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Arab gazeteleri 
Hükumetimizin Irakla askeri 

bir ittifak yaptığını yazıyor 

Uzak Şarkta yeni hadiseler mi r 
lktısad Vekaleti 

Arablar harekete geliyor 

Bir Rus müfrezesi Mançu
ri hudUduna taarruz etmiş 

---·····---Meyva ihracat. için 
tertibat aldı .. 

istanbul, 6 (Hususi) -
lktısad Vekaleti, megva
larımızın ihracı için lazım 
gelen bütün tedbirleri al
mış bulunmaktadır. 

Filistinin taksimine im
kan ve ihtimal yoktur 

. ·~--~~~-

1 ki taraf arasında vukubulan müsademede iki Rus 

Arab.,~ komitesi,-[ buei.mesele rhak
kında bir beyanname neşretti .; 

neferi öldü. B. Hirota Rusyayı protesto edecek 
iki nf!frr ölılilrülmiiştür. Hıınun 

üzerine Huslar ric•at etmişlerdir. 
Ertesi giin, yüz t-lli kişiden mürck· 
kep bir Rns müfrev.esi, üç piyaae 
lopu ile tekrar )loııçnri lıııduılla· 
rına taarruz etmişlerdir. Ru,. as· 
kcrleri, :\lanı;ııri huılııcl nııılıafızlaı ı 
tarafınılan pü l.:ürtiilmüşlerdir. · 

Alakadar mehaf;lden nlroııu 
haberlere göre, Japonya llnriciyc 
i\'azııı B. llirotıı, Ru Hariciye Ne. 
:ı:aretine hir protesto hazırlamak. 
tadır. 

Bunun için merkezi Ka
radenizdeki eski Atina, 

·şimdiki Pazar şehrillde 
olmak üzere bir megva 
ihracat şirketi kurulmuş 

'tle müdürlüğüne de Bag 
Rahmi tayin edilmiştir. 

Şirket, ilk iş olarak elma
larımızın ihracını temin 
edecek, ondan sonra diğer 
megvalarm ihracı için ça
lışacaktı,. 

Paris sergisinde yangın 

~ Uluslar 
Japon askerleri 

.. 

l.'r 1'okyo. 6 (Rntl)·o] - Koaııton dunda Rus asker~ri, alançuri hu· 
l(.'~~ıbarbiyesinin neşretti~i bir duıl muhafızlarına taarruz etmiş· 

yonu 
Sosyetesi pavi
kısmen yandı 

~~~~---~----~~~-
Kudüste Arablarınl bir nümagışı 

• ._
1te göre, .\lançorinin eiınali !erdir. Bu Cellada vukubalan bir 

vlltıı; • • P av iy on, önümüzdeki cumartesi 
Roma, G (Radyo] - l\lesaccro lıarı'kc geleceğini, bir be}annanıe 

gazetesinin Hayfa mubahiri , gaze· ile ilnn eylemiştir. 
, ıeınde kiıiu ~an·Çin·Çank budu· müsademede, Rus askerlerinden~ 

günü merasimle açılacaktı 
te ine çektip;i bir telgrafta, Filistin Sonu 4 ncü sahifede 

8. Van iZeland 
lt1t1erikadan Brük.' 

sele avdet etti 

l 8cıy Van Zeland 
~~h;ı~llc.lra, 6 IRndyo) - Belçika 
tı~İlte auı D. \'on Zeland, bugün 
tıını~re lloıici)e Nazırı B. Edene 

~llıı:ıd:lınu~ ve Amerika seyahati 
tınlır, uzun uzadıya konuş· 

~ n. v 
11 
'ti e ~n ~elandın, bugünlerde 
~ileağl Sı~crek l· ransn ricalile ko· 
~ Pıtn bso)leniyor. 
~·aıı}ll 1 ~aı~ Belçika Ba~' ek ilinin, 
tn 1 llta ıbtıları için de bir çacei 

'Ot, llıakta olduğunu ileri sü· 

ı llrn1' 
~<tlttıd &el, 6 IRad>ol U. \ .ın 
~ fır•>e.' 

1 
lıugüıı, tıınare ile 

ı~ ~fı.ıı:ı~S tnı~ \'e istasyonda lıiltfiıı 
11 1llı~ıı:. erl:ıuı tarafından kıır~ı· 

lll JJ. v 
't ıı, be "0 Zelııud, matbuat ecka· 
~hbati~ll~ııtta huluıııırak Amerika 
t Yleıı:ıj. 1 

en memnun olduğunu 
t~ v n ~ (il l\re.ı ıııtcakıben saraya gide· 
114 I~ l ..._ llıı.ıu,. 0 po ti tarafından kabul ' s .t, 

~ıncı sahifede -' :'• ---~~~~~~ 

U:rk-Alm an 
'Qii ~ Zakereleri 

erlind b l d ~l hetlin e aş o ı 
4~ı:ı d 1• 6 (A.A.) - Türk ve 
tıı •lllıi§ e egelcrile geçen sene ak· 
~~11 olan · • 

~~ \'~le~i . lıcaret ,.e malıye 
ıııı,1 11 re. nın tatbikine dair ko· 
~l!litıd bnşlanınıştır. Hariciye 

~~ l'ür~· LııQ~~nılan bu konuş· 
~-._~ il~ ~;~ ~uyük elçisi Hamdi 

tııı:~ll tıc 1) e mü tcşan Von 
ııçınıvlnrdır, 

Hududlar 
Arablarırun, yeniden harekete gel· -------

- Ne fvakte ~kadar 
1k0,,aıi-k~lacak? 

Pnris, 6 (Hadyo] - Reımi me· 
hafil, )<raneıı·1E>panya hudmllannın 
ilfinihaye kapalı halmasından do· 

loyı §İkıiy<'t etmeğe başlamışlardır. 
m mehafil: bana mukabil, Por· 

lt !.iz · f~nya .hmludlonııın açık 
olılu~unu ileri sürmekte ,.e bu ha· 

Pariı, 6 (Radyo) - Bcynelmi· 
lel Pariı sergisindeki inşa olunan 
lJluslar ıosyı>tesi pa\'iyona, dün 
gt'ce ansızın ateı almıı ''e pni} O• 

nua bir kısmı ynımıt olduğu hal· 
de yıngın ııöndilrülmOıtfir. 

Parla sergitıi komiserliği, tah· 
kik.ata haılıtmııtır. 

Paviyoa; önümüzdeki cuma 
günü, FraQU parlamentosu reui 
B. Deriyo, R. Blam, Lord St>sil ve 
daha birçok rical tarafından mera· 

diklerini ve İngiliz tahkik he} eti· 
nin raporu neıredildikt<'n sonra, 
Filistinin lıer tarafında hüJ ük 
kargaşalıklar çıkarmak için huır· 
lanmıt olduklınaı haber ver· 
mek.tedirler. 

simle açılacakll. Aynı muhabire göre, Filistin 
Yangın esnasında müstıbde· Paviyonun tamiratına eüratle Arab komi~esi: Jı'ilistinin, hiı;bir 

minden beş kişi ağır surette yara· hae1a lı~ından, küpd ,ı~~i, gele· zaman taksim edilemiyt'ec~iui ve 

Jn,;;ı~;;, PZ , $ etk lıarta C1nlNI-- lflni- yaplaoaktn". iılfei htll41rde laGlilln Anb Aleminin 

),p~yaı:lcı aon tJaziyet 

;~;;:::IFL:~·:;~:~ Milisler, Madrid civarlnda 
T.{;~~~·t ~:(~:t;J.,y. ihtilalcileri hırpaladılar 
Erar) ın nerede bulunduğu he
nüz malum değildir. Amerika 
hükumeti, (Otaska) torpido· 
sunu yardıma tahsis etmiştir. 

Torpido, verilen işaretlere 

göre, yoluna devam etmekte 
ve tayyareci kadının bulun· 
duğu yeri keşfetmeğe çalış· 

İhtilalciler, neşrettikleri resmi bir tebliğde, Cum
huriyetçilerin ilerlediklerini itiraf ediyorlar 

Madrid, 6 (Radyo) - Cumhu· ......... 
riyt't~iler, l\laılrid civarınlla Naval j 

maktadır. 

Karnero cephesinde Bronete ktiyil· 
nü i~gal eylemişler ve ihtllilcilere 
mühim zayiat verdirmiıler<lir. 

B. Eden s6ylüyor: 

25 devlet, Rusyayı 
nımak istemiyor 

fa-
.-.--

İngiltere, Rus-Fransız müzaker~
lerinden haberdar ediliyor 

Bay Litvinof 
Londrıı, 6 (A.A.) - Avam ka· 

maraeıoda bir istizaha ,.c,·ab ,·eren 

Ilariciye Nazırı Eden, Milletler ce· 

mi yetinde aza bulunan devletlerılt n 
}'irmi beşinin Sovyetler hirli~iııi 
tammak istemediklerini söylemiştir. 

.Muhafazakar mebus Hameey. 
mezkClr devletlerin hu hattı hare· 
kelini Sovyetler birliği tarafından 
hu memleketlerde propaganda ya· 
pılmasından ileri gelib gelmediğini 
sormuştur . 

.Eden. İngiliz hilkıimetine aid 
olmıyan meselelere cevab veremiye· 
ceğini söylemiotir. 

Bunun üzerine uıez.kfir mebus 
1ngilterede yapılmakta olan SoYyet 
propagandası hakkında İcab eden 
tedbirleri ıalıp Sovyet hükumetinin 
nazan dikkatini celbedip etmiyece• 
ğini sormuıtur. 

Eden, hu mebuıtan icab eden 
mufassal izahatın kendisine veril· 
mesini rica etmiı ve bu yolda tev· 
di olunacak vesikaları büyük bir 
itina ile tetkike hazır bulunduğunu 
beyan etmiotir. 

Eden, Fransız·Sovyet paktı hak· 
kında bunun etrafında cereyan 
eden bütün müzakelerden Britanya 
hüktlmetinin devamlı olarak ha· 

berdar edildi&ini eöylemittir. 

Madridden bir görünüş 
lhtillilcilerin neşrettikleri son tlüoyanıo en zengin maden ocak· 

resmi tebliğde, cumhuriyetçilerin landır. 

Madrid civanndaki. cephelerde iler· Sen·jan·Doloz, 6 (Radyo] -
ledHderi itirıtf edilmektedir. Burada hulunıoakta olan İngiliz ve 

Cumhuriyetçiler, ihtilalcilere Fransız harb gemileri, Satanderclen 
mensub bir tayyareyi dü§ürdük.· halk ile dolu hareket eden nakliye 
lerini ve mu.kabilinde bir tayyare gemilerini himaye için gidip ge· 
kaybettiklerini h~ldiriyorlar. liyorlar. 

Salamanka, 6 [Radyo) - lhti· Bilbao, 6 [Radyo) - İhtilalci· 
lalciler, Leon cephesinde Suvard ler. Satandcr havaliııinde ilerlemek· 
tepeııini ivgal eylemiılerdir. te devam ediyorlar. 

Alman gazeteleri, Valaneiyada· .Frank.o kun·etlcri, Satımder 
ki fabrikalarda, zehirli gaz bomba· ıehrine 55 kilometre yaklaşmış· 

lan imal edilmekte olduğuğanu !ardır. 

yazıyorlar. l\Jadrid, 6 !Rad)o) - Cuwhu· 
Pariı, 6 (Radyo) - İhtililci· riyetçiler, Madrid etrafında muhte• 

lerin, Satander cephesinde Fedorita lif noktalardan huruç hareketleri 
demir maden ocoklanm ele geçir· yapmıılardır. 

dikleri ıöyleni7or. Bu ocaklar, Franko mtbıf ili, bu hareket• 

Çimento 
Vekalet f iatleri 

tesbit etti .• 
Ankara, 6 (A.A.) - fktı&ad 

V ek illetinden tebli& edilmiıtir: 

Endüstriyel mamulôtm maliyet 
ve satış fiatlerinin kontrol ve tee-

nanun birinci maddesinin verdiği 
salahiyete istinaden memleket ma· 
muliıtı nıulıtclif cins çimentoların 

toplan ve peşin satış fiatleri (ver· 
giler dahil) atiılc gösterildiği fizere 
tayin ve tesbit edilmiştir: 

Madde l - Fabrikada vesaiti 
nakliye içinıle teslimi bir ton çi· 
mentonun satış fiati: 

A - San'i portland çimento· 
sunun l 7,5 lira, 

B - Sun'i çabuk sertleoen 
portland çimentosunun Super Siman 
20,5 liradır. 

.Mu<lde 2 - Dir ton asgari 
toptan ııatış addedilir. 

Madde 3 - Hu fiat :?O tem• 
muz l 937 tarihinden itibaren 
caridir. 
Maılıle 4-Ticaret rnaksadıle kendi 
he aplarına fabrikalardan çimento 
satın alan tüccadnr sattıkları çi· 
menıoya febrikada nakil ''asıtaları 

içinde ton utış fiaıine mağaza, 

depo masrafı ve kur olarak azami 
50 kuruş ve B} rıca le linı ruahıl· 
}inden ııaıı, mahalline kadarki 
tc\'sik edilecek nakil muraflarıoa 
il:hc cdebHirln. 

lrlandada 
Dublin, 5 (A.A.) En 

son alınan malumata göre 
umumi intihahatta Başvekı 1 
De V:ıleranın partisi 65 ve 
muhalefet grubu da 63 azalık 
kazanmıştır. Bunun kırk dördü 
Cosgrave partisinindir. 
~~~~~----~~~~~~ 
lerin, ihtilalciler tarafıadan püskilr· 
tüldüğünü iddia ediyorlar. 

Paris, 6 (Radyo] - Stander· 
den hicret eden ls-panyollardan 
yeni bir kafile ı'\anta gelmi~tir. 

Bunların en çoğu kadın Ye çoenk· 
lardan ibaret olduklarınllan, Fran· 
sanın muhtelif yerlerine ıevkedil· 

mişlcrdir. 

Paris, 6 [Hadyo] - Mevsuk 
bir membaılan bildirildiğine göre, 
General .Franko, İspanyadaki gö· 
nüllülerin geri çckilıı.ıesine muhale
fet eımiyeeektir. Bu takdirde 1e
panya meselesinin Leynelmilel ceb· 
heıi hakkında yakın bir zamanda 
bir hal teldi buluuıbilece&i ıand· 

maktadır. 



