılıpırtıyı top· 
ıar ve ortadan kaybolur. 

ihtiyar yalnız şunu bilir: 
Ölüm artık kapıya yanaş· 

mıştır. Başına konan devlet 
kuşu, yani dişsiz ağzına yak
laşan taze tavu~ göğsü, ona 
layık değildir amma, Allah 
öyle istemiştir (1). Binaenaleyh 
her ne pahasına olursa olsun 
bu kısa günlerden tam bir 
zevkle, tam bir aşkla istifade 
etmek gerektir ve ondan sonra 
ihtiyann aşkı, gülünç, maskara 
bir şekil alır ... 

Seyid Rıza d~nilen herif te 
şimdi bu vaziyettedir: 

Beşi namındaki genç kadı
nın aşkına yanmış, ondan 
ayrılmaktansa candan ayrıl
mağı tercih ediyor. O herifi, 
Dersim dağlarının bir nokta-
sında, dilber karısının yumu
şak dizlerine başını koymuş, 
süpürge sakalını sıvazlıya sı
vazlıya, kart bir sesle: 

- Ah, seni seviyorum, öy
le ki, uğrunda burnum halt
tan halta karışıyor. Öyle di
vaneleştim ki yedirdiğin halt 
bana amber gibi geliyor. 

Derken tahayyül ediyorum, 
kahkahadan katılacağlm ge· 
liyor .. 

Ne güzel söylenmiş haki
katen: 

Kırkından sor.ra azanı tene-
şir paklar.. Çimdik 

verilerek usulen tanzim kılınan 
gıyab kararnamesi mahkeme 
koridoruna asılmıı olduğun· 
dan müddeialeyhin tayin olu· 
nan gün ve saatte mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
tirde bir daha mahkeme cel
selerine kabul edilmiyerek gt· 
yabında hüküm verileceği teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

2194 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 300 kuruş olan yüz elli 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 / Temmuz / 937 Pazartesi günü saat 
11 dedir. 

3 - ilk teminatı 21750 liradır. 
4 - Şartnamesi 2250 kuruştar. M. M. V. satın alma ko· 

misyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatmdan behem,.hal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 2 10 13 16 2180 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
İstanbul komutanlığı birlikleri hayvatı için 280000 iki yü~ 

seksen bin kilo yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. lhalesı 
21 Temmuz 937 Çarşamba gilnü saat 16 da yapılacakllr. Mu· 
ı. """".,." +uta" 11\ROO lirpdır. Sartnamesi her ~ün öğleden eve\ 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 1260 liralık teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde yazılı vesikalarla birlikte ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını lstanbul komutanlığı 
satın alma komisyonuna vermeleri. 2 7 11 17 2179 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı için bir milyon altmış 

altı bin kilo arpanın 19·7-937 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 38376 otuz sekiz bin üçyüz yetmiş altı 
lira olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını 
yazılı gün ve saattan bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2199 2 6 10 14 
fzmir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. nundan 
1 - Ankara garnizonunun birlikleri hayvanatı için 961800 

dokuz yüz altmış bir bin sekiz yüz kilo kuru otun 
19·7-937 pvartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Otun tutarı 31739 lira 40 kuruş olub muvakkat te
minatı 2380 lira 46 kuruştur şartnamesi l 59 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektublannı yazılı gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2198 2 6 10 14 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Ko. Rs. den: 
1 - Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin 

kilo sadeyağı kapalı zarf usulile 20 Temmuz 937 salı 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. 

2 Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin liradır. Mu
vakkat teminatı 1725 bin yediyüz yirmi beş Jiradır. 

3 isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye İştirak edeceklerinde cksilt'lleyi açma saati 
olan saat 15,30 dan bir saat evveline kadar teklif 
mektuplan il~ Balıkesir kor satmalma komisyonu baş· 
kanlığma müracaatları. 2200 2 6 11 16 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150.000 
yüz elli bin metre elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
miye Lkonulmuştur. 

