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- Salı - 3 Ağustos 1937 Fiati (100) Para 

ve yaralananlar ·çolitur 
--- - - --------~ 

Gaz depolarındaki yangın devam ediyor Idra torpitosu bir\' onan 

Alevler arasında diri diri yananların vapurunu batırdı 
------

20 kl.ŞJ•den fazla oldug""' U anlaşılıyor Y0lcuların mühim bir kısmı kaiptir, geç 
vakit dokuz kişinin cesedi bulundu 

Bu sabah kömür haline gelmiş üç ceset daha çıkarıldı. Has
tahanedeki yaralılardan da iki kişi öldü. Y angır~ın 

öğleye kadar söndürüleceği tahmin ediliyor 
Dün gece Bayraklı- Burnava Bayraklı ve gerek fzmirde ha- dürme tedbirleri ve tahkikatla dekler açılmış ve su doldurul-

arasında bulunan iki benzin ber alınmış, herkesi büyük alakadar olmuşlardır. muştur. Bayraklıda bol su 
Ve petrol deposundan Anadolu bir korku kaplamıştır. Had'se İtfaiye derhal hadise yerine olmadığı için itfaiye, güçlükle 
Türk Limited şirketine ait ola· yerine vali Bay Fazlı Güleç, yetişerek yangının genişleme· çalışmıştır. Maamafih suda 
nanda büyük bir yangın çık- müddeiumumi muavini B. Asım sine mani olacak tedbirleri olsa, ateş alan benzin ve pet· 
lllıştır. Yangın saat 21,30 da Tuncay, Emniyet müdürü B. almış ve söndürülmesine ça- rolların tamamen yanıp tüken· 
lllüthiş bir infilakı müteakip Salaheddin Arslankurkut ve lışm1ştır. Depodaki yangının meyince sönmesine imkan 
başlamış ve derhal genişlemiş· belediye reisi muavini B. Suat etrafa sirayetine mani olmak yoktu. 
tir. Bir anda yangın gerek Yurdkoru giderek yangını sön- için yana depo etrafına hen- Hadise yerine yetişen Tüm 

----------•ıt • +-+- general Rasim Aktuğ, askeri 

Japonya,ŞimaliÇinde muh 
tar bir hükômettesisediyor 

kuvvetler tarafından yangına 
karşı alına tedbirleri! gözden 
geçirmiştir. 

Yangında kaybolanlar var
dır. Bunlar deponun içinde 
bulunmak bedbahtlığına ma
ruz olanlardır. Tahkikata göre 
yangın, bir vapur dolusu ge
len benzin ve petrolun de· 
poya çıkarıldığım ve teneke
lere konarak lehimlendiği 
sırada dikkatsizlikten ileri gel
miştir. O :sırada lehimleme 
işini tenekeci Bay Hasan ya· 
pıyordu. Kendisi yanarak ölen
ler arasındadır. 

~skeri harekat, gittikce hararet kesp ediyor 
130 bin kişilik bir topçu kuvveti hazırlandı 

Bir Japon topçusu 
Şangay, 3 (Radyo) - Ja- Tokyo, 2 (A.A) - Han-

~nlar, 130 bin kişilik bir kovdan alınan haberlere göre 
topçu kuvveti hazırlamıştır. Çin ve Japon tacirleri arasın-

Formoza, hergün binlerce daki müzakereler tamamile 
'-rıdık mühimmat vurud et· durmuştur. Çinlıler Swatow 
"1ektedir. ve Kautonda Japon eşyalarım 
'b Japonya Harbiye Nezareti, almak istememektedirler. 
1 
tiyatJarın bir kısmını silaha Tiyençin 3 (Radyo)- Japon 

Çakırın t 
Ş ışhır. R d kumandanı, Çin ordularının 

._ ang ay3 ( a yo)- Japon h k~ k ··h· d 
ııı:ıt are atına arşı mu ım te · 
"' aatı, Tiyençin istasyonunda b' 1 l ak .. ld ... 
rra k b ır er a ınm uzere o ugunu 
-~ hsız tebaasına arşı azı .. l . . ar ç· d b. 
rı.''r muameleler yapmışlardır. soy e~ı.ş ve şım 1 ın e, .~r 
llU ın.. b ti F r· · Ko.nunıst kalıncaya kadar mu· 
J unase e e ransız se ırı 
'Pon H · · N t' · cadeleye devam olunacağını l>r ya arıcıye ezare ını . ~ . . 
Otesto etmiştir. ılave eylemıştır. 
Şangay, 3 (Radyo) - Ti- Tokyo 3 (Radyo)- Jabon-

~tl\·Çin Rus konsoloshanesi.. ya imparatoru, bugün Başvekil 
1 '-tün Japonlarla beyaz Rus· prens Konoyu kabul etmiş ~e 

t~t tarafından basılmış ve bü- vaziyeti uzun uzadıya tetkık 
~I\ l . . evrak alınmıştır. ey emıştır. 
I~ ~us konsolosu, diğer dev- Japonyanın, şi~ali .. ~inde 
~~er konsoloslarını bir top- tan_ıamen m~h~ar bır. h ukume~ 

tıya davet etmiş ve hadi- tesıs edeceğını Asakı gazetesı 

·~· ~)l 1 kendilerine resmen izah 
'llliştir. 

'y ~usyanın Tokyo sefiri Bay 

)~~~~lofta, T ok~oda ~apon
IQlfıcıye nezaretme bır pro· 

notuı vermiftir. 

yazıyor. 

Tokyo, 3 ( Radyo ) - Ti
yen-Çinde asayiş temin edil
miştir. Şehir ve civarı, tama· 
men Japonlar tarafından işgal 

edilmiı bulunuyor. 

Japonlar, Çin üniversitesi 

talebesile Çin gençlerinin mü

him bir klsmını tevkif eyle

mişler ve bütün evlerde silah 

araştırmaları yapmışlardır. 

Nankin, 3 (Radyo) - Ma

reşal Şangay Şek, dün Kul-

noya vasıl olmuş ve buradaki 
Çin kumandanı ile mühim te· 
maslarda bulunmuştur. 

Kulno kumandanı Bay Şun· 
ki, en büyük Japon düşman· 
larmdandır. 

Depoda 20 ton benzin ve 
altı ton petrol vardı. Anadolu 
Türk petrol şirketinin sahiple· 
rinden Bay Ali Meftun da 
yaralananlar arasında depo 
içinde kalarak yananların mik
tarı onbeş kişi tahmin edil· 
mektedir. isimleri henüz tama· 
men tesbit edilememişse de 
- Devamı 4 ncü sahijedt' 

------------·~···~--.~--------

A vrupada bugünün 
eiı mühim meselesi 

~-~------------8. Mussolini ile B. Çemberlayn arasın. 
daki muhabere/ere J ehemmiyet veriliyor 

Bay Mussolini oeliahtle beraber 
Paris 3 (Radyo) - lngiltere Paris siyasal mahafili, bu 

~ile Fransa arasında devam müzakere ve muhabereleri bü· 
eden müzakerelerle İngiltere yük bir dikkatle takip ediyor-
Başvekili B. Nevi} Çember- lar. 
layn - Mussolini muhabereleri, Alakadarlar, müzakereler hak· 
bugün için en mühim vakayi· kında hiçbir ıey ifşa etme· 
dendir. mektedirler. 