Sayfa 2 

tJi&Q 
Her yerde Mehmedçik 

) .ırı uyu, muş gibi idim. Karşı kom~unuu gr.nç kızı bağırdı: 

ifa) au Saime! .. Görü) or mu uu? 
- Aııladıw! 

Bak, işte; kırmızı bir §ı:lıap gibi Ut;U} ur •. Bir la) prc, sccıı uı;uo· 
ları y.ıpı) or. 

Ha mu koldırtlııu \ 'C lıu uı;an kızıl uokta)ı, ta uzaklarda kaybola· 
sı)a, ı;özüw kararusıyu l..adar takib cllinı. Uyku girmiyordu göztlınc .. 
Kfiluphanedeu, bir tarih çıkardım. O mııılı hıınatıoda, şark viUyetle· 
rinde gcı;cn bfidisclcnlcu p:ırçalar okudum. Biı· derebeylik kalesinin bir 
ordu}a karoı aylarca &Üren ınildafaaeıoı tetkik ettim. 

Hirdenbire şimdiki Dcniııı dağları gözümuu önünde caulanılı. Şu 
dakikndo, orodo do, cumhuriyet kun-ctleri ı;alıoıyorJu. Amma, tarihtekine 
nazaran ne hilyük farkl rla .. 

fa karşılarda bir ıtık yanıp eönüyordu. 
- Belki orada do bir asker \'ardır. 
Dedim \le onra, gözümün önünde tunç renkli yüzünü ufuklara çe

virmiş, gözleri keskin ponltılarla yuoıp tutu,nn bir Mebınedçik belirdi. 
Gecemizin, gfindüzilmilzün, hugünilmfizün, yıırıoıruııın yegane güveni 
lebmedçik •• Şu rahat uykuların derin rliyulannda, şu uzaktan gelen 

ÇOCUk @arkılanndo, OU izin, ~U benim ayak OZQDl§lmtzda, §U sokuklann 
hayatında, şu ta uzaklardaki ışıklarda ve her§ yde sııdcce ve ancak onun 
kuvvet ve mu\·affokıyeti vardır. Bütün bunlarda bir Türk askerinin 
po tnllanndan yükselen toz izleri ,.e onun ıılmudan kopmuı bembeyaz 
ter taneleri vardır. Gökte o vardır. Gece \C gnndnz. 

Sulan bekliyeu odur. 
llududda, eüngli üne dayanan, gene Mehru dçiktir. 
Ve on yedi milyon insanla onlanu barındıkları topruk "~ ta.ıdıklan 

iatikbal, hep ona güveniyor. 
Çanakkale, Sakarya, 1ııönli, Dumlupanar, Afyon, hep tehuıedçijin 

omuı.lnn üstünde ya'J:ıyor. Mehmedı;ik bir tarih ta§lyor. Hem de, istik· 
hali bile kendi tümuliloc alım bir tarih. 

M hmedçi.k, her yerde hazır ve nazırdır. Mehmedçik, dün vardı. 

Mehmedçik boıı;üo nr, )·onu da var olacak .. 
Varol un daima!. 

Düztaban bolluğu! 
Bizde düztabanlara uğursuz 

nazanıe oaKarıar. ou aa1tw· 
cıkların ayaklarının altları düm· 
düzdür? Topuk vesaire yok· 
tur. Bunların bu sebeble yü· 
rümekte bir derece güçllik 
çektikleri sanılmaktadır. 

Düztabanların Almanyada 
çok olduğu anlaşılmaktadır. 

f ş cephesi doktorunun ifa
desine göre, müracaat eden 
işçilerin yüzde elliden fazlası 

düztabandır! 
Şeytandan hayır gelir mi? 

Varşoya güzel sanatlar me
raklılarından birisi, şimal 
memleketlerinde şeytanı tanzir 
etmek üzere viicude getirilmi:;, 
yeni ve eski bütiin eserleri 

• toplamak merakında imişi Son 
zamanlarda, ahşaptan ve iki 
metre büyüklükte bir şeytan 
heykeli daha elde etmiştir. 
Fakat bu son şeytan adam
cağıza uğursuz gelmişi Çünkü 
bir sabah, kendisini şeytan 
resim ve heykelleri müzesi 
vazifesini gören salonda ma· 
bud iki metrelik şeytan hey· 
kelinin altında ezilmiş bul
muşlardır! 

Yunus bahğı ve menekşe! 
Alman harb partisi, Alman 

kimyagerlerini en korkunç 
harb vasıtaları icadına sevket· 
mektedir. Her kimyager, harb 
için en faydalı birşey yapmak 
ve bulmak mecburiyetindedir! 

Maamafih bir Alman kim
yageri çok garib bir netice 
elde etmiştir. Menekşe ile 
Yunus balığının kokusu arasın· 
da hiçbir fark yok imtş! 
Kokmuş kocaman bir balık 

ile, narin ve güzel kokulu 
menekşe arasında bir müna· 
sebet tasavvur ietmemekle be
raber, Alınanyada şimdi Yunus 
balığı derisinden mamul her 
şeyin fabrikalar laraf ından 
alındığını haber verebiliriz. Bu 
r.sl ~ Dlll _biliı .Y5.riletı par· 

nıt:, uvı \UU1UH "" l ... ..;. . !_,__• 

Saime Sadi 

çıkarılmaktadır! 

En kıymetli pul kolleksiyonu 
r: ul 1'.ull.._.._.,I] vu ... ut .. , ............ 1. R 

sus bir mecmuaya göre cihan
da mevcud en kıymetli pul 
kolleksiyonu lngiliz kralı mü· 
teveff a Beşinci Joria aid olan 
kolleksiyond ur. 

Bu kolleksiyonun kıymeti 
kıymeti 85 milyon frank olub, 
hepsi de nadir pullardan iba· 
ret olmak üzere 300,000 pul· 
dan mürekkeptir. 

Fransada Düran bolluğul 
Fransada halk arasında en 

fazla kullanılan ismin Duran 
olduğunu iddia edenler çok· 
tur, Fransızlar• da sorarsaeız, 
bu çokluğu tnsdik de tered· 
düd etmez. 

Bundan birkaç sene evci 
mrrak erbabından birisi bir 
telefon rehberindeki isimleri 
saymış 550 Marten, 550 Levi, 
304 Pöti, 261 Moru, 244 
Deloa, 236 Simon ve 334 
Oüran bulmuştur. Fakat bu 
sene ayni salnamede 700 Levi 
ve 500 Marten, 300 Düran 
Düran yazılıdır. Levi, Marten 
ve Düranların acaba telefona 
hevesleri mi arttı? 

Uzun nutuk merakı 
Şüphe yoktur ki Avrupada 

herhangi ~iyasi bir mahfcl ve 

hatta mecliste hatiplerin uzun 
nutuklarına tahammül edecek 
kimse kalmamıştır. Fakat 
Amerika ayanında vaziyet 
böyle değildir. Eveldcn hazır· 
lanmış, sü~lenmiş, kelimelerin 
yeri birçok defalar değiştiril· 
miş nutukları hayret içinde 
dinliyecek olan pekçoktur. 

Bir hatibin hiç durmadan 
16 saat nutuk söylemeğe ha· 
zırlandığı bir memlekette ha· 
tiplik sanatı henüz bir buçuk 
asır geri de demektir. 
~~~~~----~~~~~-

Vali Foçada 
Vali Bay Fazlı Güleç, dün 

Foça kaza"ına gitmiştir. Bugün 

ANADOLU 
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ihracat 
kontrolör kursu 

• •••• 
Derslere 
dün başlandı 

5· 7 -937 tarihinde başlıyıp 
14·8·937 tarihine kadar devam 
edecek olan uzum, palamut 
ve yumurta ihtisas kursunu 
idare etmek üzere şehrimize 
gelen, lhtısad Vekaleti stan· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
B. Bade, üzüm ve yumurta 
üzerine ve palamutlar üzerine 
de gene Vekalet başkontro
lörü B. Hakkı Nezihi tedri· 
satta bulunacaklardır. Başkon· 
trolör muavini B. Nazım Ziya, 
mütehassıs Dr. B. Badeye mu· 
avinlik edecektir. Dün bu he· 
yetle beraber Ankaradan kon· 
trolör B. Ali Emre, ihtisas 
kursuna kontrolör namzetle· 
rile birlikte iştirak edecektir. 
Vekaletin lzmir kontrolörü B. 
Cevded Aygün de, kurs es· 
nasında kontrolör namzetlerine 
laboratuvar işlerinde yardımda 
b'..llunacaktır. 

Geçen ay 
lzmir halkı 13965 
baş hayvan yemiş 
Haziran ayı zarfında lzmir 

belediye mezbahasında 2985 
koyun, 25 keçi, 8952 kuzu, 
268 oğlak, 1 Manda, 393 
öküz, 814 inek, 526 dana, 
1 deve olmak üzere 13965 
baş hayvan kesilmiştir. 

Hariçte kesilmiş olan 11 
kuzu da muayene ettmlmek 
üzere mezbahaya getirilmiş ve 
temiz olduğu görülerek dam· 
galanmış, satışına müsaade 
edilmiştir. 

"' * $ 

Tire belediye mezbahasında 
75 koyun, 52 keçi, ~62 kuzu, 
1254 oğlak, 2 manda, 3 öküz, 
35 inek, 141 dana olmak üzere 
2551 baş hayvan kesilmiştir. 

Feci bir ölüm 
Kurşun kalbine 

saplanmış 
Bayındır kazasının Falaka 

köyünde bir kaza olmuştur. 
Kahveci Bekir oğlu 41 yaşın· 
da Mustafa Güreşken, kahve· 
sinde kendisine ait av tüfe· 
ğini kurcalarken kazaen ateş 
aldırmış ve çıkan kurşun kal· 
bine isabetle ölümüne sebe· 
biyet vermiştir. 

Benzin meselesi 
Belediyenin elinde dün sa

bah benzin yoktu. Öğleden 
::ıonra benzin getirilmi~ ve be· 
lediye tevzi teşkilatı tarafın· 
dan satışa devam edilmiştir. 

Zehirli gazlar 
Zehirli gazl~r hakkında kon· 

f eranslar vermek için ehri· 
mize gelen Dr. B. Hüsnü, 
rahatsızlığı devam ettiğinden 
konferanslara devam edeme· 
miş ve lstanbula dönmüştür. 

Belen seyyahlar 
Yugoslavya bandıralı kraliçe 

Marya vapuru dün limanımıza 
gelmiş ve 139 seyyah getir· 
miştir. Seyyahlar, şehrin muh· 
telif yerlerini ve müzeleri gez· 
mişlerdir. 

Vi/tiget Sıhhat Meclisi 
Vilayet umumi hıfzısıhha 

meclisi, önümüzdeki cuma gü· 
nü Sıhhat müdürlüğü maka· 
mmda toplanacak ve vilayetin 
ııhhat işlet i uzerindc müzake· 

Buğdayı koruma kanunu 
--

Zabıt ve musadere hü-
kümlerinin tatbiki 

~~~----~·------~~~ 

Maliye Vekaletinden dün vilaye
te yeni bir emir geldi 

2643 numaralı buğdayı ko
ruma karşılığı vergisi kanu· 
nundaki zabıt ve musadere 
hükümleri hakkında Maliye 
Vekaletinden vilayete bir ta· 
mim gelmiştir. Temyiz mah· 
kemesi heyeti umumiyesinin 
7 .2.936 tarihli tevhidi icti· 
hat kararında buğdayı koru· 
ma karşılığı vergisi kanunun· 
daki hapis veya ağır para 
cezasını müstelzim olmaksızın 
üç veya beş kat vergi zam · 
larını gereklendiren hallerde 
musadere muamelesinin vergi 
zamlarile birlikte tatbikının 

mali mercilere ait olduğu te· 
karrür ettirilmiştir. 

2466 numaralı kanunun 2643 
numaralı kanunla değişen 9 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının ben· 
di ile (C) f ıkrasırıın birinci 
bendi ve 2643 numaralı ka· 
nunun iiçüncü maddesi muci· 
bincc yapılacak musaderclerin 
üç veya beş kat vergileı in ta· 
hakkuku ile mükellef olan ala
kadar varidat idareleri tara
fından Vilayetlerde defterdar· 
!ardan, kazalarda malınüdür· 
terinden alınacak tahriri emre 
mustenıdcn ve uu ~Anunun 

9 uncu maddesinin (B) fıkra· 
sının üçüncii bendinde yazılı 

bir aydan bir seneye kadar 
olan hapis cezasile müterafik 
musaderenin bu davaları gör· 

Devir vermiyen 
muhasipler --······ ... --Yeni işlerine başlı-
yamıyacaklar 

Devir vermeden vazifeden 
ayrılan muhariplerin, işe baş· 
lattırılmamnları lazımgeldiği 
hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmi,.tir. 
Nakil ve tahvile tabi tutulan 
bazı muhasiplerin, zamanı ida· 
relerine aid hesap ve muame
leleri tamamen veya hiç dev· 
retmeden aynlmaları yüzünden 
muhasebci umumiye kanunu· 
nun 121 inci maddesi hük· 
müne göre, ekseriya devir 
muamelelerinin bir heyet ta· 
rafın<lan yapılmasına lüzum 
hissedildiği ve bu gibilerin 
yeni vazifelerine başlamış bu
lunmaları hasebile de emri 
vaki halini almış olan bu va· 
ziyette Divanı muhasebat ka· 
nununun 36 ıncı maddrsinin 
tatbikine imkan bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Her nıuhnsip, 
yalnız kendi zamanına aid 
hesaptan mesuldür. 

Hesapla mükellef olanların 
hesaplarına bakmıyan veya 
seleflerinden devren aldığı 
hesabın noksanlarını göster· 
miyen muhasiplerin bunlara 
terettüp edecek mali mesuli· 
yeti deruhte etmiş olacaklarını 
muhascbci umumiye kanunu· 
nun 19 uncu maddesinde tcs· 
bit edilmiş ve infisal, istifa 
veya tekaüd hallerinde usulcn 
scldlcrindcn aldığı devirle 

meğe salahiyetli bulunan ceza 
mahkemelerinden istihsal edi· 
lecek kararla tatbiki icab eder. 