2 - ihalesi 20 Temmuz 937 Salı günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 20430 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa ılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından behemehal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
'~rmeleri. 2 10 13 16 2178 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
q - Ankar~ garnizonu birlikleri için 2640 iki bin altıyüz 

-kır'k ton levamarin kôınürünün 20· 7·937 sala günü 
saat 15 te kapalı zarHa eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 50688 ellibin altıyüz seksen sekiz lira 
olup muvakkat teminatı 3784 ücbin yediyüz selcsendört 
lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve• 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatten en az bir saat evveline kadar 
levazım amirliği Sat. Al. komisyonuna vermeleri , 

2201 2 6 10 14 

- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. C:eıaı Yarkin 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları ıeririyyat ıefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün sataş deposu kar· 
şısında 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. 

Telefon, 3956 Evi: Göztepe tramvag caddesi Göz
tepe apartımanı karşısında Ao. 1018 ,fele. 2545 

T. H. K. Aydın Şubesi .. ,.aşkan• 
lığından: 

Piyangoya konan motosiklet (582) numaraya çıkmışbr. Bu 
numarayı, Söke köy katibi Behçet fncekaranm aldığı ve bile· 
tini kaybettiği bildirilmektedir. 

(582) Numaralı bileti, başka birisi hamilse, bir ay içinde 
şubeye müracaatla ibraz etmesi ve motosikleti alması lazımdır. 

Bu müddet geçtikten sonra, motosiklet yukarıda adı geçene 
verilecek ve başka müracaatlar kabul edilmiyecektir. 29 2 S 

• 
lzmir vilayeti Defterdarlığın· 
dan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan ho~ 

mahallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağaza tahsıl 
emval kanununa göre haciz edilmiş ve tarihi ilandan itibareP 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan bu kere 
yeniden taktir olunan kıymet üzerinden almak pey sürmek . ~e 
müzayede şartlannı öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsılat 
kalemine müracaatları. 25 2 9 No, 2062 ,; 

Devlet Demiryollan işletme 
umum müdürlüğünden 

idaremiz Maliye ve Muhasebe işleri dairesile işletme ın&i .. 
dürlükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur ab .. 
nacaktır. • 

Müsabaka imtihanı 20 Temmuz. 937 salı saat 14 de ict' 
olunacaktır. imtihana girmek istiyenler ne gibi şartları baİ1 
olmaları ve ne gibi vesika vermeleri lizımgeldiğini Ankaradl 
Maliye ve Muhasebe işleri dairesinden fstanbulda HaydarP' 
şada birinci işletme, lzmirde sekizinci işletme mes'ul muh"' 
sipliklerinden öğrenebilirler. 2 6 9 1835/2184/ 

Erkek Lisesi direktörlüğünde" 
Lisemiz kampa 8 temmuz perşembe günü sabahı çıka~ 

tır. Öğrencilerimizin hazırlık yapmak ve kendilerine vcr~.I~ 
malzemeyi almak üzere eşyalarile beraber 6 ıncı salı günu 
8 de okulda bulunmaları gerektir. 2 3 2175 / 

lzmir inhisarlar başmüdiit" 
lüğünden: 

A1sane&ktaki depolarımızda mevcud 1 Q855 kilo kullan.ı:; 
kalın çul ve 4206 ıskarta çul ve kanaviç.c parçaları pazatl; 
satılacaktır. Muhammen fiatleri kilosu 15 ve 7 kuruştur. lı blf 
lilerin 144,20 lira teminatlarile 13. 7-937 günü saat 15 te

7 müdürlükteki komisyona gelmeleri. 2 6 21 ~ 

M•• d •ı karyola maa somyaları, rıı• 1' uzaye e 1 e kiristal camlı aynalı büfe~ 
fevkalade bü- Iır dört köşe yemek 111~ 

6 adet iskemleleri, e~df 9 

Yük satı1: avizeleri, yeni bir h_ ~ 
~ parça hasır takımı, ce\11% ~ 

Yolculuk dolayısile 4/Tem
muz 937 Pazar günü saat 1 O 
da Birincikordon Gazikadın· 
lar sokağında 7 No. lu e~·de 
maruf iki aileye ait fevkalade 
kıymetli mobilyaları müzayede 
surelile satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya· 
nında fevkalade kıymetli 7 
parça kadife kaplı kanepe ta
kımı ve kadife perdeleri, yeni 
bir halde (Römkiedp Beimar) 
markalı Alman piyanosu, Ame· 
rikan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, yatak odası cevizden 
mamul şıfınyeralı aynalı dolap 
tuvalet Amerikan Lroııs kar· 
yola nıaa somya iki korno· 
dinosu, tekrar tek kaputu 
aynalı dolap, ıki adet ıki
şer ki~ilik nikel kc"me 

siye1ik, yeni bir halde '-l 
Prıbat markalı Türkçe f" 
makinesi, dosya dolabı~ 
sahibinin sesi salon gr 