Kazaya salıne olan Pire 
Atina, 3 (Radyo) - ldra 

adındaki Yunan torpitosu, 
dün, Yunanistanın muhtelif 
yerlerinden seyyah getiren 
Anastaso adındaki Yunan yol
cu vapuruna carpmış ve bu 
vapur, yirmi dakikada bat
mıştır. 

limanından bir görünüş 
Yolculardan yüz kayip var· 

dır. 

Dün akşama kadar birçok 
kimselerin (cesetleri toplan· 
mıştır. 

Bu hadise, burada ve bü· 
tün Yunanistanda derin bir 
teessür uyandırmıştır. 

------------·~·~···~---.~-----------

Dörtler misakı yeniden 
mevzubahs oluyor 

-----------------------
8. ·Eden misaktan evvel kont 

Ciyano.ile konuşacakmış 

Bay Eden makamında 
Lond ı a, 3 (Radya) - lngil· Başvekili B. Nevil Çember· 

tere, Fransa, Almanya ve hal- layn, birkaç gün istirahat et· 
ya arasında mutasavver olan mek üzere gitmiş olduğu Is: 
Dörtler misakından evvel, in· koçyadan buraya gelmiştir. Bu 

ani geliş, alakadar mahafilde gilterc Hariciye Nazırı Bay 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Eden'le İtalya Hariciye Nazm İngiliz Başvekili, bugün tek-
Kont Ciyano araslnda mühim rar lskoçyaya dönecek ve Bal 
bir temas vukubulacaktır. Moral şatosunda istirahatta 

lngiliz gazetelerinin Roma bulunmakta olan kral altıncı 
muhabirleri, dün Romaya ve Jorj taraşından kabul oluna· 
İtalyan gazetelerinin Londra caktır. 
mahabirleri de Londraya ~i· lngiltere, Fransa, Almanya 
derek vazifelerine başlamışlar· ve İtalya arasında bir dörtler 
dır. misakı için yeniden temaslara 

Londra 3 (Radyo)-lngiltere başlandığı söyleniyor. 

-------~------·--~----------~ 
f.laınidive Limaoınıızda ., 

Mektep gemisi bu akşam Akde
nize hareket ediyor 

Akdeniz turuna çıkmıo olan ı aabah Nal ll,30 da limanımıza 

Bııaidiy• mekteb gemimb, clia - Devamı 4 ncü aahifede -
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Sahite 2 

A asını Ciör __ 
_! __ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 46 
- Kanı görünce safranı ka

baıdı, elim ayağım bıraktı; 

şimdi bayılıvereceğim! 
- Neden olmuş, çocuk ne· 

reden düşmüş Allaseverseniz? 
-Gelin karyolasının iistün· 

den yere kapaklanmış. Taş 
ölçerim, suratı aynalı dolabın 

sivrisine çarpmış!. 

Tekrar bekçi babanın sesi 
gürledi. Bu seferki evvelkiler
den daha kuvvetli, 

- Böyükanıııml. Bı yol bu
raya bah. çalgucular g·ldül. 

Başta Hafıze olmak üzere 
sacayaklar, mrrdit'enin yarı

sında iken soldan geri ettiler. 
İnebilirlerse insinler, aşağısı 
mahşer .. 

Ht>psinden çevık ve çalak 
olan Nergis, çocukluğunda 
yaptığı gibi merdiven trabza
nının üstünden bacakların 

ayırıp aşağıya kayıverecekti 

amına onun da imkanı yok. 
Trabzırnd;ı, üç yaşından yt>di· 
sıııe k-ıd,<Jr yrdı, St'kız vc:-led .. 

At katta, sağ hki odaya 
uzun hir sofra kuı ulmuş. Dört 
köşe, tahtı kahvt·ci masaların
dan bıı kaç tane-;i yanyana 
konup vücude getirilmiş .. 

Sofraya müıeallik takımlar, 
tabaklar, çatal bıçaklar, çiçek· 
likler üstüne dizilmiş .. 

Evin içi tıpkı kadınlar ha· 
mamı .. Her tarafta bağrışma· 

Jar, gürültüler, çocuk ağlama· 
ları, viyaklamaları .. Birgün ev· 
velki çatlak, yayık, hımhım 
gevrek, mızmız seslerden ma· 
adası da araya karışmada. 

Davetliler daha buyurma
dığı, etraftan seyirci olarak 
gelecekler de üşüşmediği halde 
ortal:kta adım atacak, döne· 
cek yer yok. Cici anne ve 
kaynana Hafizenin, Haydarlı 
Necibenin, Burunsuz İfakatin, 
Hamlacının Nergisin candan 
ahbapları ve mahalledeki kapı 
karşı komşular dolmuştu. 

Bir harran gürradır gidiyor. 
Vakit daha erkendi. Sokak 

kapısı kapalıydı. Mahallenin 
bekçisi kapı önüne iskemleyi 
atmamış, satıcılar, susamcı ba
cılar, dilenciler, mahalledeki 
çocuklar sokağa yayılmışlardı. 

Eda, yatak odasındaki oy· 
nalı lavabonun önünde, sırtın· 
da dekolte gömlek, geceden 
ıslatıp kağıtlarla burduğu ve 
bukleletirdiği saçlarını çözmek· 
le meşgul.. 

Sağında, solunda iki taze 
yardımdalar. Çiçek bozuğu 

·olanı, burunsuz lfakatin peşi-
ne kuyruk edip getirdiği, 
kendi gıbi kesik perçemli, 
boynu mendilli kadınlardan 
birinin dul kızı. Öteki, Ham· 
lacının Nergisin yanına takı· , 
lıp gelmişlerden, .. bir tekke 
postnişinin gelini .. 

Odanın kapısı muttasıl açı
lıyor, zerdeçala ve çeyreklik 
boyaya boyanmış bir baş, 
rastıklı kaşlı, sürmeli gözlü, 
bol düzgünlü, buruşuk bır yüz 
içeri uzanıyor, guguk kuşu 
gibi ötüyordu: 

- Tanrım seni nazarlardan 
esirgesin emil. 

- O kaşını gözünü, o bo
yunu bosunu yaradana kurban 
olayım beni.. 

- Böyle kar parçası vücut· 
luya insan demezler, melek 
derler billahi!. 

dışarısında, yayık ağızla gay· 
galı gaygalı bir mani; 

iki çeşme yanyana 
Su içtim kana kana 
Seni doğuran ana 
Olsun bana kaynana 
Haydarlı Necibe... Haydi 

onun da kafasile beraber eli 
de içeriye: 

- Alın şu mavi boncuğu, 
görünür bir yerine takın me
laikenin... Gelin suyuna, ras
tığa, sürmeye sıra ' gelince 
aman bana seslenin tazeler .. 
Evlatçığımın yüz tuvall"tini ben 
yapı:ıcağım; başka kimseye el 
sürdürmt>ml. 

Hemen, Necibenin tepesin· 
den, ikinci bir kafa 

- Mavi boncuğa sözUm 
yok, aferin ve lakin böyle bir 
güzt>ller güzeline lüzumu var 
mı yüz tuvaletinin? Allah bir 
abes .. 

Şıpınişi Hafize de orada : 
- Nt> var, ne diyordunuz 

kardt>şler.? 

Ne dt>dikleri söyll"ninc.- der· 
hal entbent.. Aşağı tükürse 
s~kalı, yukarı tükürse bıyığı. 