Ku<şun mühürlü olduğu 
halde değirmenlerden nakliye 

tezkeresiz ihraç ve naklolunan 
unların sahibleri hakkında 

9-11-936 tarihli umumi tebliğ 
mucibince Türk ceza kanunu· 

nun 526 net maddesine tevfi· 
kan yapılacak musadere için 
mahkeme kararı almak lazım· 
dır. Mahkemeden musadere 
kararı alınıncıya kadar mu· 
sadereye tabi olan eşyanın, 

ceza muhakemeleri kanununun 
86 ncı maddesi mucibince 
muhafaza veya başka bir su· 
relfe emniyet altına alınması 

lazımdır. Musaderc kararı 
alınıncıya kadar musadere 
edilecek mallar zabıta mari
fetile emniyet altına alınabi
lecektir. 

Makarna, şehriye ve biskü
vit imal eden müesseseler, 
2820 numaralı kanunla maktu 
vergiye bağlanmış olduğundan 
dahildeki fabrikalar mamulatı 
için musadere mevzubahs ola· 
maz. Ancak hariçten ithal olu· 
nacak makarna, şehriye ve 
bisküvitler için rnusadere hük· 
mü tatbik olunabilir. 11·5·936 
tarihli umumi tebliğ kaldırıl· 
mıştır. 

Feci bir kaza 
--- ··---

Küçük Ali tekerlek
ler altında can verdi 

Ödemişin Yazı mahallesin· 
de feci bir kaza olmuştur. 

Ahmed oğlu elli yaşlarında 

Zaim çavuş, idaresinde lrnlu· 
nan araba ile Yazı mahalle· 
sinden geçerken sokakta oy· 
nıyan Ali oğlu Arifin 6 ya· 
şındaki oğlu Ali; araba altın· 

da kalmak suretile yaralanmış 
ve ölmüştür. Arabacı yakala· 
narak adliyeye verilmiştir. 

Yakında Şehir gazi
nosunda Beyaz Gece 

Yakııı<la Şehir gazinosunda 
emsaline ender lcsadüf edilir 
bir eğlence gecesi tertip olu· 
nacaktır. 

Beyaz Gece adı verilmekte 
olan bu eğlence gecesi için, 
Ankara kömür sergisinin de
korasyonunu yapan B. Vcdad 
Ar, Hakkı Tez, Adil Tuzcu, 
Kadri Atama! ve Hayati Kül
tür meşgul olmaktadırlar. O 
gece lzmir halkı, şimdiye ka-

dar görmedikleri yeniliklerle 
karştlaşacaklard ır. 

halefine devretmeksizin ayrılan 
muhasiplere devir yapılıncıya 
kadar açık veya tekaüd maaşı 
verilemiycceği ve başka bir 
memuriycl tevdi olunamıya
cağı, tahvil olunanlarırı yeni 
vazifelerine başlatılamıyacagı 
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' Kooperatifcilik .. 
Uretmenlerle 

• 
konuşmalar .. 

-3-
Yazan: Kooııcratif~i 

Aceleye liizum yok.... Size 
bu işi de anlatacağız: 

Tarım satış kooperatifleri 
birliği; her sene iç ve dış pa· 
zarların, yani dünya satış pi· 
yasalarının vaziyetini yokladık· 
tan sonra o yıl için hiç de· 
ğişmez bir "Fiat cetveli,, ha· 
zırlıyacaktır. 

Bu cetveldeki rakamlar; 
kat'i fiat rakamları değildir. 
itibari • açık Türkçesi • uydur
durma rakamlardır. Maksat: 
ortaklara avans verebilmek 
için elde bir ölçü bulundur- . 
maktır. 

Birlik bu yıl bütün kooperll 
liflere mesela şu cetveli yol· 
)adı farzedelim: 
7 Numara üzüm 9 kuruş 
8 il il 11 
9 il il 13 

,, 

10 il il 16 
,, 

11 il il 21 
,, 

12 " " 26 " 
9 Kuron ıncır 17 kuru~ 
7 ., il 15 

,, 

6 il " 13 
,, 

5 il il 11 
,, 

4 il il 9 
,, 

Hurma 7 
,, 
,, 

Natürel 5 t ç 

Ortak; malını getirip ~ 1; 
k 'f' l' edınc ooperatı ıne tes ım . ·

1 . s•" malın numarasını ve cın "re 
belirtmek lazım ki ona g~ıc 
avans alabilsin. Bu sebe rıi 
her kooperatifde yab~ncı, Y~ıı· 
o kooperatif bölgesındc ııı· 
nınmış eksperler bulun~~~~iffl 
caktır. Malı; ortak, yo ~s· 
kurulu veya müdür ,,e e ııe 
perler hep beraber mua{-~c· 
edecekler ve cinsini b~ '.,,ı 
ceklerdir. Şayet ortak ·~~tı• 
eder de " Ber.im malını 81ııı 
yukarı cinstendir n derse ırı (11~· 
mosturası hemen oracıkta ,ıcr 
hürlenerek İzmirde ck5PC eıı 
heyetine yollanacaktır· ı. ııo' 

· · hak"1 
heyet malın cınsı erıı· 

.. - .. 1 e koOP son sozu soy er v 
life bildirir. bt:ll1 

Malın cinsi böyiccebirlığ' 
olunca hep beraber bB~·· 
yolladığı fiat cetvelin~ ,,e 

k. fıst r 
cağız. O cetvelde ı ·rıi dC. 
ise onun yüzde seksen• 5' 

t.ıı· ,, 
hal avans olarak alaca~ cOe 
tış kooperatifi; mal tcslııtl vcr1'' 
ortağın eline bir puslad'ı ~o0 

k e ,. 
ortak bu puslayı r da b0 • 

peratifinc götürür; ora üst 18 

cunu mahsııb ederler, hlll 0" 

rafını para olarak det < 
tağa öderler. rttttıı >

1 
ı 

Amma bu parn ° pe'' t 
. . k t k· ""o tı11 tışmıyece se or a 1 hde ,ıe 

müdürüne veya idare bC)el , 

söyler. Satış idare . ~11~. 
kredi idare heyeti ~1r51111 b~e b' 11ol ·ıı1' verirler, ortağın ır ı.:e:ı 1 fi' 
cu sonra, yani hesııP rtıı~'',, 
bırakılabilir. Bu iş 1.~fldi 'ıer 

1 • • fl ... ı' idare heyet erını 
1 

rı ' 
J.;8 

ların<la başaraca ·r ,( 
dendir. erat•~<' 

Gerek kredi koOP ·fı: ,t 
ratı ~-

gerek satış ko0P~ ıfl ) 1~ (, 
seyden önce ortaS .. 1ııe~ 11ıt 
\ . d '' ~;tıtl ~,ı 
ğini, içeceğin• u~ Ll ço 11.,ıt' 

d d 1 Borc c ı.ı rumun a ır ar. ·çifl 
ortakların borçl~rı ~ııırl"'/ 
bir ödeme şeklı b ""f 
~ JI 
Bera et sel ıı 

• 11e ıı' . . B Ras•' 111' ~ 
lzmırde n. klc ~· JJ1 

bir kızı kirlctrnc ısd11 01~1~ 
B H.. . . Ağırcc ı.jt r . useyının 5ıw t 

hakemesinclc suçu "'''' 
mış ve bcraetinc 
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~- Kontrol meselesi 

-~W~ Açılan ğedlği dÔldurmak 
- ispanyada için en Jyi çare 

Suriye gazeteleri, .Irakla 
askeri bir muahede im
zaladığımızı .yazıyorlar 

Şarkta sulhu temin için İıükıimetimizle Irak ara
sında yeni bir takım, rınlaşmalar hasıl oldu 

. lstanbul, 6 (Hususi) - Su- manlarda gayet 'dostane bir _,__ ----
r~y~ gazeteleri, Hariciye Veki- şekil aldığını kaydettikten sonra, Yeni kontenjan 
~ınız B. Tevfik Rüştü Arasın ıiki dost ve kardeş memleket k • b " 
oağdad seyahatinden uzun arasında, şarkta sulhu temin ararnamesı ugun. 
uzadıya bahsetmekte ve bu için yeni bir takım anlaşma· lerde neşrolunacak .. 
seyahatle yakından alakadar lar imzalandığım ve bu me· f • ' A . 
olmaktadırlar. yanda da hükumetim izle Irakl sta~bul, 6 (Hususı). - Y :nı 

Şarn gazeteleri- Türkiye · beyninde askeri bir ittifak kontenıan kararnamesı bugun· 
1 k 1 1 d d'l k . y . . 
ta rnünasebatının son za- aktolunduğunu haber veriyorlar. er e neşre 1 ece tır. enı ıt-

---..:_: ' halat rejiminde, pamuklu do-

Çekoslovakya Çankırıda bir aşk kurnaların ithalat serbestisin· 
takımı faciası den istisna edilmesi muhte· 

meldir. 
lstanbula geliyor İstanbul, 6 ( Hususi ) 