0 
1 

nu 35 plakile, Amerik• l 
var saati, şömine ayn-:~ 
cuk arabası, Sachse e'. 

l ..... f markalı 8 lamba ı uç de 
radyo, bir çok perake11.z 
mek iskemleleri, aynalı J f. 
yeler, iki kadife koltuk~ 
masası, pöker masası, t. "I 
sehpaları, ceviz se~•P~ 
modinolar, bir çok ~ 
tabaklar ve bir çok -:.... 
halı, kilim ve sec~d 
saire satılacaktır. 

Fırsatı Aaçırtll!, 
Fırsat artırrLn sal 

Ş1nık. Tel 



--------
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~ı ııı ı~Ei - 45 ~Yazan: M. Ayh~n 

...,, 

l>oğan, ~ bir~;Türk gemisine hücum 
eden Dokanın gemilerini batırmıştı .... -~--· 

Kendisini denizler kurtara· Kırk beş, elli yaşlarında, çük bir ihtilaf çıkmamıştı. 
~ktı. En kederli, en muztarib kısa sakallı, kırmızı ylizlü, ge· Maaşları, komanya hariç ol-
111&an kalblerinin, en dost, en niş kaşlı, sevimli, tıknazca bir mak üzere, diğer gemilcrde-
•~nıirni arkadaşı ancak deniz erkek cevab verdi: kinin iki misli idi. Aşağı yu· 
0.abilirdi. Bilhassa Doğan, de· - Geliyorum kaptan! karı, bütün tayfaların kemer-
tl_ılfere vurgun bir !ı{ençti ve Geminin topçu kumandanı leri istif edilmiş altın dolu 
:
1llldi, İrininin yanından ayn· bu idi. Güverteye çıkınca elini idi. Bir, iki sene sonra denizi 
•tak Adriyatik sularına doğru, göğsüne koyup selam verdi. terketseler, memleketlerinde 
~lbancı bir gemide yavaş ya- Doğan yaklaştı. Onun terli mal, mülk sahibi olabilecek 
lf açılırken: alnını heyecanla öptü. Ve be· ve ölünciye kadar rahat ede-
m·- Deniz ·diyordu· kalbi- lindeki elmas işlemeli, altın bileceklerdi. 
b ın, ruhumun teselli bulacağı, saplı, ir.ce, emsalsiz bir han· Doğan, kamarasına indiği 
•ıırnın dinleneceği yer.. çeri gümüş kemeri ile bera· vakit, gayri ihtiyari: 
Ve, bir an evci gemisine var· her çıkarıp onun beline taktı: - Bu da geçti -dedi· bunun 

lbak için acele ediyordu. - Var, ol Ateş Veli.. heyecanı da çok kısa sürdü. 
d' On bir gün sonra gene ken· Veli, Doğanın ellerine sa· Beni bundan •onra ne avutu· 
dı &ernisinde idi ve Maltaya rıldı: tabilecek? 

1.~k.r~ açılmıştı. Ondaki deği· - Sizin gibi bir Beyin ya· Biraz sonra ikinci kaptan 
~. lı~ı gemidekiler de hisset· nında oldukça, kuru ekmeğe gelmişti. Ona da emirlerini ver· 
ııletdi. razıyım. Gülleyi ambar deli- mişti: 
~·Kaptana ne oluyordu? ğinden içeriye sokarım evel - Geriye dönelim. Vene· 

, cpsinin de hatırına gelen, Allah. diklileri en yakın bir Yunan 
}'K şey idi: Dedi .. Do.2'an: adasına çıkaralım. Türkleri de 
V 8Ptan aşık oldu galiba!.. - Şu köpekleri kurtaralım! bir Türk gemiye aktaralım. 
d e~ediğe gitti, kalbini kaptır- Belki çocukların işine yaraya· Eğer bu Venedik gemilerin· 