Nt>cibeyi mi kırsın, yoksa Ner· 
gisi mi? 

Salrnla tül.:ürmeği daha ber
bat bulduğ'u, Necibeye taraf
tarlığının daha baskın olduğu 
anlaşılıy::>rdu. 

- Şöyle, az tertip bir yüz 
tuvaleti yapsa fena olmaz sa· 

nırım! Derken öfkeden benzi 
atık olarak oradan sıvışan Ner· 
gis de gevrek gevrek al ga· 
zeli : 
Huriler bilmem güzel mi hüs

nü cananım kadar 
Mehrü mah parlarım aya, şemsi 

tabanım kadar 
Edanın sağında ve solun· 

daki taznler: 
- Hafize teyzemin dediği 

en doğrusu kardeşciğim. Al· 
lah için kaşların kusursuz. 

Gözlerine pek az mikdarda 

sürme, yüzüne de pudra ile 

pembelik lazım!. dedikleri es
nada çat çat kapı ve kalın, 
tok, genizden bir ses: 

- Beeekçiiil. 
- Bekçi babanız geldi!. 

Kosun; kapı önüne bir iskemle 
verin. Sigara, kahve de götü· 
rün!. Yaygaraları arasında mer
divendtn aşağı, zelzele olu· 
vermişcesine evı saran bir 
koşuşma. 

Ezani saat, biri geçiyordu. 
Eda gelinliklerinı giymiş, telini 
duvağını takmış, tepesine de 
kuyumcu çarşısından kaldırı

lan felemenk ve roza taşlı tacı 
oturtmuş, alnına, iki yanağına, 
çenesine yapıştırmaları yapış

tırmış, eteğini süre süre ortada 
dolaşmağa başlamıştı. 

Ne derece sevinç içinde, 
tarifi imkansız... Hani (canım 
desen, canın çıksın ıınlıyor) 

diye bir tabir vardır. işte o 
tabirin tam aksine ma sadak; 
canın çıksını, canım anlıyacak. 
O derece herkese iltifat, her 
kese güler yüz. Sanki gıdıgıdı 
yapıyorlar da gıdıklanmadan 
kırılıyor. 

Davetliler te~ tük gelmeğe 
başlamışlardı. Davetliler diyor· 
sak, sayıları çok değil, dü
ğünde az kişi çağırmışlardı. 
Onlar da hep Hafizenin tanı· 
dıkları. 

(Ulusal Birlik) 3 Ağustos 937 

Le\1 i mecca.ni imtibanlaı·ıııa 22E,,liil- Yunanistanda 
· .1 e1 Nargileye ilanı har 

de 62 şehirde birden başlanacak. edildi 
Astiadan: -·-Maarif Vekaleti, imtihana girmek istiyenlerin 

haiz olmaları lazııiıgelen şartları ve imtihan 

Nargileye sadık kalan sorı 

meraklılarına artık ağlama~ 
düşer. Çünkü Atina zabıtası 

merkezi caddelerde bu[unan 
gazinoların önünde nargile içil· 
mesini yasak etmiştir. yerlerini Kültür direktörlüğüne bildirdi 

Lise ve orta mekteplere bu 
senede leyli ve meccani talebe 
alınacaktır. Bu yıl, 62 şehirde 
2 Eylülde imtihanlara başla
nacak ve kazananlar Anka
radan bildirilecektir. 

Maarif Vekaleti, imtihanlara 
girmek istiyenlerin ne gibi şe· 
raiti haiz olmaları lazım gele· 
ceği, imtihan esasları ve im
tihanların yapılacağı şehirlerin 
isimlerini Kültür direktörlü
ğüne bildirmiştir. Bu tamimi 
bizde aynen yazıyoruz: 

1 - Seçme sınavları 2 Ey· 
ifil 1937 Perşemhe günü saat 
dokuzda başlıyacaktır. 

2 - Seçme sınavlarına gire
ceklerin baş vurmaları 28 
Ağustos 1937 Cumartesi saat 
13 çe kadar kabul edilecektir. 

3 - Seçme sınavlarına gire
cek !erin durumları ve göste
rece~ leri belgeler Direktörlerce 
gözden geçirilecek, gerekirse 
Bakanlıkça araştırma yapıla
caktır. 

4 - Seçme sınavlarına gire
ceklerin şu şartları taşımaları 
gerekir: 

a) Türk olmak, 

Okullarda okul direktörü-
nün, kültür dairelerinde, kül
tür direktörünün başkanlığı 
altında üç öğretmenden teşek· 
kül edecektir. Lise ve ortao· 
kul bulıınmıyan İlbaylık ait
kokul öğretmenleri veya il\co· 
kul ispekterleri komisyonlara 
ahrır. Komisyon Başkanı ge· 
rekli görürse komisyon üyele
rini çoğaltabilir. 

10 - Seçme sınavları 

(Türkçe-Edebiyat), (Riyaziye) 
(Tarih-Coğrafya) derslerin· 
den ve yazılı olarak yapılacak
tır. 

11 - Bakanlıktan gönderi· 
lecek olan soru zarfları sınav 

komisyonlarınca talebe önünde 
tam saat 9 da açılarak tale
beye bildirilecektir. 

12 - Soruların cevaplan 
bu sınavlar için gönderilmiş 

olan kağıtlara yazılacaktır. 
13 - Sınav kağıtları mü· 

bürlenmiyeceği gibi hiç bir 
suretle de işaretlenmiyecektir. 

14 - Seçme sınavları şöyle 
yapılacaktır: 

ortaöğretim genel direktörlü
ğüne gönderilecek ve zarfın 
.üzerine parasız yatılı talebeye 
ait olduğu yazılacaktır. (Diğer 
evrak oktılda kalacaktır.) 

17 - Komisyon başkanı 
son sınav kağıtlarile birlikte 
talebenin adları ve baba ad· 
Jarile geçim ciurumlarını göste-
rir bir liste ile not yazılmıya 
mahsus listeyi hazırlıyarak gön· 
derecektir. Birinci listede baş-

n,·ı·nmı 3 nni •alıill>df' --

"En arğile yavasikon ... ,. 
Diye haykıran garsonun ın~· 

nidar ve meraklı sesini şimdi' 
den sonra nerede işideceğiı?· 
Halbuki bizde nargile esr3'. 

