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Japon orduları 3·7 nci Çin fırka- lngiltere kralı irlandada 

h 1 isyan hareketlerine teşeh 
sını tamamen im a etmiş erdir bös edenler maskeli idi 

~ekin civarında Siddetli muharebeler devam ediyor. Japonlar 1 h k·-t·ı • L d d 
Ş k t T• k h. ı · · ·ı syan are e erı, on ra a an o en ve ıyen oşen şe ır erını zaptettı er d • k. 1 h 1 t• • ti 

......... '-'!lllll!llllJlll~;·~.-,.lili(-- met etmekte olduklarını bil· Japonyanın, büyük tedbirler erın a ıs er usu e ge ırmış r 
J •·'f dirmektedir. alacağını ve bu tedbirlerin Londra, 29 (Radyo) - lrlanda hadiseleri, burada derin 

Dün, Çin ordusundan yüz· zamanı geldiğini söylemiştir. akisler husule getirmiştir. İhtilal hareketlerine müsellah ve yüz. 

~ ---
Japon askerleri 

, l'okyo 29 (Radyo) - Pekin Japon hava :kuvvetleri, bü· 
t;varında şiddetli muharebeler tün Çin kışlalarını bombardı-
tı U}'or. man etmişler ve büyük t.ıh· 
t.Japodların, Şan Kott:n ile ribat yapmışlardır. 
uıı_rı ~oşen şehirlerini zabtet· Son gelen haberler, Japon 
ıtlerı söyleniyor. kıt'atının, Hopeyde mukave-

~-~~----~ıı-•~ • ··--~--~--~~-

Pttahkômlar ln11iliz kabinesi 
lf apishaneden kaç- Dün toplancL.ı 

k 
. . l Londra 29 (Radyo)- lngiliz 

~a ıstemış er kabinesi, dün Çemberlayn'ın 
Bukreş 29 (Radyo)-Tarto· riyasetinde toplanmış ve uzun 

~~c hapishanesindeki mevkuf· müddet müzakerelerde bulun· 
b t , isyan etmişler ve hapis· muştur. 
~rıeden kaçmak istemişlerdir. Başvekil bay Çemberlayn 
Ilı' ker, hapishaneyi ihata et· ile Hariciye Nazırı Eden, umum 
ış ve mahkumların kaçma· vaziyet hakkında izahat ver· 

'1ııa ınani olmuştur. mişlerdir. 
~-~~~--........ ~·~·_. ...... --~----~ 

ihtilalciler, bir Rus va-
purunu zaptettiler 

~ -----------
\ C ener al Kepo dö Liyano'ya suikast ha-1 

zırlıyan 3 doktor kurşuna~dizildi 

, Milisler kaçarken .. 

1
. Madrid, 28 (Radyo) - Mi- Asi zırhlılar yeni bir Rus va· 
hs tayyareler Salamankayı purunu tevkif etmişlerdir. 
0rnbardıman etmişlerdir. Asi Bundan başka bir Yunan va· 

~YY~relerle yapılan bir hava puru dün San Tomazuda ya· 
~tbınde üç Milis tayyare kalanmıştır. 

<IUşrnüştür. Bilbao, 28 (Radyo) - Asi 

General F ranko, Madrid tayyareler dün Satandcr üze· 
~bhesi teftişinden Salaman· rine yüz kadar bomba atmış· 
ay, dönmüş ve gazetecilere lar ve müstahkem mevkileri 

~11~İYetten ümidvar olduğunu tahrib etmişlerdir. 
• 1 dirıniştir. Sevil, 28 (Radyo) - Gene· 

~ ~adridde Rus Generah Va- ral Kepo Dö Liyano aleyhine 
~ ~1tnir Aragossetonun maktul bir suikasd teşebbüsü mey· 
Uştüğü anlaşılmaktadır. dana çıkarılmıştır. Üç doktor 
Cebclüttarık, 28 (Radyo)- kurşuna dizilmiştir. 