1 M 8 geldi.. cak bir şeyler de buluruz de· den fazla bir ganimet alındı 
y alta istikametine doğru nizdel ise, yarısını, kurtardığımız 
ı.~nan sahillerinden ayrıldık· Diyerek, ağır ağır kamara· Türklere dağıtınız. Aksi tak-
~;ın ~~esi sabahı, u~aktan sına indi. Bundan sonrasına, dirde, gemiden bütün ihtiyaç· 
tc .8• ıkı geminin, diğer bir hiç karışmazdı. G'-nimetler !arını ternin ediniz. 
Uç~ıy: saldırdıklarını gördüler, esirler, kazazedeler çıkarılır, ikinci kaptan çıkınca, Do· 
lirı~cu g_eminin granda dire· ona, sadece canlıları ne yapa· ğan, hemen bir kağıd aldı. 
'IOtd c Turk bayrağı sallanı- caklarını sorarlardı. Hatta bir Küçük, kadife örtülü masanın 

D u.. defasında, çok mühim bir ser- üstüne açtı. Kalem yerine 
_

0bn: vet ele geçmiş ve efrat hep kullandığı bir tavustüyü ile 
liin Çabuk -diye bağırdı· bü- birden: boyayı da ~du. Sonra do· 
kırı Yelkenleri açınız ve dümen - Bunu kaptana verelim! labı açtı, iki bardak şarap 
Şeli~z. Hemen üstlerine dü- Demişler, Doğan da sadece içti. İriniye yazmağa başladı. 

1' .. 'k şu cevabı vermıştı: Hakikııli iliı af cd:yo .. Ju. 
iki Vr &~misine saldıranlar, _ Bir daha böyle şeyleri Kiyarayı bütün varlığı ile 
de Denedık gemisi idi. Hem bana açmayın. sevdiğini bildiriyor, ondan 

okalığ · · d · · D<> ın gemısı.. Gerek kırmızı gemide, gerek hem af, hem yar ım ıstı-
kııtll\ağan kuru sıkı bir kor· diğerlerinde ganimet mesele· yordu. 
dan d ~teşi açmıştı. Doğru- !erinde şimdiye kadar en kü· 
~ t h ~gruya nişan alıp atma· 
dan'\ lı~eli buluyordu. Çünkü 
~el~ec~ın Türk gemisine rast 

- Sonu var -

V sı de akla yakındı. 
ldile~ncdik gemileri, yeni yapı 
Sir ' Mukabeleye başladılar. 
ierj t~alık içlerinden biri, di
ııı"dtı en ayrılarak burun hiza· 

•ı an ·ı kat .
1 

~ erilemeğe başladı. Fa· 
dev: erıleyiş ancak üç dakika 
kirıi rn etti. Çünkü karşısında· 
arılan Me~hul Korsan olduğunu 
latt. rtlış, artık kaçmağa baş· .. ııştı a· . 

ıraz so d'" . d "Yrıi . nra ıger gemı e 
~•katşekıl~e firara yüz tuttu. 
~çinde . Tourk gemisi alevler 
1lldird· ıdı. Doğan, yedi sandal 
~İ~crı~/~ onlara bakmadan 
~aki 1nı takibe başladı. Ara· 
Yordu. rnesafe gittikçe azalı· 

Sıkı b· 
llıın1• D ır top ateşi başla· 
IGtı y d'oğanın gemisinden alı· 
llıil,/ dınci gülle, Venedik ge· 
• ın en b' .. .. ııı, d·· ırının tam orta· 
ltıllrı ~~ınüştü. Siyah bir du
l1Jltu >'Ukseldi. Artık hedefi 
&elll·ıt~uşlardı. Sekizinci gülle 
~ rıın d'b· lırıcu ı ıne, fakat doku-
la su da • · ittıa gene gemının or-

,.. &eldi. 
\lem· 

~ı~<,>rd 11 alevler içinde idi, ya-
11tı~ld u. Diğeri, arkadaşının 
~lfif b?a koşmak isler gibi 
akat ~ r .. ota ile dümen kırdı. 