rengiz şarkı ve Türk idaresirı1 

hatırlatan bir hatıra idi. 
Şairlerimiz "esrarengiz şarkı 

diye, kafalarımızı patlatmaktB0 

biran geri durmamışlardır· 
Bari bunları da yasak etsİJl' 
ler ... 

~~~-----·~·~·~..-. -
Köpekler cenneti 

de var mıdır? 
Köpeklere bütün dünyada kaybetmişti. Bundan sonra k' 

en iyi muamele edilen yeı in girdiği koşularda evvelki ıno· 
İngilterenin Hertford kont!u- vaffakiyetini gösterememiş siif' 
ğunda bulunduğu şüphesizdir. ati azalmıştır. 
Buradaki şatoya dünyanın en Hertfort şatosu köpeklerine 
büyük köpekhanesi denilse muntazam bir haaa ve ç~~ 
hata edilmiş olmaz. Hakika· dikkatli bir rejim tatbik edı 
ten Hertford - Sair şatosunda mektedir. 

8
, 

en iyi cinsten 800 av köpeği Sabahleyin saat 7 ,30 da Y 
yaşamaktadır. Burada 2,000 taklarından kaldırılıp şa~o~~ 
dönüm arazi ile 150 insan bu küçük parkında az muCl e 
köpeklerin emir ve keyiflerine gezdirilirler. Bu arada hizrnde~ 

çiler her birinin yattığı o 9 
hazır bulunmaktadır. l t 
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b) Lise ve Okullar talimat
namesinin her sınıf için sap· 
tadığı yaşlarda bulunmak, 

A) Soru zarfları açılmadan 

önce komisyon her talebeye 
bir kağıt dağıtacaktır. Müs· 
veddelik kağıt kullanılmıya· 
caktır. Yalnız Riyaziye sınavı 

için müsveddelik Vt!rilebilir. 

lan baştan başa temizler ;k 
k 

Şato~a köhpek k'~oşkullarında Sabah S?ezintisinden döndU t' S. 
azanan meş ur ope er var- leri vakit hafif bir yemek " 8 

c) Bedene~ ve ruhça hasta, 
iHetli, sakat ve kusurlu olma· 
mak, 

d) Okutamıyacak kadar Ba
ba-Anası fakir olmak, (belge 
örneği il_işik) 

e) Zekası, çalışkanlığı, ah· 

lakı, talebesi bulunduğu okul· 

don alacağı fotoğraflı bir bel

ge ile saptanmak, (belge Ör· 
neği ilişiktir) 

f) Sıpıfında kalmış olmamak. 

5 - Dördüncü maddenin 

(a) ve (b) parağrafları nüfus 

hüviyet cüzdanile, (c) parağrafı 

okullara verilmiş olan rapor 

örneklerine göre sınavın ya· 
pıldığı okulun bulunduğu ilin 

hükumet doktoru tarafından 

yapılacak bakı sonupda alına· 

cak raporla, (d) parağrafı uray· 
lardan, köylü ise köy ihtiyar 
heyetlerinden alınacak belge· 

lerle, (e) parağrafı okulundan 

alacağı öğretmenler kurulu 
tutulgasile saptanacaktır. 

6 - Sınavları yapacak olan 

komisyon başkanı usulüne uy· 
gun olan dilekleri kabul ile 
şartları taşıyanların adlarını ve 
künyelerini tesbit ederek ken· 
dilerine fotoğraflı bir belge 
ve herhangi bir yanlışlığa mey
dan verilmemek üzere bir de 
sıra numarası verecektir. Bu 
sıra numarası sınava giren ta· 
!ebenin her türlü işlerinde 
kullanılacaktır. Aııcak bu fo. 
toğraflı belgeyi gösterenler 
sınavlara kabul edileceklerdir. 

7 - Seçme sınavları her 
ilbaylık merkezinde bulunan 
lisede, J ıse bulunmayan yer· 
lerde orta okullarda, orta okul 
bulunmıyan yerlerde Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

8 - Seçme soruları her 
sınır' için ayrı ayrı olmak üzere 
bakanlıktan gönderilecektir. 

B) Her talebe kendi kağı· 

dınm sağ köşesindeki yere 
adını, sıra numarasını, sınava 

girdiği okulun adını, sınıfını 

yaLdıktan sonra komisyonun 
bakımı altında kapayıp yapış· 
tıracaktır. 

C) Kağıtların köşelerinin 
her talebe tarafından tamamen 
yapıştırıldığı belli olduktan 
sonra saptanmış olan saatte 
zarf Başkan tarafından açıla· 

cak ve sorular komisyon üye· 
sinden biri tarafından tahtaya 
yazılacaktır . 

D) Talebeye dikte ettirile· 
cek soru çıkarsa tahtaya ya· 
zılmayıp doğrudan doğruya 
talebeye yazdırıJacaktır. 

E) Kağıtların h.er iki tarafı 

cevaplarla tamamen dolar ve 

yeni bir kağıt l8zım olursa 
ikinei bir kağıt verilecektir. 
Birden fazla kağıtların birbi· 
rine iğnelenmesi lazımdır. 

F) Sınav için ayrılan saat 

biter bitmez kağıtlar toplana
cak Vd kontrol edildikten son· 
ra zarfa konarak kapatılacak· 
tır. , 

G) Sınava kaç talebenin 
girdiği, soru zarflarının zama
mnda açılıp açılmadığı, sına· 
vın nasıl c~reyan ettiği bir tu
tulga da saptanacaktır. 

15 - Türkçe-Edebiyat sı· 
navı 2 Eylül Perşembe,. Riya· 
ziye sınavı 3 Eylül Cuma, ta· 
rih, Coğrafya sınavı 4 Eylül 
Cumartesi günierinde yapıla· 
caktır. Sınavların kaç. saat sü
receği soru zarfları üzerinde 
yazılıdır. 

16 - Bakanlık, numara öl· 
çülerini birleştirmek ereğile 
sınav kağıtlarını bir komisyo· 
na tetkik ettirecektir. Bunun 
için her sınavın sonunda ce· 
vap kağıtları bir zarf içine 
konarak mühürlenecek ve res-

dır. Derby yarışlarını kazanan rilir. Ondan sonra da iki sıı~ 
ve köpek yarışları kraliçesi idman yaptırılır. Sonra on i~' 
unvanını alan Kreta Rani de den bire kadar yıkattırıhp JJl' 
buradadır. Bu da iyi bir karı saj yapılır. Tırnakları dikk91. 

ve ana olmak için taçlarını lice kesilip dişleri fırçalan'\ 
terkeden film yıldızları gibi yıkanır. ikindi zamanı • köP~ 
yarışlardan çekilmiş yavrula- bakıcılar tarafından yaptırıl \· 8 
rının talim ve terbiyesine ha- talimde şatonun koşu ma~81 
yatını vermiştir. Bunların ha· )inde hıza koşmak man1.~, 
bası meşhur Mik Millerdir. koşu ve hendek atlamak gı 8 
insanın bunlara köpek aris· ekzersizlerdir. dl 
tokrasisinin şehzadeleri diye- Öğleden sonra saat 4,30gd] 
ceği geliyor. Çünkü dünyanın koşu müsabakası yapılır. ~ 
en pahalı köpek yavruları bun köpek içinden 15 i seçiler~ 

1 . •Jıf tardır. Analarına 5,000 ngiliz müsabaka sahasına ge~ırı ti 
lirası kıymet biçmişlerdi. Bu Koşulara seçilmek için bır 
yavrulardan herbirine ilk kıy- kım. kanunlar vardır. ~ 
met olarak 100 İngiliz lirası Önce bütün köpekler JJl ~ 
verilmiş ise de reddedilmiştir, tehassıs bir baytar tarafırıd:ır 

Meşhur "Ataksi,, de bu muayene edildikten sonra ~e 
şato da bulunuyor. Zayıf ve daireye kapatırlar. Hare 
güzel bir av köpeği olan A- İşareti verildiği zaman burfı~ 
taksi dört yaşında ve dünya· kapısını açarlar ·ıe köpe 
nın en süratli koşan köpeği· sıçrayıp koşarlar. r 
dir. Diğer arkadaşları ile yap· Umumi surette köpekler' f 
tığı sık koşularda daima bi· şam saat 10,30 da yatırılır::( 
rincilig" i muhafaza etmektedir. Uykularını rahat uyuma ( 

.. . . t . J mişle 
Kppeğin dairesi pek süslü- ıçın once ıyıce cmız en ~~ı 

dür. ikametgahının döşeme ve dir. Birbirlerile pek az ala ş 
duvarları yumllşak bir madde dar olurlar. Yalnız bunun ş ( 
ile kaplanmıştır. Bunun da se· yanı dikkat bir istisnası "~~~ 
bebi Ataksi'nin ikide birde dır. Bunların iç.inde kardeŞ~ş· 
rasgeldiği yere hızlıca kuyru· av köpeği birbirleri~e .. fev of 
ğunu vurmasıdır. Bu suretle iade merbutturlar. Bırısı k ~1 
hem komşularını rahatsız et· tuğu vakıt diğeri yerinden. i~ 
mekte, hem de kuyruğunu ya· mıldamadan ve kardeşı# 
raJamakta idi. İyi bir av kö- dönmesini bekler. Kardeşi~)( 
peğinin kuyruğu pek nazik birbirlerini görmeden yats Jıl 
ve pek kolay kırılabilir. Kuy· rına götiirülmesi irnkansıı ı.. 

k k .. ,,e• 
rukları birkaç santim kesilmiş Muntazam uy unun o: I 
11 • köpeğine peh çok tesadüf ler için büyük bir chemn11{, 

edilir. Bunlar yaralanan kuy· vardır. Bunun için gece uy~ 
rukların kesilmesinden ileri !arı arasında havlamaları 
gelmektedir. Kuyruk h ı~eke· meydan verilmemeğe uğr9.~ 
tinin köpeğin süratine tesir maktadır. Her köpeğin ds1Jt 
ettiği de nazarıdikkate alınma· sinde hem mikrofon he~ J 
lıdır. Hert for.d şatosu köpek· megafon vardır. Bir koP lıf 
lerinden bir meşhuru bir diş ·ı gece havlayınca köpek bB 
yarasından dolayı kuyrugunu Devmnı 4 ndı. sahi/"-:!:,/ 