l lstanbul, 6 (Hususi) -Gala· Çankmda, tüyler ürpertici bir Yugoslavya 
~~arayın teessüsünün yıldö· aşk faciası olmuştur. gazeteleri 
~~~ü münasebetile Çekoslo· Adliye katiplerinden Mus- Hariciye ve Dahiliye Ve-

Yanın meşhur Slavya takı· tafa isminde biri, uzun zaman· killerimizin Moskova se-
bı şehrimize gelecektir. danberi delicesine sevdiği yahetlerine ehemmiyet 

evletlerde harp genç bir kızı aşıkile beraber veriyorlar 
k ? görünce tahammül üdememiş Belgrad, 6 (Radyo) - Ga· 

c arzusu yo mu. Vf>. tabancasını çekerek ikisini de zeteler, Türkiye Hariciye Ve-
•rtubr Afrika Başvekilinin öldürmüştür. Mustafa derhal kili B. Rüştü Aras ile Dahi-

l( beyanalt.. yakalanmıştır. liye Vekili B. Şükrü Kayanın 
d ap, 5 (A.A.) - İngiltere- T.. k Al Moskova ziyaretlerine büyük 
~a:~eka~l?etReden cenubi Arika ur - man ehemmiyet atfetmektedirler. 

v., 1 t A' Kliring görüşmeleri de-h b· . ı, oy er ıansının mu· Gazeteler, Rusyada cereyan 
h akırıne beynelmilel vaziyet vam ediyor eden son hadiseleri müteakıp 
a kı d b b 1 Berlin, 6 (Hususi) - Türk· 

tıı n a şu eyanatta u un- yapılmakta olan bu ziyaretin 
Uştur: Alman kliring muahedesi gö· 

rüşmelerine bugün de devam yalnız Türkiyeyi değil, ct:yni 
edilmiştir. Muhtelif meseleleri zamanda bütün Balkan antantı 
tetkik etmek üzere, bugün iki devletlerini yakından alakadar 
komite seçilmiştir. ettiğini yazmaktadırlar. 

ik·- Bana pek açık görünen 
lll~l!Şey var: Birincisi Avrupa 
b 1 etleri arasında arazi ve 
ltılrp ruhiyatı taşıyan bir millet 
d evcut olmadığıdır. İkincisi 
rı~ büyük devletlerden hiçbiriet kendi müdafaasını temin 
&i~ckten başka bir gaye ile 
&il:~lanrnadığıdır. Milletlerin 
ta lanmalarının harp doğu· 
L.cağına inanmak için ortada 
cııçb· 

Feyezan Vapur kumpanyaları 
Yugoslavyada zarar verdi Navlunları yükseltmek 

Belgrad, 6 (Radyo) - Son istiyorlar 

•r sebep yoktur. 

r:e . ~elgradda 
cı bır otomobil kazası 
B oldu 

Rlı elgrad, 6 (Radyo) - Bu-
ol~ feci bir otomobil kazası 
ııa uş, içinde 35 yolcu bulu· 
dı: bir otobiis volandı kırıl· 
glrıd 

lllı an hendeğe yuvarlan· 
'i~; 2 kişi ölmüş, 10 kişi de 

surette yaralanmıştır. 

ı,~llank Dö F rans 
0 rtto ve avans faizle

p . rini indirdi 
Dö ~ıs, 6 ( Radyo) - Bank 
beş rans iskontoyu 6 dan 
) de Ve avans faizlerini yüzde 

en 6 . d' . . ya ın ırmıştır. 
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İstanbul, 6 (Hususi} - Va· 
günlerde yağan şiddetli yağ· 
murlardan taşan nehirler, Yu- pur kumpanyalarının navlun· 
goslavyada mühim zararlar lan yükseltmek istedikleri an-

laşılmıştır. İktısad Vekaleti bu 
yapmıştır. 

Sarova civarında sular altı 
mesele ile esaslı suretle ala-
kadar olmuş ve derhal tetki-

kişiyi götürmüş, Yosanko Vakı kata başlamıştır. 
kasabasında Tuna nehrinin 
taşmasile bir ev yıkılmıştır, Kral Karol 
enkaz altında kalan dokuz Polonya erkamharbiye 
kişi ölmüştiir. Popovan kaza· reisini kabul etti 
sında da nehirler taşınış ve Bükreş, 5 (A.A.) - Po-
bütün hububat mahvolmuştur. tonya erkanıharbiye reisi ile 

Yunanistanda Romanya erkanıharbiye reisi 
ve askeri komisyon azaları 

tayyare ianesi .. 
Atina, 6 (Hususi) - Tay· 

yare ianesi için umumi yardım 
devam etmektedir. lskenderiye, 
Kahire ve Port·Saidden mühim 
miktarda iane gönderilmiştir. 

Japon heyeti 
lngiliz ticari mehafili 

ile temasta 
LonJra, 6 (A.A.) - Japon 

ticaret ve endüstri odası reisi 
Kadononun riyaset ettiği Ja
pon ekonomi heyeti Londraya 
gelmiştir. Heyet İngiliz-Japon 
ticaret miinasebctlerini iyileş· 
tirmck için lngiliz bankacıları 
ve sanayicileri ile ve keza Ti
caret Bakanlığı erkanı ile 
müzakerelerde bulunacaktır. 

erkanıharbiye dairesinde bir 
toplantı yapmışlardır. 

Mütcakıben kral iki mem
leket erkanı harbiye reislerini 
kabul etmiştir. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Bük· 
rcştcn bildirildiğine göre, Po· 
lonya ve Romanya crkanıhar· 
biyei umumiye reisleri arasında 
mühim müzakereler cereyan 
etmektedir. 

Harbiye nezaretinde yapı· 
lan son içtimada, Polonya ve 
Romanya yüksek rütbeli zabit
leri <le hazır bulunmuşlardır. 
Kral M. S. Karol. Polonya 
ve Romanya l'rkanıharbiyc 
reislerini bugün öğle yemeğine 
alıkoymuştur. 

Amasya köylerinde 
tetkikat 

Yirminci asrın ispanya top· 
rakları üzerinde müthiş bir 
enerji ve ideal boğuşması ha· 
linde tecelli ettirdiği hadise, 

Akdenizde Alman harb gemisi 
kalmadı. Kontrol fiilen durdu 

----------hala devam ediyor. Dahili de· Londra, 6 (A.A.) - Roy· söylenemiycceğini bildirmiştir. 
ğil, tamamen beynelmilel bir ter ajansının kaydettiğine gö· Atlee demiştir ki: 
çehre olarak kendini gösteren re, f ngiliz hükümet mehafili -Bütün bunlar gösteriyor ki 
bu çalışmalar, bize harb son· İtalya ile Almanyanın çekil- bütün akit ve vesikalar bun· 
rası rejimlerinin artık yavaş mesile deniz kontrolunda ha· lara riayet ettirecek müstakil 
yavaş müsavatı bozmağa ve sıl olan gediği kapamak için müşahidlcr bulunmadıkça dai-
karşı tarafa kendi hakimiyet· en elverişli çarenin Fransız- ma ihlal edileceklerdir. 
lerini kabul ettirmeğe kalkış· İngiliz teklifi olduR-u kanaa· Eden, şu cevabı vermiştir: 
tıklarım gösteriyor. Yani, ko· tinde musırdır. fngilterenin -Evet .. Orası öyle. Fakat bu 
münizmle faşizm, cumhuriyet· bütün lspanyol limanlarında bu hususta Portekiz hükumeti 
çilikle diktatörlük ve monarşi müşahidier ikame ederek bu lehine olarak bir fark gözet· 
buğuşuyor. limanlara girecek bütün ge- mek mecburiyetindeyim. 

Her iki rejim, en müsaid mileri kontrol etmeleri tekli· Londra, 5 (A.A.) - Ka· 
mücadele sahnesi olarak bu· fini mütalea etmesi müm· bine akşam toplanarak İspan· 

b 1 1 d kündür. rasını u muş ar ır ve esasen yol meselesile meşgul olmuş 
kavgaya çok teşne olan fspan· Diğer taraftan f ngiltere, ge· ve Hariciye Nazırı Eden ge· 
yol milletini iki parti halinde neral Frankoya muharib hak· 
biribirine saldırdıktan sonra kının tanınmasına da muvafa· çen cuma günü ademi müda· 

kendi.len· de maddeten v~ ma· k d b'l k Ş hale komitesi toplantısından ·~ at e e ı ece tir. u şartla ki 
nen iştirake baş]amışlardır. bu mesele ispanyadaki ecnebi sonra hasıl olan yeni vaziyeti 

Harbi, iki düşman rejimin gönüllülerin geri alınması me· olduğu gibi anlatmıştır. 
merkezleri idare ediyor. selesile ayni zamanda halle.- Londra, 6 (A.A.) - Havas 

Harbin bütün vasıtalarını dilsin. Ajansı muhabiri bildiriyor: 
onlar veriyorlar. 1 ·ıt k d' . - ı·spanyadakı' "Cnebı' go"· 

Ô 
ngı ere en ı tıcari men- '" 

lenler, çeşidli renk ve ırktadırlar. faatlerini koruması hususunda nüllülerinin geri çekilmesi hak· 

i 
general Frank<> ı'le sıkı temas· kında devlet\.. a d b' 

Ve, spanya hadisesi, ta· '"r ar sın a ır 
larda bulunmuş ve Bilbao c"ı · itila· f hasıl old ~ t kd' d 

mamen beynelmilel bir mu· ugu a ır e 
harebedir. varındaki demir madenlerinde İngiltcrenin ispanyadaki mu· 

Bunlar, malüm ve basit şey· İngiliz madencilerinin tekrar hasım tarafların muhasım hak· 

1 d. B b hA d' d k vazifelerine başlamaları husu- k er ır. ence u a ıse e a· ım tanıyacağı öğrenilmiştir. 
rakteristik diğer bir nokta da· sunda bir anlaşma yapmıştır. İngiltere gönüllülerin geri ça-
ba vardır: Londra, 6 (A.A.) - Avam 

k 
ğırmasını şimdiki beynelmilel 

işini, gücünü bırakarak, ta amarası bugün başlıca lspan· 
l 

ihtilafı adi bi.r dahili harp 
Çinden, Rusyadan, lngiltere· yo meselesile meşgul olmuş 
d A d d Ve Harl.cı'ye Nazırı Edene bu şekline sokacak esaslı bir 

en, orta vrupa an şura an 
buradan kalkarak, bile bile, hususta birçok sualler sorul- tedbir telakki etmektedir. 
istiye istiye ölüme gidenlere muştur. Bir muhafazakar me- Diplomatik mahfiller Fran· 
hakim olan yeni zihniyet.. bus İspanyad~ heriki tarafa sanın ihtilaf halinde bulunan 

Eskiden insanlar, vatanları da muharib vasfının tanınması, taraflara muharib hakkı veril· 
ıçın, bayrak ve milliyetleri ademi ıııil<lcıhalo prQnr:ibilo k.:a- mesine itiraz etmeğc. devanı 
için çarpışır, boğuşurlardı. bili telif olup olmadığını ve edeceğini ve gönüllülerin geri 
Şimdi ise, içtimai, siyasi aki· bunu komitenin ademi müda- çağırılması meselesinde de in· 
delerle harekete geliyor. Me· h 1 · · d b" a e sıstemın e ır munzam giltereye muzaharet edccc·ğini 
sela Pekin sokaklarında afyon tedbir olarak telakki edip et- tahmin etmektedirler. 
çeken bir Çinli, Ç~koslovak mediğini sormuştur. fabrikalarında çalışan bir işçi, Siyasi müşahidler aşrağıdaki 

Eden, bu suale cevap ver- tl 1 d b' l "' 
Almanyadan kaçan bir komü· şar ar a tın a ır an aşmaga 

memiş ve fakat bugün birçok l b') r.,· • t kt 
nist ispanyadaki hadiseyi, Is· varı a ı eceliını zannc ınc e· 

hususi ahvalin mevcud oldu~ d ı 

Panyaya değil, kendilerine aid ir er: ğunu ve bunlardan birinin de N · d d · k ı 
bir iş olarak telakki ediyor, · 1 - etıce c enız ontro u-

M d d 
ispanyada bir sürü fspanyol nu idame etmenin mümkün ol· 

a ri cebhesi yolunu tu· olmıyanların bulunması oldu-tuyorlar. duğu tahakkuk ettiği takdirde 
ğunu söylemiştir. . k l ı· l ı· 1 

O akidenin etrafında artık ·ontro spanyo ıman arına 
Bir işçi mebus komite aza· kl d l k b 1 'l \ 

onlar için dil, milliyet, bay· na e i ece ve eyne mı e 

k 
sının Almanya, ltalya ve Por- nezaret memurları bu liman-

ra ayrılığı yok. Bilakis tam tekiz hükumetleri de dahil ol-
bir ideal iştirak ve rabıtası !arda ecnebi gemilerini ara-

mak üzere Fransız-İngiliz tek· k h kk l'k b l vardır. Ve onlar nazarında ma · a ·ına ma 
1 

• u una· lifine muzahir olup olmadık· kl d B kl'f' R d 
vatan kendi davalarının tahak· ca ar ır · u tc · 

1 ın oma n 
larını sormuştur. B l' d · · k l d ;c,., 

kuk ett"ıg" 'ı yerdı'r. Vatandaşı ve er ın e 
1
Y

1 arşı an 
1
l!t' Eden, ademi müdahale ko· l 

da, kardeşi de kendilerile öğreni miştir. mitcsinin nasıl bir karar itti· 2 - Deniz kontrolununun 
beraber bu yolda çalışanlar· h d "'· · b'I d az e ecegını ı eme iğini ve terkedilmesine makabil Fransa 
dır. Bu hiç şüphesiz asrımızın fakat herhalde Portekiz hüku· 
Ç
ok karakteristik bir vakıası· yalnız gönüllülerinin geri çağ-

metinin bu tekliflere muarız 1 d ·ı · <l dır ve bunu bilhassa cumhu- rı masını eğı aynı zaman a 
. l bulunmadığını söylemiştir. tayyareler hakkında da ademi 
rıyetçi er cebhesinde g?rüyo· İspanyol sahilleri açıkların-
ruz. Franko cebhesinde de müdahale ve kontrolun tatbi· 

da Alman ve ltalyan harb k. · l · · ki d. İtalyan, Alman şu ve bu mil- ını ısrar a ıstıycce er ır. 
gemilerinin bulunup bulun· H b 1 d ~ .. Al 

let kafileleri vardır. Fakat a e:r a ın ıgına gore, · 
madığı sualine de Eden1 bu- h"k" .. "11"1 · • bunların ekserisi kendilikle· man u ·umet gonu u erın gcrı 

. d gün Akdenizde hiçbir Alman çag" rılmasını kabule hazırdır. 
rın en gelmiş, yani kendi h b · · b l ar gemısı u unmadığını Buna mukabil B. Mussolini 
şuur ve imanı ile buraya koş- zanneltig" ini so'ylemı'stı'r. d p l D'l ı· . son günler e opo o ta ıa 
muş değil, bilakis başkaları S tarafından se\'kt:dilmişlir.Cum· ir Sinclairin bir sualine gazetesinde gönüllülerin geri 

cevab veren Eden, Akdenizdc ~ 1 a nı kabul edilcn1iye 
huriyetçilcrcle ise, sevk de· çagırı m sı · ' · hiçbir kontrolun mevcud ol- ce~ini yazdığından ltalyan hil· 
ğil, i;;tirak vardır. Demek olu· · madığını, fakat bu kontrolun kumetinin bu hususla muva· 
yor ki, ispanyada beynelmilel diğer her tarafta idame edil· fakat cevabı vermesi ihtimali 
ordular tcşckkiil ctmişlir ve bunlar çarpışıyor. mekte olduğunu beyan et· çok şü;::'helidir. Valansiya hii· 

Bunu, dikkate şayan bulmaz miştir. kumcli gönüllülerin geri çağ· 
mısınız? Loy<l Corç, Portekiz·İ~pan· rılması keyfiyeti derhal ademi 

Orhan Rahmi Gökçen yol hududunda kontrohın la· müdahale komitesi laraf ından 
mamen durdurulınu~ olup ol· teklif edildiği zaman bu tck-

\' 12~0, altı aylığı 700, üç •h,
11 

Y •ğı 500 kuruştur. 
ah hlenıleketler için senelik 

il orıe ücreti 27 liradır 
ı Cl y l GııG erı e 5 kuru~tur 

ı;eçn.ı· -10 nüshalar 25 kuru~tu.r. 

.\ 'hDoı u MATJlAASl DA 
liA 'ILMIŞTJR 

Cenubi irfanda 
lngiltereden alakasını kesti 

Dublin, 6 ( Radyo ) - B. 
de Valeranın, son intihabatta 
tekrar kazanmasından, lrlanda 
istikl~li lamamen tahakkuk el· 
m!ş ve Cenubi Irlandanın, İn· 
giltrre ile olan irtibatı kesil· 

Amasya, 6 (A.A) - Tlirk 
Tarih Kurumu namınc. etntro· 
pologiınclrik tİlerindc çalış
mak için Dr. Şefik yanında 
bir arkadaşilc buraya gelmiş 
ve köylerde lctkikntn başla· 

Aksiyon F ransez madığını sormu;;tur. lifi derhal kabul etmişti. Bu-
Sahibi serbest bırakıldı Eden, kontrolıın (ilhakika na mukabil Nasyonalist lhü-

Paris1 6 (Radyo}-Akiiyon bugün durmuş olduğunu ve klımct ayni teklifi reddctmjş· 
Franscz gazetesi snhibi, iki yüz fakat bu kontrol hakkındaki tir. Bununla . beraber iyi mn· 
elli giin devam eden mcvku· kararnamenin mcriyclte bu· lfımal alan bazı mahfellcrdc 
Iiyc\lcn soııra bugiin scrbcsl lunduğunu ve binaenaleyh gcneı alin fikrini <lcğişlirdi~i 
bırskılınıştır. hudodun licaıcle açık kaldığı söylenmektedir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mişlir. mışlır. 



Saylı 4 

ln6nünde açılan kamp 

Türk genci Atatürkün 
direktifi yolunda 

Türk kızı da erkek_,._kardeşi gibi 
havalarda ucacaktır 

' 

1 Ciizli Cihangir 1 
-15- Nakleden: F.Şemseddin Benlioölu 

Başvekil sefirlerin hareketi· 
ni gözlerile sıkı bir surette 
takib ediyordu. Sefirler salon· 
dan çıkıp kapıyı da kapadılar. 
Başvekil yalnız kalınca bayıl· 
mak buhranları geçirdi. Ne 
oluyordu?Ayaktarına geçirilmiş 
ağır laleli zcncirler mi vardı? 

Boynunu çelik bir el mi sı· 
kıyordu?. 

Pek az zaman içinde geçen 
ve biribirini takib eden hadi· 
seler, başvekilin havsalasına 

sığmıyordu. Neler düşünü· 
yordu? Ve o mahud ve men· 
hus hadise olmasaydı şu anda 

ne kadar yüksek bir mevkide 
bulunacaktı. Fakat şu anda? .. 
Mevkii ne kadar sarsılmış, 
ümid ve hayalleri tamamen 
yıkılmış bulunuyorduf 

Artık ne şan, ne şeref kal· 
mış, ne de yanında bir arka· 
daş bulunuyordu .. 

Başvekil birdenbire mazisini 
hatırladı. Gençlik ve azami 
yoksuzluk devrini, ilk aşk ve 
ilk muvaffakıyetsizliklerini, nİ· 
hayet ilk muvaff akıyetini dü· 
şündü. 

Hayatı son dakikaya kadar 