cııı, ogan bu df!fa topları 
tctte Çevirmişti. Dehşetli su· 

S asabi id' 
ltl ı. 

l!ıtı ısıra ij "ll . . 
lllın ç gu e, gcmıyı 

t}0,,,_ az. bir süratle batırmıştı. 
~an· ....... . 

t> Ate., \1 elıl Gel! 
ıy, bft~ırdı. 

lzmir vilayeti muhasebei hu. 
susiye müdürlüğünden 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkilik caddesinde 

28 Ev Karşıyaka lktısat sokak 
473 Dükkan Karantina san'at mektebi ynnı 

ı 3 ,, Ali paşa meydanı 
12 ,, Üçüncü karaosman sokak 
33 Mağaza İkinci belediye caddesi 
35 ı• il " " 

29 Dolap Bakır hedestcmi 
116 Mağaza Peştemalcılarda 

17 ,, Bekir paşa hanında 
. 113 Dükkan Karşıyaka M. Kcmalpaşn 1.·:ı.ddl'si 

1 O Baraka ,, Celal bey sokak 
85/87 Fırın 11 İktısat sokak 
71 Ağaç zeytin ,, Soğukkuyu 
28 ,, ,, Buca üçkuyular 

477 Dükkan Karantina san'at mektebi yaııın<la 
idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

yazılı akar kiraya verilmek üzere 1·7 ·937 gününden itibaren 
15 gün müddetle tcmdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şart· 
lan öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdüri
yeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlcrin <le ihale gü-
nii olan 15-7-937 perşembe günü 10 dan 12 ye kadar Vilayet 
Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 2-4-6-8 2191 

Cumhuriyet 

Bursa 
ğından: 

Halk partisi 
ilyönkurul başkanlı-

Bursada yapılacak Halkevi binası projesi ıçın paralı bir 
müsabaka açılmıştır. 

Müsabaka müddeti (30 Ağustos 1937 Pazartesi saat 13 de 
bitecek ve projeler Bursada tedkik edilecektir. 

T Ü R K ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden 
müsabakaya girmek isliyenlcr proieye esas şartname, vaz'iyct 
planı ve teferruatını Ankarııda Cumhuriyet Halk Partisi genel 
sekreterlik. lzmir, lstanbul ,.e Bursada J Arli ilyönkurul büro· 
lanndan parasız ıtlırfor. 

Emlak ve Eytam:Bankasından: 
G. No. Yeri No. su Nevi DepoıittJsu T. L, 

Es~i Yeni 
108 Fcvzipaşa m. Hastane sok. Ada 178 parsel 111 174 taf Ev 
159 Şeyh mah. Osmanzade sokak 7-2,7-4 Depo 
178 Buca Yağhane sokak 44, 44·2 Ev 
183 Akdeniz m. ikinci kordon Ada 976 par.ııel 7 72-1, 72 Depo 
186 Buca Halk sokak 98 21 Ev 
188 Esnafşeyh m. Şamlı s. ada 186 parsel 17 58,60 
192 Akdeniz m. Türkkanı s. ada 980 parsel 17 102 
205 Mesudiye m. Mukaddes mezar sokak 40,42 
215 Urla Kızılbahçe Dumangölü çekeli çukuru 
223 Fatih m. Mahmutağa ve Değirmendağı 85,87-75,77 
224 Mesudiye m. intikam sokak 5 

6 Karşıyaka Alaybey Hayat s. ada 8 parsel 7 
12 Karşıyaka Alaybey Han Günaydın s. 

ada 188 parsel· 5 
73 Karşıyaka Alaybey Han s. ada 188 parsel 5 
7 5 Karşıyaka Alay bey ada 31 parsel 1 

6 taj 
20,20lA. 