lzmir Enternasyonal Fuar 1'' 
mitesinden; 
. 20 Ağustosta açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı için oef 
veren bir tango ){Üftesi \'f' hestesi hazırlayan! ra "llişer 

3 6 9 26 
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Leyli meccani imtihanlar 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) Çorum, Denizli, Diyarbekir, 

N. V. 
W. F. H. Van ı Fratelli Sperco j#·----· 

iz ıi w vapur acentası 
' o• 

11 nsucatı 

nooim Sirk eti 
kan her talebenin geçim du- Edirne, Elaziz, Erzincan, Er-
rumu hakkındaki kanaatını da zurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Yazacaktır. Giresun, Gümüşhane, Hakari, 
. 18 - Yukarıdaki şartlar lçel, İsparta, İstanbul, lzmir, 
ıçinde parasız yatılı sınavla- Kars, Kastamonu, Kayseri, DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
tında kazananların adları ga- Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, G. m. b. H. 
Zetelerle ilan edilecektir. Konya, Kütahya, Malatya, Ma- HAMBURG 

19 - Sınavlarda kazanma nisa, Maraş, Mardin, Muğla, "KONYA,, vapuru 7 Ağus· 
dereceleri bir olanlardan şehit Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sam- tosta bekleniyor. ANVERS ve 

Der Zee 
& Co. 

Çocukları üstün tutulacaktır. sun, Seyhan, Siirt, Sinop, HAMBURG limanlarından yük 
Bunun için listede şehit ço- Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trab· çıkaracak. 
cuklarının adları kırmızı ka· zon, Tunceli, Urfa, Van, Yoz- AMERlCAN EXPORT LINES 
lemle ayrıca gösterilecektir. gat, Zonguldak. THE EXPORT STEAMSHIP 

20 - Bu genelge uygun • CORPORATION 
iÖrülecek yerlere asılmak su- Birinci sınıf mutahassıs " EXT AVIA " vapuru 7 
tetile ilan edilecektir. 

21 _Sınavların yapılanağı Dr Demir Ali Ağustosta bekleniyor. NEV-
n y 1 • YORK ve BAL TIMOR liman-

ır Ser er aşağıda gösterilmiştir. Kamcıoğlu ları için yük alacaktır. 
il' ınav/arın yapılacağı yerler Cilt ve Tenashl hastalıklar 

Afyon Karahisar, Ağrı, A· ve elPktrik tedavisi PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER tnasya, Ankara, .i\ntalya, Ay- lzmir - Birinci beyler sokağı· 

'ı ~•.n, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Elhamra sineması arkasında 
•tlis, Bolu, Burdur, Bursa, No. : 55 

~akkale, Çankırı, Çoruh, Telefon: 3479 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
Tem muzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. .. Türk Hava Kurumu.-•• 

Büyük piyangosu , 
4 ücü keşide 11 Atustos 1937 dedir 
Büyük ikramiye50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik
l'amigelerle (20,000 tJe 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

11 Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü-
dtl Yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri .. havi olan bu 
f, zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe-

.., kinmeyiniz. 
tet ..... 
üt S Milli Emlak Müdürlüğünden: 

8 Na. Lira 
46 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde şarken bahçe yolu 24250 

garben pideci Ali ve Rağıp paşa tarlaları şimalen 
Urla caddesi cenuben firari Dimitriden kalma 
bahçe ile çevrili tapu kaydına nazaran fazlası 
hazineye ait olmak üzere 22047 metre M. bahçe 
kapalı zarf usulile nakden ve 8 senede ödenmek 
üzere. 878 Şehitler eski Urlalı yeni 2 nci · altın sokağında 160 
5 eski 9 taj ev ikinci tertip tasfiye vesikası ile 

8 ödenmek üzere. 
/9 Tepecik gelincik sokağında 4 eski ve taj No. lu 140 

evin nısıf hissesi şayian 2 ci tertip tasfiye vesi-
kasile. 

Bas Kahramanlar Sepetçi S. 7 taj No. lu dükkan 2 ci 150 
tertip tasfiye vesikasile. 

886 Kahramanlar Selanik S. l 25 kapu 5 taj No. lu 125 
a
94 

ev ikinci tertip tasfiye vesikasile 
Şehitler tramvay c. 86 kapu 66 tai No. lu Ev .500 

896 Tepecik Sevgi S. 27/1 ve 29 taj No. lu ev 2 ci 200 
a
97 

tertip tasfiye vesikasile. 
3 cü Süleymaniye mülazim Mehmet çıkmazı 12 
so. No. lu Ev nakden. 

883 Karşıyaka Sütçü çıkmazı yeni hengam S. No. 47 100 

80 

<:ski 68 taj 192 M.M. Arsa 2 ci tertip tasfiye 
8 vesikasile. 
?4 Tepecik Celadet çıkmazı 16/1 taj No. lu 174,49 100 

9
23 

metre arsa 2 ci tertip tasfiye vesikasilc. 
Salhane Şataret S. No. 613 eski 18 taj belediye 120 

'y 13 tahrir No. lu Ev. 
~ıl ukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri yalnız 846 No. da ya-

uEXETER,, vapuru 13 Ağus

tosta PiREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede· 
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN-
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gt'ime 
tarihleri w navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilınez." 

Birinci Kordon. telefon 
No. 200- 2008 

Olivier ve şü
rekası Limited 

t .1 olan kapalı zarf diğerleri açık arttırma ve hizalarında şe· 
1>'1tlerile 15 gün müddetle satışa konulmuştur. ihalesi 12-8-937 vapur acentası 
trıtrşcınbe günü saat 15 dedir. Kapalı zarf vereceklerin yeumi Birinci Kordon Rees binası 
\t tzkur saat 14 de kadar zarflarını Milli Emlak müdürlüğüne Tel. 2443 
t)'llıeleri. 2570 THE ELLERMAN LINES L TD. 

1 1 

l~mir Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 1 

,lir~eti~ Mt•rkez ve Fabrikası : lzmir'dc Halkapınar<ladırr. ı 
erlı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
11llaJ eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
~tına faiktır. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

..il 

uDRAGO" vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yiik çıkaracak . 

"LESBlAN,, vapuru 211 ağus· 
tosta LONDRA • . HULL v~ 
ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN., vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

ROYAL NEERLANDAIS Tu·· .. r 

KUMPANYASI 

' "TRAJANUS,, vapurn 31 
Temmuzda limanımıza gelip 
yiikünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 
Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR-

Halk.apınar kumaş fabrikası 
MetJsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
GAS, V ARNA ve KÖSTEN
CE limanlan için yük ala· 
caktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 1 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

.... ":"~~::::~lilB ... ~;::::::::::::::ı:::::::::::! 
"BARDALAND,, motörü 10 

Ağustosta limanımızda bck
lenme\rte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

ları için yük alacaktır. 

1 
' ·--. 

ilandaki hareket tariblerile Doktor 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 

Aiti Agah etmez. 

SERViCE MARITIME ROU-
Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi Çocuk Hastaltkl~rı 

mütehassısı 

İkinciBeylcrSokağı No. 68 
MAIN KUMPANYASI SPERCO vapur ncentalığma 

"ALBA-JULUA., vapuru 12 müracaat edilmesi rica olu· 
Ağustosta limanımıza gelip nur. Telefon 3452 

MAL TA, MARSIL YA liman- Telefon : 4142/4221 /2663 ---

.. 

• 

1 
f 

. · :~ .. :.:?" · ... :;~ .. ...;,;. ,a 
.... '"'-""' ,_...,,.__. • °('! ~ ............. ~. • 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük $alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesınde 
bulunur -

~ f • , ... ~ ~: • • " •• : - .. ., .:.ı.:~l-~.. -.. . J : ': ~ ,-.;. • .. • ... • • : • 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

. . ... : ... *' 

• 

1 
/ -

l 
1 

t • 

1 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı ı 
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lngiliz Mühendisleı·i Li· 
manda tedkikaı yaptıJar 