lerce yaralıları Pekin cenu· Tokyo, 29 (Radyo) _ Bir leri maskeli eşhas tarafından başlanmıştır. 
bundaki hastanelere nakledil- Japon resmi tebliğine göre; Zabıta, ihtilalcilerin birçoğunu yakalamıştır. 
miştir. Japon orduları, 37 nci Çin ihtilal hareketlerile Cumhuriyetçilerin yakından alakadar ol· 

Dün Tokyodau hareket eden fırkasını imha etmişlerdir. Bu dukları söyleniyor. 
Belfast, 28 (Radyo) - lılan· 

60 Japon nakliye gemisinde fırkanın bekayası, gayri mun· dayı ziyaret için f ogiliz kralı ,.e 
yüz elli bin kişilik bir kuvvet tazam surette ricat etmektedir. kraliçesi, bugün Vilc.torya Audalber 
mevcud olduğu bildiriliyor. Ayni tebliğ, Japonların, yatı rcfakatiııdeki harb gf'milerile 

Tokyo, 29 (Radyo) - Ja· Yumaçık köprüsünü berhava Belfast şehrine geJmio 21 top 
pon başvekili prens Kanoya, ettiklerini bildirmektedir atıoile selBhlammıılardır. \'ali, kral 

------•ıı-• .. • •• _. \"e kraliçeyi karşılamıştır. Kral ve 

Trakya manevraları Çok kraliçeyi görmek üzere altı ~elıir· 

den Belfı.~t oebrine gelip toplanan 
bir buçuk milyon halk, hükümdar· muazzam olacak ları eiddetle allu;lamı~tır. 

Parja, 28 [Radyo) - Şimali 

ve cenubi Jrlanda arasındaki hu· 
dudda Dunıdelde bazı euikasdlar 
yapılmıştır. Hududun iki tarafında 

büyük yangınlar çık.arılmı~, bir 
köpril berhava edilmi~tir. Cumhn· 

---------------------
Es k ! _ kumandan saylavlar 

rile manevra sahasına 
resmi elbisele. 
gelecekler 

~ 
1 

yetçilere mensub bir bölük asker 
• ' bir polis devriye&ine taarruz etmit-

f tir. Dumdeldc bir gümrük barakası 
yangın bomba&ile tahrib edilmiotir. 
rıı:-nnıum/u•ıP..n- ,. ..... :..., .. : .. n1iu. 

-

İeıanbul, 29 [Hususi] - Trok· 
yada yapılacak olan ordu manev· 
ralan, Çorlu d \ annda olncaktır. 

Eskiden kumandanlık etmi~ olan 
eayl8"Jar, resmi elbiselerini giymi' 
oldukları halde manevralara i~ıir.ık 
edeceklerdir. Manevralar, ::\lurcoalı· 

}ardan sonra; 5 piyade, bir süvari, 
bir motörlü topı;u livası ve bir de 
tıtyyHe alayının yapacağı geçid 
rcsmiode, ecnehi erkioıbarlılcrle 

ateoemiliterler de hazır buluna· 
caklardır. 

İstanbul veAnkara valilerile 
mız :Fevzi Çakmagın nezareti \'C matbuat mümessilleri, Ask.eri Şura 
birinci ordu komutanı General azası, Biiyük .l\lillct ~leclisinden 
.Fahrcddinin kumandası altında bir heyet manevralara da\'et edil
ccrcyaıı edecektir. mişlerdir. Bundan baoka, halktan 

Ecnebi devletler cr'kfinıharlı· manevraları talr.ib etmek istiyenler 
leri, ağustosun 18 iode İzmir \'a• içio de hot1u&i trenler tahsis edi· 
puru ile Gelibolu) a çıkacaklar ve lecektir. 
oradan mamwraların cereyan ede· Manevralarda ilr.i taraftım Li· 
ceği sahaya gideceklerdir. l\lanev· rinin komutanı General Nafiz ve 

ralar, üç gün sürecektir. Manevra· di~erinio de General Sabittir. -------·--· -----------
Almanyadan 
mühendisler 

gelecek 
İstanbul, 28 (Hususi) - Ha· 

len Berlinde bulunmakta olan 
Nafıa Vekli Bay Ali Çetin
kaya, Stokholmdan dört muk· 
tedir mühendis getirmektedir. . .•. .. 