23,23-1 
117 

77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye ada 100 parsel 25 
103 ,, Turan sokak 

25 21 
6 

114 ,, Alaybey Naldöken Tramvay C. 
ada 30 parsel 13 

57-1 55 

Ev ve dükkln 
Kargir mağazş 
Ev 
Tarla ve bağ' 
Ev ve dükkan 
Ev 
" 
" 

" 
" ,. 
" Ev ve dükkan 

360 
400 
24(} 

18o0 
500 
700 
200 
ıso 
954 
4SO 
800 
240 
240 

350 
600 
360 
400 
350 

152 Karşıyaka Alaybey Mirat s. ada 17 parsel 8 48 23 Ev 440 
181 " ,, ,, s. ada 27 parsel 57 taj 22 ,; 100 
211 ,, Bahriye m. Mektep s. ada 168 parsel 13 6 8 ,, 350 
219 11 ,, m. Hacı Selim s. ada 170 parsel 47 20 20 11 170 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört taksitle öden· 
mek üzere taksitle satışları 17 · 7 ·937 cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak kaydile 
artırmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesi veznemize yatınrak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 2-16 2147 
--------~~ ... ~--................................. ~ ........ .. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
min tutarı teminat şekli 

Kilo Lira Lira 
Sığır eti 
Sığır eti 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 

14400 Ödemiş 2880 216 Açık 8/7/937 Perşembe 10 
72000 Gaziemir 14400 1080 Pazarlık 817/937 ,, 11 

484000 Burnava 24200 1715 Pazarlık 817/937 ,, 14,30 
148000 Ödemiş 6400 480 Pazarlık 8/7/937 ,, 15 
100000 Gaziemir 5000 375 Açık 817/937 ,, 15,30 

1 Yukarıda miktar ve mahalli yazılı sığır etlerine verilen fiatJar pahalı görüldüğünden 
ve yulaflara talip çıkmadığından yeniden münakasaları hizalarında gösterildiği şekil-
lerde olmak üzere 8-7-937 perşembe günü yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sat. al. komisyonuna gelmeleri. 2151 

Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 
Cin~i M:J..l..,... U-L-11: 11-...... ı.-1. U,..,.,ı,ı,... Miin:aksı!ö:ı Tarih Gün Saat 

min tutarı teminat şekli 
Kilo Lira Lira 

Kuru ot 66000 Gaziemir 1980 149 Açık 517/937 Pazartesi 15 
Kuru ot 340000 Burnava 10200 765 Pazarlık 517/937 11 15,30 
Kuru ot 1l5000 Ödemiş 3450 259 Açık 5/7 /937 ,, 16 
Saman 261000 Burnava 3815 294 Pazarlık 6/7/937 Salı 10 
Saman 50000 Gaziemir 750 57 Açık 6/7/937 ,, 10,30 
Saman 89000 Ödemiş 1235 93 Açık 617 /937 ,, 11 

1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı kuru ot ile samanların 25-6·937 cuma günü yapı· 
lan açık eksiltme ve kapalı zarf usulile münakasalarında talip çıkmaması ve verilen 
fiatların pahalı görülmesinde dolayı kanunen on gün temdidile hizalarında yazılı şe
kilde münakasaları yapılacaktır. 

2 - Münakasa tarihi ile umum tahmin tutarları ve muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sat. al. komisyonuaa gelmeleri. 2113 

Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

min tutarı teminat şekli 
Kilo Lira Lira 

Yaş sebze Burnava 15975 741 56 Açık 517/937 Pazarlcsi 10 
Yaş sebze Ödemiş 9894 469 36 Açık 5/7/937 ,, 10,30 
Yaş sebze Gaziemir 32000 1183 89 Açık 517/937 ,, 11 

1 - Yukarıda cins, miktar ve mahalli yazılı sebzeleri 24-6-937 perşembe günü yapılan 
açık eksiltmclerinde teklif edilen fiatlar pahalı görülerek on gün temdidi ile açık ck-
siltmeleri yeniden yukarıda yazılı saatlerde olmak üzere 5-7-937 pazartesi günü ya
pılacaktır. 

2 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sat. al. komisyonuna gelmeleri. 2112 

.. ..,mm_._. ......... cıım 
İzmir ikinci Hukuk Mahkc· 

ınesinclen: 

Karşıyakada Hac1hüseyinler
de Arifler So. 250 No. lbra4 

him kızı Hacer tarafından 
Beylersokağında Hacımahmut 
mevkiinde mukim iken tegay· 
yüp ederek elyevm ikametga· 
hının meçhul bulunduğu anla· 
~ılan İsmail aleyhine açtı~ı 
subutu talak davasından do· 
layı yevmü muayyendc mah-
kemede hazır bulunması için 
müddeaalcyh hakkında ilanen 
tebligat icra edildiği halde 
müddeaaleyh gelmemiş ve da· 
vacının isteğile gıyaben mua
mele yapılmasına ve gıyap 

kararının bir suretinin mah· 
keme divanhanesine lnlikına 

1-

2 

3 

4 
5 

Burnava Tiimcn Sa. Al. Ko. dan: 
Söke,leki alayın senelik ihtiyacı için 71500 kilo linyit 
maden kömlirü açık eksiltme surctile mlinakasaya 

konulmuştur. 