~~~~---~~~~-v il a cephesinde hlikUmetrilerin ba-'Heyetle" birlikte "şehrimize ge~en Hdeniı 
, . musteşarı dun lstanbula dondu 

taayalar s sturuldu. Asiler ilerliyorlar ~::~~~::;:~~:;:i:~~e.~~::: ::I:~::~rz;;. !:·~::.~::: 
~-----------------------------~------------------------------

h 
•• k A • A ı l l k "' db • l b •k 11ında bir anlaşma yapılan İngiliz Sir Gihs, İngilterede maruf ve ispanya U Umett, manya Ve 1.ta yaya arşı ZeCff fe fr er tat f Gibs müessesesi sahibi Sir Al k· meşhur bir simadır. müessesesi, 

edilmesini Milletler cemiyetinden isteyecekmiş.. ::::n~~:s ~:s::!ak:;!::ı: b~:n;; :ÜI:k~!~:i şo~:~~! ::!::!:~~nTe:r:; 
Avila, 3 (Radyo) - İhtilal

ciler, ileri harekete devam 
ediyorlar. Hükumet toplarının 
sesi artık duyulmayor, tayyare 
faaliyeti de durmuştur. Düş· 
mandan alınan ganaimin geri· 
ye nakli için kamyon kolları 
faaliyettedir. Hükumet kuvvet· 
lerinden bazıları, İhtilalcilere 
iltihak etmişler ve otomatik 

• .. " w d · "d h 1 K ı· l .. d .. l''ğ'' Sir Gibs, İstanbul, İzmir "it silahlarını da beraberlerinde Londra 2 (A.A)- Mılletler kulata ragmen a emımu a a e rap, ıman ar umum mu uru u Zonguldak 1. 1 ·ete-
. · · • · . . . • , İzmir tubesi müdürü B. Asaf Bora ıman an avan proJ 

getirmişlerdir. cemıyetının gelecek ıçtıma dev- komıtesın~n ispanya me.s ele· ve mihmandarları Ankara iş ban· rini hazırlamağı kabul etmiştir. Bıı 
Harp meydanında tel örgü· resinde ispanya hükumetinin sını tetkık edecek vazıyette kası memurlarından B. tbsan pa· müessese, inşaat işlerile iştigal et· 

terine asılı 200 ceset bulun· Almanya ve İtalyaya karşı zecri bul~?d~ğuna L.~mdrad.? kanaat zar günü İzmir vapurÜe İstanbul· mektedir. Onun için projeyi yapa• 
muştur. Büyük bir orman yan· tedbirler tatbik edilmesini is· getırılmış oldugunu soylemek· dan şehrimize gelmişlerdir. cak ve inşaat, başka bir firınay• 
gını çıkmış ve 10 kilometrelik f w. h kk d t l d tedirler. Filhakika ademimü- Gibs müessesesi namına bizzat verilecektir. Maamafih inşaau ya• 

ıyecegı a 10 a g.~ze e er .. e dahale komitesinde bütün ala· pacak firmayı Sir Gibs müessese• 
sahayı kaplamıştır. lhti)alciler çıkan haberler henuz teeyyut kadar devletler temsil f>dilmek· Sir Gibs tarafından yapılan hu tet· sinin temı'nı- mu"mku"ndu··r. 

kikat münasebetile 1zmire gelen 
bilhassa şark istikametinde iler etmemiştir. Bununla beraber tedirler. Halbuki Milletler ce· zevat, İ&tısad Vekaleti deniz müs· Şehrimize gelen heyet ve bil· 
liyorlar. İki küçük şehir daha iyi haber alan mahfeller tek- miyetinde vaziyet maalesef teşan B. Sadullah Cüneyin refaka· hassa Sir Gibs şerefine pazar ak· 
ihtilalcilerin eline düşmüştür. nik sahada düçar olduğu müş- böyle değildir. tinde İzmire gelmiştir. B. Sadullah şamı iş bankası İzmir şubesi ınii• 

• M • • t t • • M • ve Sir Gibs ile mühendisler, İzmi· düdüğü ve dün öğle vakti lzınit . F ı • • re gelince, İzmir müstakbel lıma· liman işletme müdürlüğü tarafla• 

Bl• f ltalyan tayyaresi ilistin mese esı yenı nının inşa edileceği Alsancağa gi· nn~an. Ş~hirgazi.nosunda ziy~fetlet 
derek kara ve denizden tetkikler verılmıştır. Bu zıyafetlerde İktısad. 

düştü ve parçalandı bı·r safhaya do·· ku·· lüyor ~!.:'.''~i:1~:~~=1~::.:ı::d~~1~~1f!: :.·1;~,.:ı;;·1d.:.~·:~ .. ,~~~ 
nna aid vapur iskelesi ile H11lka· Sadullah Guney ıle banka dire1' 
pınarda melez çayının denize dö· törleri hazır bulunmuşlardır. 