Belgrad'da 
iktisat odaları 

teşkilatı 
Belgrad, 29 (Radyo)- iktisat 

odaları teşkilatı yapılacağından 
yeni bazı vergiler ihdas edil
miştir. Maliye Vekaleti, bu 
vergiler hakkında bir talimat· 
name hazırlamıttır. 

Fransa 
/ngiltereye bir nota 

verdi 
Paris 29 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. lvon Del· 
bosun, ispanya meselesi hak· 
kında hazırladığı nota, lngil
tereye verilmek üzere Fran· 
sanın Londra sefirine gönde· 
rilmiştir . 

Nota, dün öğleden sonra 
Lord Pilimota verilmiştir. 

B.Eden 
Beyanatta bulundu 

Londra 29 (Radyo) ·- Mu· 
hafezakarlar komitesinin dünkü 
içtimaında B. Eden, lngiltere· 
ltalya münasebatı hakkmda 
uzun br.yanatta bulunmuştur. 

Mühim bir mülakat 
Paris 29 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nezareti müsteşarı 

bay Doteşanla Suriye - Fransız 
kuvvetleri kumandanı general 
ltiçer arasında vukubulan mü
lakata ehemmiyet verilmekte· 
dir. .. _...__, __ 
Kral Karo) 

Hitlerle görüşmek 
üzere Berline de 

gidecek 

Kral Karol 
Bal, 29 ( Radyo ) - Ro· 

manya kralı ikinci Karo], dün 
buraya vasıl olmuş ve büyük 
merasimle karşılanmıştır. 

Paris, 29 ( Radyo ) - Ro· 
manya kralı ikinci Karolun, 
Berline giderek Hitlerle konu· 
şacağı söyleniyor. 

Romanyanın, harici siyase
tini değiştirerek Almanya ile 
anlaşacağı hakkındaki haber· 
ler asılsızdır. 

yakinindekı magaıauuuıtu ın ......... 

infiliilı: \'ukubulmuştur. Bunun ha· 
nıgazından mütevellid olduğu ve 
mühim zararlar yaptığı söyleniyor. 
Bütün bu ibtiliil hareketleri cum· 
huriyetpcrverlerc atfedilmektedir. 

Hududda hükıimctçi kuvvetler 
tarafından dört ihtilalci tevkif 
edilmi~tir. Zabıta, şiddetli tedbir· 
ler almıotır. 

Yumurta kursu bitti 
Tavukçuluk ve yumurtacılık 

kooperatifleri memurları için 
açılan yumurtacılık kursunda 
verilmekte olan dersler sona 
ermiştir. Bugün kurs talebesi 
yirmi gencin imtihanları saat 
onda Ticaret ve Sanayi oda· 
sında yapılacak ve imlihanda 
muvaffak olacak gençlere eh· 
liyetnameleri verilecektir. im· 
tihanda vali B. Fazlı Güleç, 
lktısat Vekaleti standardizas· 
yon mütehassısı B. Dr. Baden 
Bade ve baytar müdürü B. 
Adil Yergök hazır bulunacak· 
lardır. --.. ····---Bayraklı kerbelaya 

döndü 
Bayraklı halkının istifa ·e 

ettiği (Yahya paşa) suyu vardır. 
Son zamanda suyun bir kıs· 
mının bir kiremit ocağına ve
rildiği ve bu yüzden Bayrak· 
lıya çok az su geldiği anla
şılmıştır. Halkın susuzluktan 
çok sıkıntı çektiği haber alın· 
mıştır. Hatta bir ecnebinin 
evinde çıkarılan arteziyen su· 
yundan istifade için çocuklar 
bu evin kapısında nöbet bek
lemektedirler. Vilayet ve be· 
lediyenin, Bayraklı halkının su 
ihtiyacile alakadar olmaımı 
dileriz. 