Açık eksiltmesi 19·7-937 Pazartesi günü saat 11 de 

yapılacaktır. 

Umum tahmin tutarı 715 lira olup muvakkat teminatı 
54 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
istcklileriıı muayyen vaktinde Burnavadaki askeri salın 
alma komisyonuna gelmeleri. 2 6 10 14 2171 

karar verilerek bu baptaki veya tarafından vekil gönder· 
tahkikat davacının şahitleri mesi lüzumu aksi takdirde bir 
dinlenmek üzere 1717 /937 daha tahkikat ve muhakeme· 
Cumartesi gününe bırakılmış ye kabul edilemiyeceği hususu 
olduğundan yazılı günde saat H. U. M. K. tebliiat faslına 
1 O raddelerinde tahkikat ha· tevfikan teblig makamına kaim 
kimi huzurunda müddeaaley· olmak üzere ilan olunur. 
hin ~salctcn haıır bulunması 2197 



Sayfa 8 

..................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN Ll

NES LTD. 
" OPORTO VC!Puru 10 

temmuzda LIV~RPUOL ve 
SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

" POLO 11 vapuru 1 O tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION LTD . 

.,ADJUTANS,, vapuru ha· 
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

T arili ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. ....................... 

........ r ...................... 11]111 ............................... .. 

V. N. Temmuzda PlREden BOSTON "DUNA,, vapuru 10 Tem-

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

w F H VAN ve NEVYORK içinhareket muzada bekleniyor. BEL-
• • • - edecektir. GRAD, NOVISAD, BUDA-

lığı Ltd. D ZEE & Co 
11 

EXCHORDA ,, vapuru ŞTE BRATI 1 er . • 16 Temmuzda PIREden BOS· PE SLAVA L NZ 
TON ve NEVYORK için hare· ve VİYANA limanları için Hellenic Lines oEurscHELEVANTE u-

NtE. G.m.b. H: 

Limited HAMBURG. 
11CHIOS,, vapuru 2 tem· 

''HOLLANDfA,, vapuru 28 muzda bckleniyor.HAMBURG 
Haziranda beklenilmekte ROT· ve BREM EN limanlarına yük 
TERDAM, HAMBURG ve ç karacaktır. 
ANVERS limanları için yük ---
alacaktır. AMERiKAN EXPORT Ll-

PHELPS LINE NES 
"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- The EXPORT STEAMSHIP 

muz beklenilmekte NEVYORK CORPORATION 

ket edecektir. yük alacaktır . . ---Seyahat müddeti: DEN NORSKE MIDEL-
PIRE - BOSTON 16 gün HAVSLINJE 
PiRE - NEVYORK 18 gün o 5 L o 
SERViCE MARITIME RO· "BAALBEK,. motörü 23 UMAIN. BvCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 Temmuzda bekleniyor. PİRE. 
Temmuzda bekleniyor. KÖS- DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
TENCE, SULINA, GALATZ manları için yük alacaktır . 
ve GALATZ aktarması TUNA ----------

--- - -- ---:::::_. -
- - - - -- - -

2 Temmuz 937 

ANKARA 
Büyük Emlak 

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

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

şekilde ilanları ücretsiz yapılar. 
A nkara llanat Acentası 

lzmir Vilayeti Defterdar
lığından: 

Sahibinin v~rgi borcunun teminini tahsili için Ahmet ·~:. 
mahallesinin Başturak caddesinde kain 2 sayılı dükkan ta~5~~ 
evmal kanununa göre hacz edilerek 21 gün müddetle muı t 
yedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden takdir olunan kıy~~. 
üverinden almak pey ~ürmek ve satış şartlarını öğrenmek ıstı 
yenlerin Defterdariık Tahsilat kalemine gelmeleri. 