Tayyare Roma ile Adis-Aba- AJaAkadarlar lngı·ıterenı·n yenı· küldüp;ü yere kadar uzanan sahada B. S~dullaAb Gü~ey. dü~. Fu.~r 
' ' inşa edilecektir. Bunun için melez sahasını, ıdhalat ve ıhracat guınrüi 

ha arasında işliyordu • h 1 d v b·ıd· • çayının getirdiği ve yıllardanberi amberlannı ve üzüm kurumu tarıı• 

Roma, 3 (Radyo) - Har
tumdan gelen son haberlere 
göre, Roma · Adis·Ababa ha· 
va posta~ını yapan bir ltal
yan yolcu tayyaresi, Mısır hu· 

proje azır a ıgını 1 ırıyor denizi doldurduğu saha temizlene· fından Birincikordonda güınT~~ 
kalarak parçalanmıştır. Yolcu· cek, büyük bir dalga kıran inşa önündeki antrepoda yaptırılan ıır 
}ardan 4 ve mürettebattan 5 Cenevre 3 (Radyo)- Filis· tir · edilecektir. letme tesisatını tetkik etmi~tir. 
kişi ölmüştür. tin mes'elesini müzakere ile Son gelen haberler, İngilte· Heyet, kara kısmındaki muh· Sir Gibs ve refakatindeki ze-

H d 
.. meşgul olan Uluslar sosyetesi renin, Filistin ahalisini mem· telif depoları tetkik ettikten sonra vat ile Deniz Miieteşarı B. SaduUab 

a isenin, tayyare motorü-
mandalar komisyonu, dün tek- nun edecek surette yeni bir bir motörle denizden de ayrıca Güney, dün İzmir vapurile fstaıı: 

ne ariz olan sakatlıktan ileri rar toplanmış ve tahkik hey'e· proje hazırlamakta olduğunu tetkikat yapmıştır. Bu tetkikat es· bula dönmüşler ve vapurda te§Y
1 