Sahile 2 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Ser met Muhtar No. 44 
Sokağa nazır aşağıki küçük 

odanın camlarını açmış, ka· 
feslerini de kaldırmış, minderin 
üzerine geçip sigarayı tellen· 
dirmişti. 

Kaç gündür, dairedeki oda
sında kapı kollamadan, Eda· 
sından haber beklemeden 
adamcağızın göz damarlarına 
hal gelmişken, gözleri şimdi 

de pencereden dışarılarda, 

imamı beklemede .. 
Uzatmıyalım, cemaat yavaş 

yavaş sökün ediyor. ilk ola· 
rak, sermiimeyızın en can 
ciğer arkadaşlarindan üçü ge
liyorlar: 

Maliye nezareti Defteri ke
bir kalemi mümeyyizlerinden 
Akgerdan Ekrem Bey. Gene 
Maliyede Veznei umumi mu
kayyitlerin Cibalili Şemsi Bey; 
Rüsumat manifesto kalemi ka
tiplerinden Samur Eşref. 

Bu üç Bey, Şahabın Davut· 
paşa Rüştiyesindenberi arka
daşlarıydı; ayni zamanda çap
kınlık yoldaşlarıdı. 

Akgerdan Ekrem, beyaz 
tenli, hakikaten akgerdan la
kabını haketmiş, üstüne başına 
tıtiz ve şıklığı yerinde, ken
dini pek beğendiği için de 
edası yolundaydı.. 

Kadın gibi kırım kırım kı
rıtır, sesini incelterek, göz süze 
süze konuşurdu. Haza hatun 
bir evvelki Nazır paşa : 

- Bizim Bacanak zadedir. 
Merhum pederi elhak katip ve 
münşi bir zatıŞt:rifti. (El veledi 

mnurar~~ s~~bett~ bul~;;~-ş· 
Akgerdan da emsallerine nis
betle çarçabuk terakki ve te

feyyüz edip mümeyiz olmuştu. 
Onda bıçak tersi kadar eh

liyet arama. Üç satır yazıda 
6· 7 imla hatası yaptığını söy
liyelim, üst tarafı bes .. 

Cibalili Şemsi, Davutpaşa 
rüştiyesindenberi akranlarının 
hepsinden güçlü kuvvetli, 
bilekli ve pazılı .. 

Daha on yedi, on sekizinde 
iken, Şehreminindeki, Hastane 
çayırı, ilerideki Bayrampaşa 

deresi bin bir ayak olduğu 
zamanlarda, Tersaneliler, De· 
mirhaneliler, bir kenardaki 
çeki taşını kaldırmağa çaba
larlarken, bizim Cibalili he· 
men saldırır," Ç taşı yerinden 
havalar, bütün seyredenlere 
pardon (bravo manasına) de
dirtirdi. 

Onun çifte tellisinin üstüne 
uyar yoktu. Kahtaneye gidip 
gelirken kayıkta, Çırpıcıda ve 
Velefendide çayırda, fesi bir 
yana yıkıp, yün kuşağı da 
pantalonun üstüne sarıp kıvıra 
kıvıra bir oynasın, gene etraf
tan (pardon) Iar gırla .. 

Yirmi beşini aştıktan sonra 
tıkızlaşmış, katmer,.,katmer en
sesi, dört köse göğsile bir 
pehlivan şeklini almıştı. 

Samur Eşref samur denil
mesi, zülüfJerinin sarıya çalar 
açık kumralJığından ve nadide 
bir samur kürk gibi pırıl pı
rıllığından ... 

Gümrüğün en yakışıklı, en 
sülün, en parlak yüzlü katibi 
oydu. Kezalik, Aksarayın, bel
ki de fstanbulun en çapkın, 
zendostlukta en muvaffakiyetli 
kadınlardan en yüz hulmuş 
erkeği gene oydu. 