26 2 9 209~ 

lzmir Vilayeti Defterdar" 
lığından: ~-

sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti ,~:,; 
sili emval kanununa göre hacz edilen ve Ahmetağa mah11 eıı 
2 inci Kordonda kain 6 sayılı mağaza tarihi ilandan itibrdir 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Yeniden tİ 11rıı 
edilen kıyo:ıe~ üzeri~den almak pey sür.~ek ve s~tış şart :ıe~· 
öğrenmek ıstıyenlerın Defterdarlık Tahsılat kalemıne gelrn

5 26 2 9 20~ 

Izmir Vilayeti Defterdat' 
lığından: .. ,~j· 

Vergi bo~cundan ötürü tahsili emval. ~asasına göre ~~~-· 
yeti hacz edılen Hacı Mahmut mahallesının Numan zade .. '/.,. 
ğında kain 25 sayılı Ahenk matl aası 21 gün mi.iddctle ıJl~et 
yedeye çıkarılm ı ştır. Bu kerre yeniden takdir cdıl e~ k•Yıııe~ 
ü z~rindcn al nıak pey sürmek ve müzayede şartlarım oğref1 
.i .ıycnlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine gelmeleri. ~06 ~ 

26 2 9 ~ 
limanı için yük alacaktır. "EX CHANGE" vapuru 20 limanları için yük alacaktır. Fransızca ders al. 

Vapurların isimleri, gelme temmuzda bekleniyor. NEV- jOHNSTON WARREN k . f v • • d • 
tarihleri ve navlun tarifeleri Y0RK ve BAL TİMOR liman· LINES L TD. ma ıstiyen er gun en: . . .. . ' .. . ~ 
hakkında bir taahhüde girişi- ları için yük kabul eder. L I V E R P O O L Fransızca dersinden ikmale t - Tütün denklerının ambalaıında kullanılmak uı~ıe b,,J 

inhisarlar umum müdürliJ' 

lemez. "EXECUTIVE" vapuru 9 "DROMORE,, vapuru 18 kalanlarla yeniden Fransızca name mucibince ve nümune örgüsünde muhtelıf e 1't11i 
DEUTSHE LEVANTE Temmuzda bekleniyor. NEV- Temmuzda LIVERPOL ve da 45450 aded beyaz çul pazarlıkla satın alı~•~~ 

LINE ders almak istiyenlerin bihak- p ı k 9 7/ 937 "h' l uıı" ııı YORK için yük alacaktır. ANVERS limanlarından yük 2 - azar ı ı tarı ıne rast ıyan cuma g . Jv-
"DELOS,, vapuru 11 tem· çıkaracak ve BUR GAZ, VAR- kın istifade edebilecekleri sa- 14 te Kabataşta Levazım ve mübayeat şubesıfl 

muzda HAMBURG, BRE- AMERİCAN EXPORT LINES NA, KÖSTENCE, SULINA, lahiyetli bir muallim, bu di- alım komisyonunda yapılacaktır. _,',( 
MEN ve ANVERSten gelip THE EXPORT STEAMSHIP GALATZ ve IBRAIL liman· }eklerine müsaid şartlarla ce- 3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ş 
Yük çıkarecaktır. CORPORATlON den alınabilir .. tt' 

1 'k J k vab vermegv e hazırdır. lst'ıyen· · si'" Birinci kordonda "UMDAL,, PiRE AKTARMASI SEYRi arına yiı a aca tır. 4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve el1 "° 
UMUM[ DENiZ ACENTA- SEFERLER Soc. Royale HONGROISE lerin yazı işleri müdürlüğü- yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geç z ı45 
LiGi LTD. vapuru acentalı- "EXCAMBION,, vapuru 2 DANUBE MARITIME müze müracaatları.. misyona gelmeleri ilan olunur. 30 2 ':'" d ' 
ğına müracaat edilmesi rica • IJlr 
olunur. p •• • ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdıJ:..ki gebelere, kalpı 

Rizi>~l:f~~d~ ~7·1 166 UrJen rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
-----------~---___;;;;...._ ___ .......__~-----'=------------