dudlarında bir kazaya maruz geldigw i söyleniyor. d l' · l t "dü .. B edı'lmı',.lerdı"r tinin raporunu .tetkik eylemiş· bildirmektedir. nasın a ıman ış e me mu ru · ~ · 
~~~~~--.. ~ ..... ·-------~~~~~ 

Belgradda Yenildik 
-~--4·~--~----

M illi takım ikinci maçta ta 
3-1 mağlup oldu 

Belgrt?d, 2 (Radyo) - Bu· 
gün Yugoslav ve Türk milli 
takımları arasında yapılan 
ikinci dostluk müsabakası da 
1 · 3 Yugoslav takımın gali-

biyetile neticelemiştir.Havanın 

bir gün eveldenberi yagmurlu 

Yugoslav takımı gol yapınca 
oyuncularımız şaşırdılar. On 
birinci dakikada ikinci gol de 
oldu. Bu sırada oyunun sert
liğinden Fikretin ayağı incin· 
mişti, Fikret oyundan çıktı, 
yerine Ankaralı Niyazi girdi. 

Bundan sonra oyun bir 
devam etmesi yüzünden seyir- müddet mütevazin devam etti. 
ci azdı. Hakem yine birinci otuzuncu dakikada sahada bir 
maçı idare etmiş olan hakemdi. hadise çıkmak üzere idi. Ha. 

Milli takım şu kadro ile kemin müdahalesile önü alındı 
sahada yer almıştı: ve biraz sonra Yugoslavlar 

Hüsam üçüncü golü de yaptılar. 
Faruk Yaşar ikinci devrede Türkiye milli 

Reşad Hasan Rıza takımı çok güzel oynadı ve 
Hikmet Rebii Vasıf Rasim bir gol çıkardı. Oyuncular 
Fikret. yarın akşam İstanbula hareket 

İlk hücumlarda hakim oy- edeceklerdir. Bu akşam Türk 
namağa başladık. Soldan akı- sporcular şert>fine bir ziyafet 
yoruz. Fakat 7 inci dakikada verilmiştir. __________ ..__._ ______ _ 

uca yolunda ya 
nan kamyon 

Kaza dikkatsız.likten ileri gelmiştir. yol. 
cular da yagından sonra birbirlerine girdi 

Tireden 29 numaralı büyiik 
bir kamyonla İzmire gelen 40 
kadar yolcu, dün gece saat 

20 de Kızılçullu ile Buca ara· 
sında mühim bir kazaya ma· 
ruz kalmışlar ve müteakbıen 
de biribirlerine girmişlerdir. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
Tireden 29 numaralı kamyona 
binerek eşyalarile beraber İz· 
mire gelen yolcuların başına 

gelen bu kaza, bariz bir dik
katsizlikten doğmuştur, hadise 
şudur : 

29 numaralı kamyon, Buca 
ile Kızılcullu arasında yoluna 
devam ederken; Benzini bit· 
miş ve bir anda durmuştur. 

Bunun üzerine kamysnu idare 

eden şoför, benzin alıp getir· 
mek üzere muavinini İzmire 
göndermiştir. Şoför muavini 
bi'r saat şonra İzmirden bir 
teneke benzinle dönünce, yol
cularda bir sevinç başlamış 

ve fakat bu sevinç, bir iki 
dakika sonra teessüre münka
lip olmuştur. 

Zira benzin, kamyon depo· 
suna boşaltılırken, kimin la· 
rafından yakıldığı belli olmı· 
yan bir kibritle birdenbire 
bir alev hasıl olmuş ve yol
cular, telaş ve heyecanla kam· 
yandan atlamağa başlamıştır. 

Bu telaş yüzünden atlarken 
yaralananlar da vardır. 

Benzinin ateş almasile alev· 

-~-~~----.,.....~·~·~~---~~~-

Nazillideki yangın 
--------------

Büyük Bir Mahalle Tamamen Yandı 
Dün akşam Nazillide bü

yük bir yangın çıktığı ve hü

kumet konağı arkasındalci sa
hada bulunan dükkan, otel, 

hanlarla bir müskirat imalat· 

hakkında şehrimize bir haber 
gelmiştir. Madran müskirat 
fabrikası ile bir helvacı dük· 
kanı ve büyük koza imalat· 
hanesi de yanmıştır. Yangın 
hakkında fazla tafsilat alına-

hanesinin tamamen yandığı mamıştır. 

Bayrakll yangını 
- Başı 1 inci sahi/ede -
Tarık, Osman, Cemil ve Toni 
bunların arasındadır. Hastaha
nelere kaldırılmış olan ağır 

yaralılardan iki kişi sabaha 
karşı ölmüştür. Bay Ali Mef
tunun yaralan da ağırdır. 

Yangın sabaha karşı hafif
lemiştir. Fakat depodan gene 
kesif duman ve alev sütunları 
fışkırıyor. Yangının öğleye 

doğru tamamen söneceği tah· 
min ediliyor. Kısmen hafifliyen 

• ve yanan deponun bir tara-

fında şimdiden kömür haline 

gelmiş üç cesed görülmekte

dir. İtfaiyece söndürme ame· 

liyesine devam ediliyor. 
Yangın mahallinden aldığı

mız malumata göre, facia şu 

şekilde vukua gelmiştir: 

Anadolu Türk Petrol şirke· 

ler içinde kalan kamyon, ya· 
rım saat zarfında ve içindeki 
eşya ile birlikte tamamen 
yanmıştır. 

Yolcular bu felaketten son
ra yolun ortasında yangına 

kim sebebiyet verdi, diye bi
ribirlerile kavgaya tutuşrfıuş
lardır. 

Bunun üzerine Buca jan· 
darına karakol komutanı Meh
med onbaşı, hadise mahalline 
koşmuş ve lazım gelen tahki-
kata başladığı gibi, yolcuların 
İzmire sevkini temin eyle· 
miştir. 

Yukarıda kaydettiğimiz veç· 
hile bu hadise, tamamen dik
katsizlik yüzünden olmuştur. 

Zabıta, , tahkikata devam 
etmektedir. 

tinin dün bir vapur benzini 
gelmiştir. Vapurdan benzinler 
sabahtan akşama kadar depo· 
ya kamyonlarla naklolunmuş

tur. Gelen tanklar bir taraf
tan tenekelere boşaltılıyor ve 
ağızları lehimlendikten sonra 
depoya istif ediliyordu. 

Bu ameliye devam ederken 
deponun kapısı önünde yapı
lan lehim ameliyesinde benzin 
tenekelerinden birisi infilak 
etmiş ve ateş derhal depo
daki benzinlere sirayet eyle
yerek infilaklar birbirini takip 
etmiştir. 

Yaralılar 
Vapurun tahliyesi ve tank

lardan tenekelere doldurulması 

ameliyesine nezaret eden şir· 

ketin müdür ve mümessili Bay 

Ali Meftun, ve depoda çalışan 

işçilerden İzmirli Bayraklıda 
Şeref sokağında 19 numarada 
oluran 327 doğumlu Osman 
oğlu İsmail, aslen Rizeli olup 
Bayraklıda Tebeddül sokağında 
4 numarada oturan 320 do
ğumlu Dursun oğlu Ahmet, 
aslen Çineli olup Bayraklıda 
Muradiye caddesinde 114 nu· 
marada 330 doğumlu Ahmet 
oğlu Hasan, Bayraklıda Şeref 
sokağında 19 numaralı evde 
diğer yaralı Osmanın (13) ya
şında kardeşi Latif, Degirmen 
dağında ikinci Mahmudiye so
kağında 23 numaralı evde 
oturan ithalat gümrüğü kolcu· 
tarından (1840) sayıda mukay
yet 307 doğumlu Zühtü, aslen 

.Romanya kralı 
Bükreşe dönüyor 
Belgrad 3 (Radyo) - Ro· 

manya kralı ikinci Karol, Yu-
goslavya kral naibi prens Po
lun Breddeki malikanesinde 
iki gün misafir kalacaktır. 

Kral, oradan doğruca Bük· 
reşe hareket edecektir. .•. -
Ha midiye 
Limanımızda 
-Başıarafı 1 inci sahifede
gelmiştir. Gemi süvarisi öğleden 

eYcl kumandanlık, vilayet ve bele· 

diyeyi ziyaret etmi~, öğleden sonra 

kumandan, vali ve belediye reisi 

ayrı ayrı iadei iadei ziyarette hu· 

lunmuşlar ve gemiden top atılmak 
suretile selamlanmışlardır. 

liamidiye kruvazörü, bugün 
öğleden sonra Bodruma hareket 
edecek, oradan Fethiye, Antalya ve 
Mersine kadar gidecek.tir. 

Dönüşte tekrar limanımıza uğ· 
rıyacak olan Hamidiye, burada üç 
gün kalacak ve Deniz Gedikli oku· 
Ju için talebe toplıyacaktır. Akde. 
nizdeki diğer sahil şehirlerimizden 

alacağı talebe ile İzmirden mekte· 
be girecek talebe Hamidiye ile 
İstanbula gidecekler ve hu yıl ders· 
lere başhyacaktır. 

Denizcilerimize hoşgeldiniz 
deriz. 

Yüksek Ziraat ta. 
!ebesinin tetkikleri 

Ankara Yüksek Ziraat Ens· 
titüsü talebesinden 22 kişilik 

bir kafile, başlarında profesör 
B. Esad olduğu halde . tedki-

kat için şehrimize gelmiştir. 
Talebe, Ankaradan lzmire 

gelirken Uşak şeker fabrikası 
ile Uşak havalisindeki pancar 
zeriyatım, Manisa bağlarını 
tedkil< etmişler, dün Burnava 
Ziraat mektebindeki muhtelif 
tesisatı görmüşlerdir. 

Kavalah olup Bayraklıda Me
nemen caddesind oturan 327 
doğumlu Mehmet oğlu Üs· 
man, ağır yaralı olarak Mem · 
leket hastahanesine ve ltalyen 

Köpekler cenneti Jı 
var mıdır? 

( Baştarafı 2 inci sahifede) 
cının yarım mil uzaktaki oda· 
sında bulunan bir levha üze• 
rinde kırmızı bir ziya görülÜ'• 
Kırmızı ziya sesin mikrofoııe 
aksetmesile buna merbut bir 
elektrik cereyanının hareketin· 
den husule gelmektedir. sıı 
ziyayı gören bekçi havlaya~ 
köpeğin dairesine giden bır 
düğmeye basar ve telefonla 
konuşur. Bekçinin sesini kÖ' 
pek megafon vasıtasile siddet· 
le işitilir. Onun emrine itaat 
edip havlamasını keser. 

Galiba dünyada hiç kiınse 
talihinden memnuu olmıyo'· 
Bu müstesna talihe mazhar' 
olan Hertford şatosunun ko· 
pekleri bile birçok defalar 
kaçmak arzusunda bulunuyor; 
lar. Bir hayli zaman evve 
birisi bir teriyeyi kovalarkell 
kaçmış iki ay kaybolduktıl~ 
sonra tekrar gelmiştir. Bu ik• 
ay kaybolma hayvanı sürıtte 

• oJl 
daha ziyade alıştırıp şampıY 
sırasına getirmiştir. 

da· Hamamları, lokantaları o 1 
ları temizlikten parıl pırı 
parlamaktadır. Kendilerine b•' 

b r· kanlardan başka hususi e. 
berleri, bazı gezmeleri jç.ııı 
şoföı leri bile vardır. l 

t e' 
Bunlardan başka sıhha ıı 

. . ki . f dile rme ve yıyece erme sar e 
itina fevkaladedir. 

tef' 
Bu şatoya haftada bir. ~ de 

lin ve bir şilin mukabılıPJ • .. oe 
istiyenler köpeklerini g~rı bİ' 
rip istirahat ve talim ettıre 
lirler. . 01, 

Köpeklerin bütün bu saY dl 
ğımız konforlarından rn•' 'i 

.. 1 d v k·t sıııı guneş o ma ıgı va ı 
1 

ri 
güneşle tedavi edebillJlel eri 
için hususi bir tedavihane e 
de vardır. .-dı 

hastahanesine naklolnnmuşl~'i~ 
Küçük Lütfiden gayris~,~ 

yaraları çok ağır olduğllll ~ıf 
müthiş ıstıraplar içinde 
ranmaktadırlar. 
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