Çok taravetli yüzü, pembe 
pembe yanakları, narince ya· 
pısile yaşım hiç göstermez, 
24, 25 inden fazla gözükmez
di. 

Davudi sesi, mükemmel 
Memo okuyuşu, utta güzel 
mızrabı, curcunalı türkülerde 
pek oynak ve şakrak nağme
leri vardı. 

Şahapcağızın tersi mi dön
müş yoksa beyni mi s•ılanmış? 
Ne dıye ne halt etmeğe bu 
gibi (çepakini ümmeti) nikahı
na çağırıyor, evine getirip 
içeri sokuyor? Getirecek baş
ka arkadaşları yok mu hiç? .. 
Ağzı burnu çarşambada, kılık 

kıyafetsiz kişiler ?I 
Bu hazretlerin üçü de tam 

ayar ve daniska zamparalar
dan ama kadına göre, sırasın
da.. Çiğ, kalleş kimseler mi 
onlar? Mahiyetlerini kaç kere 
göstermişler; belegan mabelağ 
isbat etmişler .. 

Zevk ve safa alemlerinde, 
Şahabm peylediği yosmalara 
göz ucile olsun bakmamışlar. 
Hemşiranım aşağı, hemşiranım 
yukarı. 

Daha ilerisi var: Direkler· 
arası, Kahtane, Göksu pıya

salarmda, Şahap bir haspa 
ile mi aşna fişnede? Karşıdan 
karşıya işaretler, işmarlar mı 
geçiyor? Akgerdan da, Ciba
lilide, Samurda, derhal o has· 
paya baş veviriş; onun tarafı· 

na göz bile kaydırmayış ... 
İşte Şahap beyin üç can 

-:Jt.--: :L ... ---' - ' ' T ••• , ... _ ....... _ 

şı kadar bulunmaz ve paha 
biçilmez kimselerdi. 

Encamkar, imam, muhtar, 
müezzin de (dakki b 1p) edip 
(arzı didar) eylediler. 

Ke-mankaş, paldır küldür 
yerinden fırladı. Gelenlere biz· 
zat kapıyı açtı . 

Her birine hürmetkarane 
bir tavırla kalıp sigaraları su· 
nuldu; kibritler çakıldı. Siga· 
ralarm dumanları savrulurken 
(Safa geldin!) kahveleri kapıya 
gelip Samur Eşref vasıtasile 
dağıtıldı . 
Hoş beş arasında (tık, tık!) 

kapı. Usulcacık aralandı, da· 
marlı, kuru kemik bir elin, 
Nergis hanımın elinin bir deste 
anahtara benziyen parmakları .. 
Yatak odasında, karyolanın 
onune serilmiş olan Demirci 
seccadesini uzatıyor. 

Gene Samur Eşref seğirtip 
aldı. Odanın ortasına. yayar
ken, imam efendi kavuğu ba
sıp, cübbesinin eteklerini kav-
rayıp besmeleyi çekti ve ayak
landı: 

- Hazarat, hazır mıyız?. 
Hazırsak akdimizi icra eyli· 
yelim! , 

Seccadenin ortasına diz 
çöküp oturdu. Şahaba göz 
etmede: 

- Mirim, asaleten buluna· 
caksın değil mi? Öyleyse gel 
.sağıma! 

Etrafa göz gezdiriyor ve 
soruyordu: 

- Hanım kızımızın vekili?. 
Hanım kızın vekili kim ola

cak, o ana kadar hiç düşü
nülmemiş.. Cemaat. belbel, 
biribirlerinin yüzlerine bakı
yorlar. 