muvaffakıyetler içinde uçu· 

ANADOLU 
Kardeş öldürülür mü? 

Haşim ve babası Sey
feddin Ağırcezada. 

artan bir şiddet ve süratle 
takib ediyordu. 

Hiç şüphesiz bir harp .. Şid· 
dctli bir deniz harbi.. Uzak· 
tan şiddetli ziya ve infilak 
sesleri gelip duruyordu. 

Kara, korkunç su sütunları 
göklere kadar yükseliyor, gök· 
lere binbir şey fırlıyor. Bıın· 
lar hiç ~üphesiz kanlı insan 
kaf .. lan, insan bacakları veya 
kolları... Her infilakı yeni bir 
ateş fışkırması takib ediyordu. 
Parçalanmış 'eya hala diri 
insanlar bu infilakla göklere 
uçuyor; deniz, doymaz ağzını 
açmış bütün bunları yutub, 
duruyor. 

Başvekil yorgun ve bitkin 
bir halde: 

- Harb.. Halbuki ben 
harbi hiç istemedim... Fakat 
ne çare... işte harp oluyor! 

7 Temmu 911 

İnce Mehmed 
deli mi? 

Üjye inledi. rı fıf' 
Ve birdenbire yerinde rrttl' 

ladı. Ümidi henüz ta~:rrtell 
kaybolmuş değildi. k0ştLI; 
yazı masasının b<tşına ıı.ıP' 

vaziyetle ne pahaya k~İ. 
olsun mücadele edece. .:LI' 

~. el ., 
Hayır.. Umumi f e)at' ,~ı 

kua gelmiyecekti. relefkrı ., 
zesini eline aldı. Baş~~,şbf" 
şimdi hakiki harbe 
demekti. 

Iİ' ..,,. • • • •• 
Esrarengiz istas~o?01151,,d• 

hud haberi verdığı b ııııı•
Ardenyada misafir 

11 °'''" 
'k· b" "k d 1 t do0811 JO'' ı ı uyu ev e .nır . . u,- J"'1 
rında efradın kimısı ,8oı. 
kimsi oynuyor veye. bİ' i~ 
dinliyor, zabitler de ğı b 
kişi bir arada bir aşa ' 
yukarı dolaşıyorlardı. fiil' / 

- Sona 



'7 Te.mmuz 937 

Buca pazarı .. 

!ucadan röportajlar: 

Buca suyu bir kurt 
masalına döndü. 

Doldur bir şarap daha; doldur! .. Bakalım 
Cenabıhak neler gösterir? 

ANADOLU 
. ~- ~ ·'.. . ' - ._., 

• e 
Türk hususiyeti 1 

taşıyan bir mayo mu?ı 

• haberler 1 
alif orniya hayvanat 

bahçelerinde •• 

Sayfa 5 

Eğleniyoruz 
Yaz geldi, mübarek güneş, 

kış mevsiminde fakirlere gös
terdiği kıskançlığı telafi etmek 
ister gibi yakıyor mu yakıyor. 
Dünya, bir yarı cehennem 
oldu. 

Banyolar, gazinolar tıklım 

tıklım. Karşıdan bakınca: 

- Oh oh ·dersiniz· şehir 
eğleniyor .. 

Halbuki bu eğlenmenin bir 
içyüzü vardır ki, güneşten zi· 
yade o yakıyor insanı. Karşı
yaka banyolarına musallat 
olan, bir kısmı mayo yerine 
uzun içdonları giymiş bir 
yığın herif, zavallı kadınlara 
göz açdarmıyorlar ... 

Elbiselerini çıkarırken ahlak 
ve edebden de soyunuyor: 

Pazarın tam arla yerine bir sıh- ...:..~jo;;.J:d." Miami sahillerin-
ide yepyeni bir mayo modası 

Timsah ve balonlar 
Malum olduğu üzere Kali· lar, hergün muayyen saatlerde 

forniyada büyük çİitlikler var- Kaliforniyanın büyük çiftlikle· 

- Denizl~re kaptan paşa 

karışır! 

Diyerek suya giriyor, kadın 
kısmının etrafında alabildiğine 
koşuşuyorlar. Gözlerini delikten 
deliğe 9ktararak kadınları sey
re çıkan bu herifle-ri, gerçi 
sandal üstünde devriye vazi
fesi gören bir polis mütema
diyen koğalayıp .duruyor am
ma, polis buradan gelirken, 

hat madalyası asmalı.. gözükmüş ve büyük bir alaka 
uyandırmıştır. Bu mayonun, 
Türk stili olduğu da ileri sü
rülmektedir. Bu iddia, galiba 
mayonun pek dekolte olma· 
masından doğmuştur. Mayo· 
nun üstü ipek örme ve işle
melidir. 

dır. Bu çiftliklerde, her cins rinden birinde talim ettiril-
hayvan lan başka bir de yırtıcı melrtedir. 

Şarap satışı 

Bizim Sucanın suyu da bir Sıhhat madalyası asmalı tam 
ne · k vı urt masalı oldu. Bana ortasına!. 
rtıisarir gelen bir dostumu Bu- Pazar oldukç<ı kalabalıktı. 
~da gezdiriyordum, birden· Bir müşteri diğer bir tanı· 
•tc: dığına dert yanıyordu: 
;. Hani ·dedi· suyunuz? 

uzüne baktım: 

- Ne suyu? 
~ - Ne suyu olacak, basba· 
~ağıl "Bir sene evel, lstanbul 
s~Zetcleri bile., Buca nihayet 
ı/d' kavuşuyor diye yazm1ş-

t ı. 

llt:lnımın terini sildim ve 
lını lldaşıma dalgın dalgın bak
dUk cevap vermedim. Yürü· 
hk k Buca pazarına vardık. 
t"ıat 1ulağımıza çarpan kasap 
t>l(j a an ve inen satır sesleri 
lıt ~· Mübarek satır, çatır ça· 

1 l' lı.ichş 'Yordu. Tanıdığım kasap 
~!it llıede baktım. Terden kı
karıltıiş Yüzünün birçok yerleri, 
liirı ekelcrile dolu. Beni gö-

ce: 

llh ....... A.mman bayım ·dedi· 
Pı.ır'na 15.yık, ne purzola, ne 

~ola! v .. 
dUnı c satırı tekrar salladı.Gül· 
~ S~rduın: 

va11 k Şı~~iye kadar kaç hay· 
Cstıgıni hatırlar mısırı? 

tı.ıı~ Yok canım, hatırda tu
~ lllu hiç? 

bit Nası l tutulmaz, koskoca 
hcsa~an alıyorsun. Bunların 

1\. ını nasıl vereceksin? 
sı.ıs ~~hın da kendine mah
Var ..... ır tnantığı, bir filezofisi 

·••lş, 

dQ~ ~nu da yiyecek olanlar 
~nt\ı nsu~ler. Haydi biz kesi-

Bi~d:ız . neye yersiniz?. 
'allad nbıre, satırı havada 

...,._ ıA..ve ~evam etti: 
~'kaı h bır de şu sinekleri 
~c~ti;sa?1 yok mu?. Şuracıkta 
tcltıi~Ji~ı ben bilirim. Pazarın 

~ınc baJtın bir kere! .• 

- Bu pazardan birşey an
lamıyoruz ki... Herşeyin fiatı 

dışarıdakilerle bir.. Mal ay~i 
mal, ucuzluğu neresinde bil· 
mem ki ... 

Kasap faaliyette 
Arkadaşımın pazarda dolaş· 

maktan canı sıkılmış olacak ki: 
- Haydi artık başka yer· 

leri gezelim. 
Dedi. 
İstasyon caddesi boyunca 

iniyorduk. Arkadaşını caddeyi 
temiz ve mazotlanmış görünce: 

- Hani neresi bakımsızmış 
Bucanızın? 

Diye sordu. Onu kolundan 
çekerek sadece: 

-- Gel!. 
Diye yandaki bir sokağa 

çektim. Çok yürümemiştik ... 
Sağına soluna bakınca: 

- Haklısın ·dedi- Bucada 
galiba yalnız göze çarpan yer· 
lere bakıyorlar. 

Tekrar istasyon caddesirıc 
dönmüştük. Arkadaşım bir 
-Sonn 6 ıncı sahifede -

ve korkunç hayvanat mev Üzeri balıkyağı sürülmüş 
cuddur. balonlar uçuran çiftlik sahibi, 

Çıftlik sahipleri, bu yırtıcı timsahları kolaylıkla sudan 
hayvanları kah imha ederler çıkarmakta ve balonun seyrine 
ve kah da ehlileştirmeğe çalı· göre, istediği gibi gölün bir 
şırlar. tarafından öbür tarafına alay 

Resmimizde görülen timsah- halinde sevkeylemektedir. 

Ham gda ya ı a est·val 

Hamburgda son yapılan fes· 
tivallere muhtelif milletler<len 
birçok kafileler iştirak elmiş· 
ler ve festival, ç.ok eğlenceli 
geçmiştir. Bu kafileler tama· 
mile milli kıyafetlerle dolaş· 
mış ve tertib edilen program 
dahilinde kendi milli rakısla-

rı111 yapmışlardır. 

Bu meyanda Yunan Mat
buat ve Propaganda Nezareti 
de kız ve erkeklerden morek
kep bir grub göndermiştir. 
Resmimizde Yunanlı kafilenin 
bir Alman zabıta memuru ile 
konuştuğu görülüyor. 

------------~..-oc-.~~-----~ 

r·s s rg· i b·r bakış 

Paris begnelm ·ıel sergisinde bir ihtişam halesi man

zarasını veren pavigonlardan birkaçını gece elek
triklerle tenvir edilirken estantane ile alın· ~ 

mış resimleri ... 
Busene sergi, Pariste bazı"' grevlerin patl&k vermiş. olmasına§ 

rağmen çok zengin ve alakalı olmuştur. Bu meyanda Alman 

ve Sovyet paviyonları arasında kendini aç1ğa vuran rekabet, 

kimsenin dikkatinden kaçmamıştır. 

Balık avı 
değil, spor! 

Virjinya sahillerinde Hold 
boyda son zamanlarda balık 
avlamak, adeta büylik bir spor 
şeklini almıştır. Yıldızların ço· 
ğu, bilhassa bu sahillerde kul
lanılan yepyeni ve bir sırığın 
ucundaki vasıtalarla balık av· 
lamaktadırlar. 

Resimde gördüğünüz, sine· 
ınanın maruf şuh ve güzel si-
malarından Jozefin Hundur .. 
Bakalım, artistlerin bu zevk: 
de diğer memleketlere kadar 
sirayet edecek mi? 

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

Almanyada çok 
alaka gören bir mayo 

Almanlar da hazan enteres· 

onlar öbür tarafa geçiyorlar .. 
Bir polis ne yapabilir ki. .. Esa· 
sen bu iş, benim fikrimce, 
polis işi değil, terbiye işidir. 
Mayada terbiyenin hissesi az 
olunca, elbette bunlar ola· 
caktır. 

Dün bir dostum, İnciraltına 
gitmiş. Baktım, asabiyetin re· 
korlarını t kırıyor: 

- Hay gidemez olaydım, 
diyor, ayaklarım tutulaydı da 

gidemiyeydim ... 

Sebebini sordum, anlattı: 

- Şu burnumuzun ucun· 
daki lnciraltına gitmek için 
Alsancaktan kalktım; çoluk 
çocuk ta beraber... insan ba
şına gidip gelme masrafı 50 
kuruşu geçti .. Gölgeli bir yer 
seçtikten sonra oradaki gazi
nodan sandalye getirttik. Bira, 
meze vesaire de aldık, denize 
daldık, çıktık ve akşam olunca, 
hesabı vermeğe kalktık .. 

Vay efendim, sen misin? .. 

Küçük çiroz gibi üç balık 
parçası 80 kuruş.. Herşey ateş 
pahasına, yani, yanılıp yakılıp 
biraz fazla meze, içki vesaire 
alanlar tığteber geriye dönü· 
yorlar .. Dahası var: 

Bir de bakdık; 1 O kuruş 
toprak bastı parası istemez
ler mi?. Adet öyle imiş, an· 
lıyorsunuz ya, toprakbastı 
parası!.. Sanki ecnebi mem· 
leketc giriyorsunuz da sizden 
bir nevi devlet rüsumu alını

yor. Jandarmaya şikayet ettik, 
o da birşey yapamadı.. Şehir 
dahili gazinolar keza.. Halk 
eğlenmiyor, diyoruz... Nasıl 
eğlenir be birader, nasıl eğ
lenir? .. Bu, eğlenmek değil, 
başa bela almak gibi birşeydir. 

Dostum, mırıldana mırıldana 
ayrıldı ve ben de düşündüm: 

A::aba bu i~lere bir bakan, 
bir karışan yok mudur?. 

Çimdik 
....................... l!IE;ı;:') 

san modeller ve modalar icad 
ederler. Şu gördüğünüz resim, 
Almanyada son tesbit edilen 
ve çok hoşa giden bir mayo
ya aiddir. Esas itibarile vÜ· 

cudda hafı( ve sıkı bir mayo 
vardır. Bundan başka ince ba· 
lıkçı ağı şeklinde bir eteklik 
geçirilmektedir. 



Sayfa 6 

Arablar lıarekete Bucadan raportajlar 
hazırlanıyor 

Başı 1 inci sahifede 
Kudüs, Yakın şark ve bil

hassa Filistin muhitinde günün 
en büyük meselesi olarak Arab 
birliği ve Filistinin yeni rejimi 
mevzu bahsolmaktadır. 

Fılistinin taksimi havadisi 
birdenbire ortaya çıkmamış· 
tır. Bu havadis Filistindeki 
İngiliz tahkik heyetinin Lond· 
raya dönmesinden sonra sız· 
mağa başlamıştır. Fakat son 
günlerde Filistinin yeni nizamı 
kurulacağı sıralarda Filistinin 
taksimi ve öte taraftan da orta 
Arab hükümetlerinin birleşti· 
rilmesi havadisleri aynı zaman· 
da büyük bir gürültü ve hareket 
esnasında meydana çıkmıştır. 

lngilizlerin tahkik heyetinin 
raporunu tedkik ederek Fi· 
listin rejimi hakkında bir ka· 
rar verdikleri ve artık tatbi· 
kata girdikleri anlaş1lıyor. Es
ki (Nirid) gazetesi bu mese· 
Jede şiddetli bir lisan kulla· 
narak, "lngilterenin artık müs
takbel Filistin rejimini tatbik 
ve oradaki cebhesini takviye 
~deceği Filistin deki Arablar da, 
Yahudiler de iyice bilmelidir:,, 
demişti. 

Filistindeld Ar&b ve Ya
hudi gazeteleri artık boyuna 
bu meseleden bahsediyorlar. 
Yeni rejimin esasları şunlar 
olacağı anlaşılıyor. 

1 - 31 temmuzda lngilte· 
re, Akvam Cemiyetine Filis
tinin taksimi hakkında bir 
Jiyiha verecektir. 

2 - Ondan sonra Filistin· 
de lngilizlcre yeni rejimin tat· 
:biki için üç senelik bir manda 
verilecektir. 

3 - Arablar Filistinin dağ 
kısmını ve arkadaki çöl kıs
mım alacaklar. Yahudiler sahil 
ve ovaları alacaklardır. Bu sı
rada garbi Erdün de kısmen 
taksim edilecek Yahudilere de 
oradan biraz yer verilecektir· 

4 - Kudüs Beytüllahim, nasıra 
doğrudan doğruya lngiliz man· 
dası altında kalacaktır. 

5 - Yahudi ordusu teşkil 
edince İngilizler buradan çe· 
kilcccktir. 

6 - lngillerc ile Yahudiler 
arasında Balf ur vadine ve 
manda vesikasına göre, yapı· 
lan taahhüdata uygun bir mu· 
ahede yapılacaktır. 

Filistinin Yahudi kısmı cum
huriyet ve Arab kısmı krallık 
olacaktır. 

Yahudiler esas itibariyle 
bundan memnundurlar. lngil· 
tere ile rabıtalarının kalması 
işlerine gelir. Yahudi hüku· 
mcti yalnız Dominyon olmı· 
yacak ve Akvam Cemiyetine 
giremiyecektir. 

Yahudilerin müracaati üze
rine layihada Yahudiler lehine 
tadilat yapılmıştır. Öbür ta
raftan kendilerine muzaharet 
etmek için Amerikalı Yahu· 
diler de Ruzvclte müracaat 
etmişlerdir. 

"' Arab ittihadına gelince: 
Bu meselenin matbuata Mı· 

sır Vesayet meclisi reisi prens 
Mehmed Alinin layihasile ak· 
settiği ma1iimdur. Bu layiha 
Arabistanda olduğu kadar 
komşu memleketlerde lngilte· 
re ve Fransada da geniş mü· 
nakaşalara meydan açmıştır. 

Layiha Lübnan, Süriye, Fi· 
listin ve Şarki Erdenin birleş· 
tirilerek bir Arab krallığı tcş· 
kilini teklif ediyor. 

Bu teklifin erle:ii günü Fi
lıatin müftüsü Şama gittiti 

J~ uvı 'uuuaı ""' 

aralık: 

- Dur şu bakkaldan bir 
sigara alayım. 

Dedi. Az sonra çıkınca: 
- Be birader ne biçim 

bakkal dükkanı bu.. içine bir 
göz attım. Ne istersen var. 
Amma bakkal dükkanlığından 
çıkm1ş. Neredeyse içeride bir 
makine ile bir terzisi eksik. 

O bunları anlatırken bir şa · 
rapçının önüne gelmiştik. 

Hava o kadar sıcaktı ki, 
sucuk gibi olmuştuk. Fakat 
buna rağmen birkaç kafadar 
şarapçının etrafında birikmiş, 
çekiştirip duruyor, arastra da 
coşuyorlardı. 

- Doldur be dost! 
- Bana da .. 
O şarapçıya başka bir gün 

takılmıştım: 

- Sen ne kadar içersin? 
- Hiç!. Ben içmekten değil, 

içenleri seyretmekten keyifle· 
nırım. Hele ~ların kafaları 
tütsüledikten sonra vaziyetleri 
yok mu; beni de o sarhoş 
ediyor. 

- Küfelikleri ne yapıyor
sun?. 

- Ya... Küfelik oluncıya 
kadar bırakmam. Bunu hisset· 
tim mi: 

- Haydi arkadaş bir de 
kahve iç. 

Diye savarım. 
- Demek belayı kahveciye 

atıyorsun? 

- Yok canım, kahveye va· 
ramazlar ki ... 

Arkadaşım: 
- Bu sıcakta da mı ·dedi· 

şarap içilir!. Sö7.lerini duyan iki 
kafadar: 

- Ağabeyciğim onun tadı 
asıl bu zaman çıkar. 

Diye cevap vererek şarabın 
ve sıcaklığın verdiği gevşek· 
likle sallana sallana uzaklaş

tılar. 
Biraz sonra, dostum da be· 

nimle vedalaştt ve ben, gene 
Sucanın ortasında kaldım. Bu· 
ca, tabiatın bu güzel parça
sında, sevgiye, himmete, ne 
kadar çok layık bir kasaba 
olduğu halde bugün, istenen 
bakımdan mahrum, temizliği
ne aldırılış edilmiyen, suyuna 
kavuşamamış berbat bir köyü 
hatırlatıyor. 

Ben böyle düşünürken, şa· 
rapçının yanına biri daha 
geldi: 

- Soğuk tarafından bir 
şarap doldur bakalım, ccnabı
hak neler gösterir? 

Fethi Y. Eralp 

Tirede yangın 
Tire kazasının Gökçen na· 

hiyesinde B. Halil İbrahime 
ait tütün çardağı, çıkan bir 
yangın neticesinde içindeki 
amelenin eşyasilc birlikte ta· 
mamen yanmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, yan
gın, amele işde iken çardakta 
kalan altı yaşında bir çocu· 
ğun kibritle oynamasından 
çıkmıştır. Zarar miktarı 300 
lira kadardır. 

Krop fabrikaları 
Brezilyada 9ube açtı 
Riyodejanero, 6 (Radyo) -

Krop silah fabrikaları, Brezil· 
yada şube açmışlardır. 
~~~~~----~~~~~ 