Cibalili Şemsi Bey, yerın· 
df'n sıçradı: 

· A,.ka.,ı var -

(Ulusal· 8irHk> 29 Temmuz937 

Pizanın meşhur 
eğri kulesi 

Suriyede Tiirk 
dostluğu 

••• 
Tam 180 senede inşa edilmiş Ekseriyetin tanıdığı ve say

dığı bir hakikattır bir san'at harikasıdır 
ltalyanın Piza şehri, (İğri 

kule) sile meşhurdur. Ôteden
beri, bir yana meyilli duran 
bu kulenin yıkılması ihtimalin 
den sık sık bahsedilir. Ha yı
kılıyor, ha yıkılacak, yollu en
dişeler gösterilir. Fakat, ted
birler alınarak, destekler ko· 
nularak, bu acaip kulenin bir 
çok seyyahın merakını uyan· 
dıran vaziyetini muhafaza et· 
mesi temin edilir. 

Son zamanlarda, gene ku
lenin yıkılmak üzere olduğu 

şaiaları ortaya çıkmış ve hat
ta, "bu sefer sonu geldi!,, 
diye endişe artmıştı. Fakat, 
"iğri kule,, yıkılmadığı gibi 
verilen malumata göre artık 

bundan sonra yıkılması ihti· 
malinin kesenkes önü alın-
mıştır! 

1 
İnsan elile yapılan ve giizel l 

bir mimari eseri ..>lan bu kule, 1 
tabiatın oyunile bütün dünyaya 
ün salmıştır. Fakat, bu oyun, ı 
hir şaka hududunu geçmemiş, 1 

dibinde dolaşanlar uzerıne 1 

tehditkar bir surette iğilme

sine rağmen, tabiat, kuleyi 
şimdiye değin bu tehdidini 
yerine getirmeğe tahrik etme· 
miştirl f nsan elinin müdaha
lesile kat'i tedbir almadığın
dan bahsedilmesine bakılırsa, 
artık bundan sonra da ortada 
korkacak birşey yok demektir! 

\

Kulenin inşasına başlanıyor 
Bu meşhur kulenin yapılma· 

1 

:;ına ı 1 / .1 senesinde zamanın 
en usta memurlarından Ge· 
rardo tarafından başlanılmış 
ve ancak hayli uzun bir zaman 
sonra 1350 senesinde gene 
usta mimarlardan Torna Piza
no tarafından inşası tamam· 
lanmıştır. Yuvarlak hesap 180 
senede yükselen bu güzel ku
le, zeminden 55 metre yüksek
tir. Fırdolasıya zarif direklerle 
süslü 8 katı, sonraları 10 kata 
çıkarılmıştır. Gök yüzünün ma· 
viliğine doğru yavaş yavaş 
yükselen kule, f tal yadaki şe
hirler arasında geçen sonu 
gelmez harpler tesirile fasılalı 
surette yükselebilmişse de, bi-
ribirlerinin kanına susayan 
muhtelif şehirler ahalisinin 
at~şli vuruŞmaları, kendisini 
hiçbir zaman tahribe uğratma
mıştır. 

ispanyadaki şimdi scnesı 
geçen dahili harpte birçok 
asırlık mimari şaheserleri yerle 
beraber edildiği halde, ltal
yada o eski dahili harp za
manında, kıyas kabul etmiye
cek derecede uzun zaman 
içerisinde, henüz tamamlan-
mamış olan Piza kulesine te
cavüz vukua gelmemiştir. Şid· 
detli ihtiraslara rağmen, kilise 
v. s. gibi bütün abideler gibi, 
Piza kulesi de taarruzdan ma· 
sun kalmış ve Rönesans dam
gası vurulan bu şaheser, o 
harplar devam ettiği müddetçe 
inşaatı durarak, harplara fa. 
sıla verilince de inşaatı yeni
den başlıyarak, işte yuvarlak 
hesap 180 sene içerisinde 8 
katlı, 55 metre yüksekliğinde 
bir kule olmuş ve asırlarca 
gözleri ok~amıştır! Hala da 
okşamakta bulunmuştur! 
Seyyahlar kuleyi pcmiye 

ba:>lıgor 
ltalyııdakı mimari :şaheser· 

ferinin başlıcalarından biri 
olan Piza kulesi, o şehre öte· 
denberi akın akın seyah çek
meğe vesile teşkil etmiştir. 
Seyyah akınının artış başlan· 
gıcı da, inşası tekmillendikten 
100 sene sonrasıdır! 

Kulenin inşası tekmillendik
ten 100 sene sonra günün 
birinde, kulenin zemini bir
denbire o kadar çöküvermiş

tir, ki bütün bina, bariz su
rette cenuba doğru meylet
miştir. Tepesi, şakuldan 4,27 
metre yana doğru ayrılmıştır. 

Bu vaziyete geliş sırasında 
kulenin yıkılmayışı bir mucize 
sayılmış ve Pizalıların parmak 
oynatmak suretile bile dahli 
olmadan, şehirleri bir "dünya 
harikası,, kazanmış ve bu (iğ. 
ri kule) ismile dillerde dolaş
mıştır. 

Piza kulesinin zemini çö
künce, derhal harekete geçi· 
lerek, beklenilrniyeıı bir za
manda bir inhidamda birçok 
kişinin Cllnından olmaması 
için, kulenin usulü dairesinde 
yıkılarak ortadan kaldırılması 
düşünülmüş, fakat "rnaıli inhi
dam,, görünen binanın, bu 
vaziyette de eskisi gibi sağlam 
bir halde zemine yerleşmiş 
olduğu mucizesi görülmüŞtür! 
Derken, Piza üniversitesinin 
bütün dünyaca tanınmış mate· 
matik ve fizik profesörii Ga· 
lileo Galilei. f"sa~lı t..tlcilc~~ 
neticesinde, kulenin inhidam 
tehlikesi mevcud olmadığını 
kesenkes bildirince, ortada 
mesele kalmamıştır. Galilea 
Galilei, fizikal mülahazalara 
ve matamatik hesaplara daya
narak bu kanaatini izah ve 
birçok mütehassıs onun isa
betini tasdik etmiştir. 

Bu fen adamının isabetini 
asırlar da teyit etmişse de, 
zaman zaman bazı inhiraflar 
gene kuşku uyandırmış, ihtiyati 
balı tedbirlere el atılmış. ve 
kulenin, zeminin kaymasından 
değil de, bina kuruluşunun 
eskiyerek malzemedeki irtiba
tın gevşemesinden yıkılabile

ceği neticesine varılarak, bil
hassa geçen seneki bazı çatır· 
dılar Üzerine, Avrupanın en 
bilgiç fen adamlardan bir he· 
yet SPÇİlmiştir. "fğri kule,, yi 
yerJe beraber olmaktan koru
mak ışı kendilerine havale 
edilen bu teknisiyenler erkanı 
harbiyesi, fenni tedbirler esas
landırmış, teklifleri heyete da· 
hil olmıyan yüksek mütehas· 
sıslar tarafından da tasvip 
edilince, tatbikata girişilmiş· 
tir. Ve tam 7 ay süren hum
malı bir faaliyetten sonra, 

binanın inhidamdan 

Antakya - Türk - Suriye hareketleri güzel bir misal ol· 
yani Türk · Arap dostluğu mak üzeri:! Senatonun iliO 
ile bir takım yanlış görüşlüler günü Sancak muhafızının yap· 
oynamaktadır. tiğı uygunsuz hareketi canla~· 

Halbuki Suriye için, Türk dıran Loryan gazetesinin bır 
dostluğundan daha iyi bir si- yazısını tercüme edip alıyoruııı: 
yaset olamıyacağını hakkile " f skenderun mıntakasıı>da 
idrak etmiş olsalar vatani ele· bundan böyle tatbik edilecek 
manlar Suriyeye iyi yola doğ· olan yeni statünün ilanı içirı'. 
ru rehber olabilirlerdi. yüce komiser geçen Pazartesı 

Bugün gerek Şam, gerek günü Sancağa gitmiştir. 
Halep ve bütün Suriyeli Türk Bu merasim Salı günü AP' 
dostudur. Türk muhibbi Türk- takyada yapılmıştır. .. 
le asla bozuşmak istemez. Sancak Mütasarrifi HüsPıl y .. ce 