gibi Suriye liderlerinden dok-
tor Şehbender de Mısıra git· 
miştir. 

Filistin Yahudileri de bu 
işi büyük bir ilgi ile takip 
ediyorlar. 

Yeni hük,·ımetin başına Er· 
<len kralı Enıir Abdullahın ge· 
tirileceği sôyleniyer. 

ANADOLU 

Tekirdağlı
Gomar 

Bu haf ta şehrimizde 
karşılaşacaklar 
Üçüncü defa olarak lstan· 

bulda Mülayim p~hliyanla 
karşılaşan ve fakat gene tuşla 
yenilmiyen Amerikalı boğa 
Gomar, pazar günü şehrimiz· 
de Türkiye başpehlivanı Te· 
kirdağlı Hüseyin ile güreşe· 
cektir. Mülayimin kat'i bir 
netice alamadığı cenubi Ame· 
rika şampiyonu karşısında Te
kirdağlının tam bir galebe 
temin edip edemiyeceği me· 
rakla beklenmektedir. 

Tekirdağlı ve Gomar, bir 
kaç güne kadar şehrimize 
geleceklerdir. 

Yamanlar 
ve Üçok kongreleri 

Türkspor kulübü bölge ida· 
re heyeti dün toplanarak Üç
ok ve Yamanlarspor kulüp· 
lerinin kongre günlerini tesbit 
eylemiştir. Dünkü içtimada, 
mevsim spor hareketleri de 
görüşülmüş ve bu hususta bazı 
kararlAr verilmiştir. 

Yamanlarspor ve Üçokspor 
k ulübleri kongreleri 

Türk Spor Kurumu İzmir 
bölgesi başkanlığından: 

1 - Yamanlarspor kulübü 
kongresi 11-7-937 pazar günü 
sabahleyin saat 10 da Karşı
yakada Lüks sinemasında ak
dedilecektir. Adı geçen kulü· 
bü teşkil eden eski K. S. K. 
ve Burnava spor kulübleri 
heyeti umumiyelerinin teşrif
leri rica olunur. 

2 - Üçokspor kuıübü kon· 
gresi 18-7·937 pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da lzmir 
Halkevinde akdedilecektir. Bu 
kulübü teşkil eden Altay, 
Altınordu ve Buca kulübleri 
heyeti umumiyelerinin de mez· 
kur gün ve saatle teşrifleri 
rica olunur. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Haziranda 54 7 çocuk 
muayene ettirdi 

Geçen Haziran ayı içinde 
Çoc:uk Esirgeme Kurumu lzmir 
şubesi, kocuk bakımcvinde 
547 hasta çocuğu muayene 
ettirmiş ve ilaç vermiş; 57 

fakir çocuf!"a çamaşır, elbise da
ğıtmış, 37 lira 35 kuruşluk 
yiyecek almış ve dört ikiz 
çocuğun da devamlı olarak 
sütlerini temin etmiştir. 

Tatil Perşembeye 
bırakıldı 

Paris, 6 (Radyo) - Parlii
mentonun, bugün yaz tatiline 
başlaması mukarrer iken, da
ha bazı müstacel kanunların 
müzakeresi için tatil, l'erşem· 
be (yarın) gününe talik edil
miştir. 

Parlamento, bu gece de 
toplanmış ve gece yarısından 
sonraya kadar içtima halinde 
kalarak, muhtelif . kanunları 
kabul eylemiştir. 
. Memurların azil ve nasbı 
hakkındaki kanun, bu içtima
da yetiştirilemiyecektir. 

Radikal ve Radikal Sosya· 
lisllerle muhalifler, dün top· 
!anmışlar ve yeni kanunlarla 
hüklımelin programı elr!lfın<la 
müukcrclerdc bulunmuşlardır. 

B. Van Zeland 
- Başı 1 inci sahifede ·-

Urük el, 6 jA.A.j - UcJga 
Ajan ı, \'an Zclaııdıu ıan·nrcdeu 

iner inmez AmcrikaJa gördüğü 

bü nü knbuld1ın memnun kaldı~ını 
ve eJdc etti~i neticelerin üıııiclleri· 

nin fevkinde ol<lu~uııu beyan elli· 
@İni ynııııaktaclır. 

\'an Zclnıul tlerhal s11ra}a gi· 
Jcrek kralla uzun bir miil~kat 

yapmıştır. 

Londra, 6 (A.A.) - Lond
radan ayrılmadan evci B. Van 
Zeland matbuata şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Kat'i birşey getirmiyo· 
rum. Amerika Reisicumhuru 
beni bazı şifahi tebliğatta bu· 
lunmağa memur etti. Eğer; 
Avrupa biraz hüsnü niyet gös· 
terecek olursa Amerikalıların 
Avrupa işlerinde rol oynıya· 

caklarından eminim. Başladı· 
ğım ankete devam devam ede
ceğim. Bu seyahattan mühim 
ve cesaret verici elemanlarla 
avdet ettiğimi söyliyebilirim. 
Fakat tabii kat'i neticeler elde 
ettiğimi iddia edemem. 

Ruzvelt ve Hull ile temas 
halinde kalıp kalmıyacağı hak· 
kında sorulan suale B. Van 
Zeland bunun ahvale tabi ol
duğu cevabını vermiş ve tek
rar temasa geçtik zanneder· 
sem en mühim nokta budur, 
sözlerini ilave etmiştir. 

B. Vno Zeland bundan son· 
ra Amerikalılardan kredi iste· 
diği hakkındaki haberi tekzip 
ederek Amerikanın iktısadi 
engellerle giimrük maniala· 
rının düşmanı olduğunu söy· 
lem iştir. 

Başvekil beyanatını şu söz· 
lerle hulasa etmiştir: 

- Eşyamın arasında ne bir 
mukavele, ne hazırlanmış bir 
proje, ne de bir randevu var
dır. Fakat eski Avrupanın 

hüsnüniyet sahibi olan adam· 
!arına büyük teşvikler getiri· 
yorum. Yapılacak şeyler tabiı 
güç olacaktır. Amerikalılar 
ticaretin serbest olmasmı, İs· 

tihsalitın serbest olmasını isti· 
yorlar. Bir kelimeyle yeni 
Amerikaya eski kıtamızın şimdi 
evrensel harb hazırlıkları ye
rine umumi sulhun aletleri ika· 
me etmiş olduğunu gösterecek 
bir hale gelmekliğimiz la
zımdır. 

Gazclccilcr<lcn biri muha
vereyi ispanya işlerine sonra 
hava silahlarını tcrkctmc mc· 
selesine intikal ettirmek iste· 
mişse Van Zeland cevap ver· 
memiştir. 

Fransız; amelesi 
Patr onlardan şiklyet 

ediyor lar .. 
Paris, 6 (Radyo) - Maden 

amelesi, dün büyük bir miting 
akdetmişler ve patronların, 
amele ile akdetmiş oldukları 
mukavelelere riayet etmedik
lerini ileri sürerek Mesai Ne· 
zarctinin nazarı dikkatini cel· 
beylemişlerdir. Bundan başka, 
daha muhtelif ınıflardan ve 
hatta sinema ve tiyatrolarda 
çalışanlardan birer kafile, Baş· 
bakan B. Şotanı ziyaret et-
mişler ve patronlardan şika
yette bulanmuşlardır. 

Fransız kabinesi 
dün toplandı 

Paris, 6 (Radyo) - Başba· 
kan B. Şutanın riyasetinde bu· 
gün hususi bir meclis toplan-
mı~; Harbiye, Bahriye ve Ha
va Nazırları ile Devlet Nazırı 
B. Alber Saro ve başbakanlık 
muavini B. Leon Blum hazır 
bulunmuştur. Bu toplantı<la, 
vaziy"ı i umumiye tedkik ve 
müzakere edilmiştir. 

lstanbulda benzin 
meselesi 

lk11sad Vekili kumpanya 
direktörlerile konuştu 

lstanbul, 6 (Hususi) - lk· 
tısad Vekili B. Celal Bayar, 
benzin fiatleri meselesini bu· 
gün de tetkik etmiş ve alaka
darlardan izahat almıştır. 

B. Celal Bayar, bundan 
sonra petrol şirketleri müdür
lerini bir toplantıya davet 
etmiş ve bizzat kendilerilc 
görüşmüştür. 

ita/yan-Alman 
Amele teşekkUlleri 

birleşiyor mu? 
Roma, 6 (A.A.) - İtalyan 

ve Alman amele teşekkülle· 
rinin teşriki mesai etmelerini 
derpiş eden bir itilaf imza 
edilmiştir. ltilafname mucibin· 
ce iki memleket ricali ve iş
çileri muntazaman birbirlerile 
temas edeceklerdir. 

Yeni bir enternasyonal ih· 
das edilmek istenildiği bu mü
nasebetle tasrih edilmektedir. 
Bununla beraber amele teşek· 
külleri beynelmilel mahiyette 
bir teşebbüste bulunacakları 
zaman birbirlerile istişare ede· 
ceklerdir. 

Franko 
lngiliz ocaklarmm tekrar 
faaliyete geçebileceOini 

bildirdi 
Londra, 6 ( Radyo ) - Şi· 

mali ispanyada kain ve lngi
lizler tarafından işletilmekte 
olan maden ocakları, harb 
münasebetile tatili faaliyet et-
mişlerdi. Son gelen haberlere 
göre, General Franko, İngiliz 
hükumetine verdiği bir muh· 
tırada, bu ocakların tekrar 
faaliyete geçebileceklerini bil· 
dirmiştir. 

l talya 
Habeşistanda yapacağı 

işler için tahsisat ayırmış 
Roma, 6 {Radyo) - Faşist 

Partisi, bugün genel Sekreter 
B. Staraçinin rıyasetinde top
lanmış ve Habcşistanda yapı
lacak olan işler için hiikOme· 
tin tahsis eylemiş olduğu 12 
milyar liret etrafında izahat 
vermiştir. 

/ngiltere sefiri 
Von Nöyrah ziyaret etti 

Bertin, 6 (Radyo) - lngil
tcrenin bura sefiri, bugün Al
manya Hariciye Nazırı B. Von 
Nöyratı ziyaret etmiş ve muh
telif meseleler hakkında ko· 
nuşmuştur. 

. 
7 Temmuz 937 

Tütün ikramiyeleri 
Tevzi olunuyor 

8 Temmuz 937 Perşembe gü· 
nü Eşref paşa 

10 Cumartesi Güzclyalı 
12 Pazartesi Basmane 
14 Çarşamba Alsancak 
16 Cuma Karşıyaka 
19 Pazartesi Buca 
21 Çarşamba Burnava 
23 Cuma Seydiköy 
26 Pazartesi Değirmendere 

Harp malullerile şehit yeti111· 
!erinin 937 yılına ait tütün ik· 
ramiyelerinin yukarıda yazılı 
günlerde Vilayet mektupçulu· 
ğunda teşekkül edecek ko111is· 
yon tarafından tevzi edilecek· 
tir. Sabah saat 8 den 12 ye 
kadar evrakı müsbilelerile bir-
likte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Fransız hava filoıd 
manevralar yapacaj 

Paris, 6 (A.A.) - Fransanall 
Akdeniz filosu hava kuvvetle
rinin ve üçüncü mıntaka filo
sunun da iştirakile 7, 8, 9 "' 
10 Temmuz tarihlerinde ToG" 
lon açıklarında büyük mane~ 
ralar yapacaktır. 

Fransada 
Ormanlar yamyor ~· 

Paris, 6 (Radyo) - M 
mozda kain büyük ormanlar: 
bir kısmı ate., almı~tır ... ti ek 
kumet, yangını sondurdl 
üzere ~eniş tertibat almıştır• 

Eski muharipler 
Berlini ziyaret ettil~~ 
Berlin, 6 (Radyo) - r,.1111"" 

muhariplerden bin Fran,.,. 
bugün buraya ge~mişl~r ti 
Alman eski muharıplerı tar'" 
fından karşılanmışlardır. 

Randevu evleri 
Fuhuş ve fuhuş yüzün~ 

bulaşan hastalıklarla milcad t 
komisyonu, dün Sıhhat dl 

dürlilğünde toplanmış, zabı::. 
meydana çıkarılan bazı -llA 

devu evlerinin kapatılrnP' .. 
kararlaştırmıştır. 

TAKVİM 
Rumi . 1353 ı Arabi. t jl 

Haziran 23 Hcbifıliıbllt 

-
l 
9 
3 
7 

Temmuz 

7 
ı 
9 
.3 
1 

Çarşamba 

lzmir Liseleri ve Orta 0 1' 
farı satınalma komisyonun~ 

Erkek Lisesi talebelerinin Askerlik kampı ihtiyaçları.~ 
olan 2050 lira muhammen bedelli 14000-2000 kilo ~~ 
nev'i ekmeği ile 720 lira muhammen bedelli 500·900 kı~ 
ibaret sade yağına 2~ 7-937 Cuma günkü açık eksilt111t 15 -
isteklisi çıkmadığından 12-7-937 Pazartesi günii saat E~ 
ihalesi yapılmak üzere eksiltme on gün uzatılmıştır. . . 'tJ 
için muvakkat teminat 153 lira 75 kuruş, sade yağı 1?1

" !#.: 
liradır. Eksiltme yeri Hükumet binası içinde Kültür ~1'~ 
lüğündedir .. Şartnameler günün her saatında Erkek Lıst~ 
görülebilir. isteklilerin Tıcarel odası vesikasile kanuıı /,I._ 
ğincc alacakları Banka teminat mektupları ve Maliye yİ' 
makbuzlarile tayin olunan gün ve saatında ve bildırilefl 
toplanacak olan komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~n~!!~~e~!!ei~~~!:~~!:ıon b~ 
öğüten Vilayet Un f abrikasırıın üç yıllık iC:S~1,e ~' 
7500 liradan 30-7-937 cuma günü saat on ık•> 
kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. . t ~ 

2 - Teklif mcktup]erinin yüzde yedi buçuk tern•"~tıı"!'ii 
1697 buçuk liralık banka makbuzu ve ya rn; sifi~ 
birlikte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci mad e yilif1 
tarif dairesinde o günü saat 11 re kadar lı\ı' 
makamına veril mi~ ve ya gönderilmiş olnıA51 • lef· 

3 Taliplerin Encümen kalcmmdcn izahat alabılıf 
7 11 15 19 
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~Yazan: M._Ayhan Fransızca ders al
mak istiyenler 

ikilı~gecesi, 'zabıta Dokanın kona

Frans ızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di
leklerine müsaid şartlarla ce-

~ vah vcrmeğc hazırdır. istiyen-
lerin yazı işleri müdiirlüğü· 
müze müracaatları.. 

ğını kontrol altına almışb. 
n· Bir dakika sonra doğan mızı gemi, Venediğe çok ya· • 
ave etti: kın bir koyda bulunuyordu. 

Çı -Unutma ki, bir saat sonra 
hlı~~k mecburiyetindeyim. Ta
b ;~ızc; belki döner, gelir, 

11~ 1 uzak bir zaman için hiç 
grarnam. 
irini: 

t - Sen bir muammasın Do· 
~n ·diye mırıldandı- ben seni 
f Vraınaktan çok uzağım. Dur, 
r;;ul elbiselerimi değiştirip te 
c:.e eyim. 

cd~tini çıktı. Doğan, tahmin 
1Yordu: 

'il - l<iyara, belki de şimdi, 
ı cktubu okumak fırsatını ele 
l':~i~ıniştir. Acaba gelecek mi? 
it lıkelere ve maceraya atı-
/t'ı·k kadar iradeli ve kuv· 
c 1 ın'? ı .. 

Mektupta, ona şöyle yaz
lıııştı: 

" " Aşkım ve saadetim Ki
ıara! 

llı~rnanımızın kıymet ve ehem· 
iti~etini takdir ediyorum. Bu 

arla gayet kısa yazacağım. 
'Bu 8u gece nikah olmıyacaktır. 
a rıa herhalde mani olacağım. 
rrı Una nasıl muvaffak olduğu
~~ da sonra öğreneceksin. 
bc~~kün olduğu kadar süratle, 
Ci 1 de bu gece seni bula
lik!1~· Hiç korkma, ben teh-

~ Sızce sana kadar yaklaşa
cacl Rırn ve eg" er, kalbin, açık 
erı· l 

ebe 1~ erde sana hazırladığım 
ec1· dı saadet ve aşkı kabul 
b 'Yorsa, Venedikten bera
b~tce uzaklaşacağız. Venedik 
~~avuç yerdir ki burada sa· 

d .. et yoktur. Fakat denizleri 
tı .. 

ı-J~~·· Şu ufuklar boyunca 
dı 1~1P te hiç sonu gelmiyen 
t~rıızleri tasavvur et. Orada, 
d•~eşlcrle, yıldızlarla, ayla, 
Yal galar ve rüzgarlarla yapa· 
ba rıız kalacağız. Kollarımda, 
~e Yatın en ~üzcl rüyasını gö-

Cek d d'' 1-tı • sazım a unyanın en 
~h· Parçasını dinliyeceksin ... ., 
lerrıb dahilinde lazımgelcn 
ku 1 atı aldım. Aşkımızı, en 
cb vv~tli şekilde müdafaaya ve 
~1 .. ~dı saadetimizi almağa ha-

•ndım. 

be~ı'ni, dakikadan dakikaya 
1\ el. Ve, korkma!.. Meçhul 

orsan ·ı· . h Ye d ın sevgı ısı, ona er 
~ e~ her zaman inanmalıdır. 

llı ogan, hakikaten, Kiyaranın 
beuvafakati takdirinde, bu gece 
Yor Şeyi sona erdirmek isti· 

"du Ç" k" b .. Re .. :. un u, eş on gun 
~ Çtıgı takdirde, keyfiyetin ta 
0ına ttı . Ya, papaya kadar akset-

di~~ı gayet tabii idi. O tak· 
bür·e belki de Kiyarayı bü~· 

Dn elden kaçıracaktı. 
buı oğan, ayni zamanda, Mcç
Yak l<orsan rolünü oynıyarak 
ta •la.nan arkadaşını da kur· 
tına" kii gı kararla~tırmıştı. Çün-

diktonun, bir haylı dayak ye· 
dığ en sonra, serbest bırakıl

ından haberi yoktu.. Kır· 

Biri · s 1\. ncı ınıf Mutahassıs 

ur. Demir Ali 
Cilt Kamçı oğlu 
la ve TenasUI hastahk· 
ı rı ve elektrik tedavisi 
Eı~ir • Birinci beyler sokağı 

anıra Sineması arkasında 
.......... -...~T defon : 3479 

* * • 
Halbuki Meçhul Korsan, 

umulmıyan bir yerde bir hiz
metçi kıza hediye olarak ver· 
diği para çantasının, kendisine 
neler hazırladığını hiç hesaba 
katmıyordu. 

Venedik muhafızı, avı yaka
lamak için epeyce tertibat al· 
mıştı. Bilhassa saray yolunda, 
büyük bir zabıta faaliyeti var
dı. Muhafız, tilkiyi bu defa 
muhakkak tuzağa düşürece· 
ğine kanidi. Düğün saati yak· 
]aşmıştı. Fakat şüpheli olarak 
kimse geçmiyordu. Ancak, ta
nınmış davetli1er, birkaç Ve
nedikli ve bir de papaz geç· 
mişti. 

Diğer taraftan, nikah mera
siminin bu akşam yapılacağını 
duyan bazı meraklı insanlar da 
yavaş yavaş o tarafa doğru 
sökün etmişlerdi. Hiç kimse, 
nikah merasiminin akim kaldı· 
ğının farkında bile değildi. 

Venedik muhafızı ve maiyet 
zabitleri, halkın bu kalabalı· 
ğından sinirlenmeğe başladı· 
lar. Çünkü Meçhul Korsanın 
bu kalabalıktan istifade etmesi 
çok muhtemeldi. Bazı sarhoş
lar, keyifli naralar atıyor, de· 
nizden şarkı sesleri duyulu· 
yordu. Zabıta, bütün dikkati 
ile geleni, geçeni gözden ge· 
~iriyordu. 

Sahilde iki balıkçı, sanki 
bir gondolun içini düzeltiyor· 
muş gibi, haşhaşa iğilmiş, hem 
fısıldaşıyor, hem de çalışıyor· 
lardı .. Ortalık zifiri değilse de 
epeyce karanlıktı. 

- Farkında mısın Şakir! 
- Evet, zabıta şüphede. 
- Ben çıkal·ağım, sen kır-

mızı feneri yak, arkadaşlar 

haber alsın .. 
- Ya sen?. 
- Ben gidip Pn·nscsin sa· 

rayı civarında kaptanı bekli
yeyim. Baksana köpek uşak
ları arı gibi kaynaşıyorlar. 
Aman feneri şu direğe ge· 
çir de şüphelenmesinler. Çün
kü herifler, tazı gibi koku al
mağa hazırlanmışlar .. 

- Neticeyi nasıl haber ala
cağım? 

- Bu akşam kolay kolay 
bir harekette bulunamayız. Sen 
burada dur ve ayrılma!.. Belki 
arkadaşlar gelir, seninle temas 
ederler .. 

Bu sözleri söyliyen balıkçı, 
hafif ıslıkla bir şarkı söylc
mcğe başladı. Yarım dakikn 
geçmeden o ayrılmıştı. Bu dcf a 
şarkıyı diğeri tutturmuştu. F c· 
neri o kadar tabii şekilde ya· 
kıyordu ki, kimsenin şiiphe· 
lcnmesine imkan yoktu. 

Şehir muhafızı, bilhassa sa
ray civarına ehemmiyet veri· 
yordu. Bir köşeyi, bizzat tul· 
muştu. Gelen, geçeni yiyecek 
gibi tedkik ediyordu. Vrnc· 
diklilerden bazıları onu tanımış. 

- Do kanın muhafız köpeği 
diş gösteriyor, pek yaklaşma· 
ğa gelmez. 

Diyerek uzaklaşmışlardı. Va· 
kit ilerleyordu. Haber, ansızın 
şüyu buldu: 

- Nikah olmamış, nikah 
geriye kalmış .. 

- Acaba neden?. Göz Hekimi 
Mitat Orel - Muhterem piskopos anide 

hastalanmış .. 15 Ağustosa kadar seya· 
hatte bulunacağı sayın muş
terilerine arzeder. 

-inanmayın, işin içinde mut
laka iş var! 

Sonu Var -

ANKARA 
Büyük Emlitk 

acentası 

• 

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

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

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara llanat Acentası 

-~--·ı Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Kırıkkalede yaptırılacak 
• ınşaat 

Keşif bedeli (21944) lira (90) kuruş olan yukarıda yazılı 
inşaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 27/Temmuz/937 salı günü saat 15 te kapalı zarf ıle 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira (10) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1646) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde ya1ılı vesaikle muayyen gün ve 
saatta komisyona müracaatları. 7 9 11 13 2231 I 

Askeri fabrikalar umum mü- 1 

dür .. öğünden: 
Kırıkkalede yaptırılacak 

kalörifer tesisatı 
Keşif bedeli (75000) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27/Ağus-
tos/937 cuma günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname (3) lira (7 5) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5000) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları. 7 9 11 13 2232 

Askeri Lise orta mekteplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

1 - istnnbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri 
lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalcde askeri 
san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri 
orta okuluna: Tiirkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini 
haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 
İstanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede yazılı 
dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mekteplere 
ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret verile· 
ccktir. 

4 - İstekli olanlar dilcçderinc a~ağıda sıra ile yazılmış 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti 

1 
2 

askeri liseler miif etlişliğinc gönclcrmclidi ı lcr. 
Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri Vc)'a 
ehliyetname tasdikli benzeri. 

3 Nüfus teskeresi tasdikli sureli. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnii hal vaı akası. 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfcıtişlige müracaal edip 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vcsıkalar isle· 
necektir. 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sllğlık 

2 

6 

raporu. 
Noterlikçe tanzim edilecek laahhüd senedi {Ôrnrği 
müfettişlikten verilecektir. 
İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Auslos 937 
güniinc kadar müracaat etmelidirler. 

7 Dileği yeıinc getirilmiyenlcr bir bak iddia ~demezler. 
7 1 o 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

fstanhul komutanlığı birlikleri hayvatı için 280000 iki yüz 
seksen bin kilo yulaf kapalı zarfl a satın alınacaktır. ihalesi 
21 Temmuz 937 Çarşamba günü saat 16 da y4\pılacaktır. Mu
hammen tutarı 16800 liradır. Şartnamesi her gün öğleden cvı·I 

komisyonda görülebilir. isteklilerin 1260 !iralık 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 l 7 2179 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bornova Tümen satın alma Komisyondan: 
1 Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı için 24100 kilo 

sade yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 Münakasası 23·7-937 Cuma günü saat 1 l de yapı· 

lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat temi· 
natı 1718 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele· 

rinde yazılı vesikalarla birlikte "teminatı muvakkata 
makbuzu veya banka mektuplarile birlikte teklif mek
tuplarını münakasa snatından bir saat evel Bornova
daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

7 11 15 20 2193 

lzmir memleket hastanesi baş
tabipliğinden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri ihtiyacını karşılıyacak 
olan 5100, kilo ve 4080 lira muhammen fiatli sade yağı mu· 
vakkat teminatı 306 lira ve 1600 kilo ve 800 lira muhammen 
bedelli zeytinyağı muvakkat teminatı 60 lira, 6200 kilo ça· 
maşır sabunu 1984 lira muhammen bedelli ve 149 lira mu-
vakkat teminatı, 300 kilo yeşil sabun 63 lira muhammen be· 
deli ve 5 lira muvakkat teminatı, 90 ton soma maden kömürü 
720 lira muhammen bedeli ve 54 lira muvakkat teminatı 435 
kilo kaşar peyniri 239 lira muhammen bedelli ve 24 lira mu· 
vakkat teminatı 700 kilo pirinç unu 126 lira muhammen be
deli ve 1 O lira muvakkat teminatı 150 teneke gaz suyu 510 
lira muhammen bedeli ve 40 lira muvakkat teminatı 150 ~Jet 
battaniye 1800 lira muhammen bedeli ve 135 lira muvak ·at 
teminatı 300 çift terlik 210 lira muhammen bedeli ve 16 lira 
muvakkat teminatı 2000 metre yerli kefenlik bezi 420 lira 
muhammen bedeli 32 lira muvakkat teminatı · 11620 metre 
yerli kaput bezi 2615 lira muhammen bedeli ve 197 lira mu· 
vakkat teminatı 4000 kilo dana eti 1360 lira muhammen be· 
deli ve 102 lira teminatı muvakkatası 150 lira muhammen 
bedelli ve 12 lira muvakkat teminatlı 3000 kilo ağaç kömii· 
rünün 10 glin müddetle uzatılan açık eksiltmesine istekli cık
madığından vilayet daimi encümeni kararile 5· 7-937 tarihin
den 5-8·937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlığa çıkarıl· 

mıştır. isteklilerin vilayet encümeninin toplandığı her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar İzm ir vilayet 
daimi encümenine müracaatları ılan olunur. 2261 

Satılık hurda demir, maden, is
kele tornikleri, demir boru ve 
köşebentler vesaire •. 

İzmirde Karşıyaka - Bayraklı şosesi üzerinde kain Bayraklı 
tersanesi namile maruf mahalde bulunan hurda demir, maden, 
iskele tornikeleri, irili ufaklı demir boru, demir köşebentler, 
tahta ve demir makaralar, muhtelif anahtarlar, zincir kilitleri, 
destere, burgu vesaire 10/Temmuzf937 tarihine rastlıyan Cu· 
martesi günü saat on birde açık arttırma suret!le satılacaktır. 
Alıcıların yüzde on teminat vermeleri lazımdır. Fazla izahat 
almak istiyenler Gazi bulvarında 8 numarada Demirelli hanın
da Avukat Salime müracaat edebilirler. Alıcıların tayin edilen 
gün ve saatta mahallinde bulunacak laeyete müracaatları ilan 
olunur. 2272 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komis
yonundan: 
100,000 metre torbalık bez 

Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunda 23 Temmuz 937 Cuma giinü saat 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname l lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif ınek· 
luplarını mezkur günde saat 14,30 za kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 iincü 
maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 7 9 11 13 2182 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
N Llra o. 
828 Güzelyalı Erik S. 13 No. tajh Ev 200 
816 Karataş islahane S. 33 taj No.lu evin 224 de 155 sehimi 121 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdi
dcn haddi lavikla talip çıkmadığından 1-7-937 tarilıinden iti· 
baren bir ay müddetle paı.arlığa bırakılmıştır. Alıcıların her 
Pazarlcsi Perşembe günlerinde Milli Emlak dairesinde toplanan 
komisyona rnüracaAlları. 2269 
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Vapur Acentası = Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri ~ 
ROY~bM~~~\'ts~DAIS = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ 
"TRiTON,, vapuru 9 Tem- - = 

muzda gelip BURGAS VAR· = Hamt:llö NlUı~lh~t ranra1r =-
NA KôSTENCE limanları \YJ V ~ 

- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. C:eıaı Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarım kabule bar 
lamıştır. Telefon, 3956 

içi~::~;~~~IENT Lf. :=Sıhhat Eczahan esı· ~-= 1 
11BIRKALAND,, motörü 5 

Temmuzda beklenmekte olup -

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apariı
manı karşısında !vo. 1018 Tele. 2545 ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük piyangosal ROTTERDAM, HAMBURG, - nde bulunur. 

GD YNI A, GD YNIA ve IS- İi 111111111111 Ullllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ. 
KANDINAVY A limanları için ·--
yük alacaktır. ---
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
,,LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG limanları için yük ala
caktır. 

3 üncü keşide 11 Temmuz 193 7 dedir 
, Büyük ikramiye 45,000 liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 
lerlc (20t000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olall 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. SERViS MARITIM 

ROUMAIN . .. ........... _ ................. --.. ~ 
'·SUÇEAVA,, vapuru 14 

Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN Lf. 

NES LTD. 
11 OPORTO ,, vapuru 10 

temmuzda LIVERPOOL ve 
SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

" POLO ,. vapuru 10 tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION LTD. 

"AD JUT ANS,, vapuru ha· 
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

DEUTSHE LEV ANTE 

HAYR6TliM 
çlz111 

LINE ----------------------~-llm!l-----"DELOS,, vapuru 11 tem· V N. "EXECUTIVE" vapuru 9 Temmuzda LIVERPOL ve 
muzda HAMBURGt BRE- • • Temmuzda bekleniyor. NEV- ANVERS limanlarından yük 
MEN ve ANVERSten gelip W • F • H. VAN- YORK için yük alacaktır. çıkaracak ve BUR GAZ, VAR-
yük çıkarecaktır. NA, KôSTENCEt SULINA, 

Tarih ve navlunlardaki de· Der ZEE & CO. AMERICAN EXPORTLINES l 
THE EXPORT STEAMSHIP GALATZ ve BRAIL liman· ğişikliklerden acenta mestu· DEUTSCHE LEVANTE LI- (arına yük alacaktır. 

livet kabul etmez. . CORPORATlON 
--------- NIE. G.m.b. H. PiRE AKTARMASI SEYRi Soc. RoyaleHONGROISE 
"UM DAL,, Umu. "CHIO~.~~a~~~G2 tem· SEFERLER DANUBE MARITIME 

Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethaneın• 
bu kere daha genişleterek gene Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraktı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 
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= A. Kemal Tonay 1 
- Bakteriyolog t1e bulaşıcı, salgın; hastalıkları ~ = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
~ (Verem ve saire) 1 
~ Basmahane istasyonu karomndaki Dibek sokak başında 30 eayıh 
E: ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam saat 6 ya 

i11111111111111111111111ıııımlıimttıılıiiıiiliıiıııttiıliii ~:ieıon: 411 s mıfill 
Kimyevi 'Cle bakteriyoloji raporları haiz____.,: 

Yüzlerce senedenberi sıhhate fay dası 111~ 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmefef1' 

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazil1°' 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
V" ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma· 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suY~d: 
ezher cihet rüçhandır. ,. buyurdukları bu su; müzmin ın 1 

... 

ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında Tll~ 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, ll t 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve ~e~:. 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, m~sane yolları ıl~b~ 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrU 
ile sabittir. e 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşfllıı 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklarından herB 
vesait mevcuttur. _,,, 
------~--~----~~~----...... -----------

D • A d b kl · HAMBURG "EXCAMBION,, vapuru 2 "DUNA., vapuru 10 Tem· 
mi enız centa- muz a e enıyor. Temmuzda PIREden BOSTON muzada bekleniyor. BEL- T. b 1 d. • ı· v. d • 

lığı Ltd. ve BREMEN limanlarına yük ve NEVYORK içinhareket GRAD, NOViSAD, BUDA- 1re e e 1ye reIS 1g1D en. ... 
Açık eksiltme ilanı 

çıkaracaktır. d t "• edecektir. PEŞTE BRATİSLAVA Lf NZ 1 - Aşağıda muhammen bedellerile cins ve müfre a 1 ' i· 
HellenİC Lines AMERIKA_N_E_X-PORT Ll· " EXCHORDA,. vapuru ve ViYANA limanları için zılı itfaiye malzemesi 2.7.937 tarihinden 27.7.937 ta:e 

L• • d NES 16 Temmuzda PİREden BOS· yük alacaktır. hine kadar yirmi altı gün müddetle açık eksiltıneı lmlte The EXPORT STEAMSHIP TON NEVYORK h CORPORATION ve için are· DEN NORSKE MIDEL- konulmuştur. 
PHELPS LINE "EX CHANGE,, vapuru 20 ket edecektir. HAVSLINJE 2 - Açık eksiltmeye konulan malzemenin: ıııi· 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- d b ki EV Seyahat müddeti: o s L O Muhammen °o 7,5 muvakkat te 
[nuz beklenl.lmekte NEVYORK temmuz a e eniyor. N . PiRE BC)STON 16 ·· 

YORK ve BAL TIMOR liman· • gun "BAALBEK,, motörü 23 bedeli Cins ve müfredatı nat akçesi 
limanı için yük alacaktır. ları için yük kabul eder. PİRE - NEVYORK 18 gün Temmuzda bekleniyor. PİRE. Lira Lira Ku. 

Vapurların isimleri, gelme 1--~-------- SERViCE MARITIME RO· DÜNKERK ve NORVEÇ li- 1450 650 metre 52 milimlik keten 108 75 
tarihleri ve navlun tarifeleri ağustost beklenilmekte ROT- UMAIN. BüCAREST manian için yük alacaktır. hortum ve beş kalem ilti· 
hakkında bir taahhüde girişi- TERDAM, HAMBURG ve •DUROSTOR,, vapuru 31 • sak parçaları. ,t 
lemez. ANVERS limanları için yük Temmuzda bekleniyor. KÖS- FOTO 3 - isteklilerin 27-7-1937 tarihine rastlıyan salı günü 5'et 11

HELLAS,, vapuru 6 tem· alacaktır. TENCE, SULINA, GALATZ 15 te muvakkat teminat akçesi ve 1937 yılı Ticar ... 
muz beklenilmekte ROTTER- Birinci kordonda "UMDAL,, ~ e•· 

• ve GALA TZ aktarması TUNA odası kayıt vesikalarile birlikte belediyemiz daim• 
DAM, HAMBURG ve AN· UMUMi DENiZ ACENTA- f k 

;ı. limanları için yük alacaktır. Re i Lütfi Or cümenine müracaatları şarttır. . b"' VERS limanları için yük ala- Llvl LTD. vapuru acentalı· ., 
caktır. ğına müracaat edilmesi rica JOHNSTON W ARREN Zevkinizi okşayacak poz 4 - Şartnameleri görmek ve izahat almak istiyenlerın ·rıe 

"TÜRKIA,, vapuru 26 tem· olunur. LINES L TD. Temiz işçilik gün çalışma saatları içinde belediyemiz muhasebeS~ı· 
muz beklenilmekte ROTTER- Riz binasında No. 166 L 1 V E R P O O L Hükumet civarı Kaymakam müracaatları ve istiyenlere şartnamelerin birer k0{z33 
DAM, HAMBURG ve AN- Telefon : 3171 "DROMORE,, vapuru 18 Nihadbey caddesi No. 20 sının bedelsiz olarak verileceği ilan olunur. 7-13 

VERS limanları için yük ala· ~ b61J' 
caktır. ı esiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 

" • btnr.lnr. hunu lnı1R;v• .J~rl111r. 