Matbuatta yanlış tefsirlere Barazi bu munasebetle u i 
yol açan dedikodular, Suriye· komiserin etrafında bir boşlu 
liyi Hatay Türklüğüne ve bil· göstermeğe gayret etmiş ~ 
hassa Türkiyeye düşman ta· bu maksadını temin için, hal 
mtmıştır. Suriye Araplığı Tür· kı nehrin karşı sahiline sür• 
kiye ve Hatay Türklüğüne dürmüş ve salı günü matb~· 
asla düşman değildir. Türkiye atta neşredilen yüce komiserı~ 

b . . 1 b. k ç kt• ve Türk Hataya sebepsiz düş- eyanatı, ımtıyaz ı ır a . 
'd .. kk k 00 ··k blf man olan şey, birkaç kişinin şı en mure ep uçu . 

elinde bulunan otorite ve bir heyet tarafından dinlenrniştır· 
kaç memurdur. Statünün bu surdle resJJleP 

. " .. k ;ser 
işte bu memurların yaptıgv ı ılanından sonra yuce 0111 I 

f h ·yete-k • --- Sancağın muhteli şa ~ı . .J } 
ati surette kurtarılmış olduğu ( Devamı 4 üncü sahı/~ 

beyan edilmektedir! -

Bütün ilerisi için tehlikeyi Yirmi yedi senedi 
bertaraf ettiği beyan edilen • • d. ak' 
tedbirler, nelerdir? Bu sefer yır mı ye 1 çoc 

1 
~ir 

yeı ine getirilen metod, cür'et· lrlandada 27 çocuk u k 
karane olduğu nisbette basit- aile varmış. Belki, bu aile t~r 
tir de! Şöyle ki : Metrelerce çocuk yetıştirmede rekor P 

uzunluğunda 350 payanda vü- mış oluyor. F~kat, bu re~l~~P 
cude getirilerek, bu madeni asıl ehemmiyeti, bu aı 
payandalar, çimento ile bes· yetiştirmesidir! 2 si 

27 Çocukfan bugün .~ e~ 
sağdır. Bunların da dö~du s·ri 
lenmiş, ikisi nişanlı imış. ~s 
de İrlanda ordusunda bo 

lenerek kulenin gövdesi. top
raga adeta mıhlanıyor. payan· 
daların bir ucu toprak içeri· 
sinde derinleşerek bir ucu da 
binanın gövdesinde yer ede· 
rek bina muhkemleşiyor. Bun
dan başka bütün bina, tel 
şeklinde çenberlerle yer yer 
adeta iğneleniyor. 

Bu şekle göre de, müteakip 

zamanlardaki esnemeler v. s. 

hepsi hesaba katılmıştır. Artık 

inhidam, kulenin münferit bir 
kısmı yıkılmak: sureti le vukua 
gelemıyecek, olsa olsa, bina 
topluca her tarafından yarık
lar hasıl olarak, yine inebile· 
cektir. Halbuki, gerek yapının 
bizatihi mevcudiyeti, gerek 
alınan tedbirlerin hususiyeti, 
bu tarzda bir inhidamı da 
kat'i olarak imkansız görmeğe 
100 de 100 müsaid telakki 
olnnmaktadır. 

Bütün bu vaziyete rağmen, 
Pizanın meşhur "İğri Kule,, si' 
eğer günün birinde yıkılıvere
cek olursa, o zaman (tabiatın 
yumruğu, insanların mukave
metini en umulmadık bir tarzda 
kırabildi_ğini bir kerre daha 
gösterdi, işte!) demekten baş
ka söylenecek söz bulunamı· 
yacak .. Yahud da, böyle de-
mek yerinde görülecektir! 

1 

şampıyonu ımış. rrY 
Ailenin babası olan f<e .

61 l 1111 ... , 
karısıyle 17 yaşında ev en d• 
Karısı d~ o zaman 17 yaşın 
ımış. 811 

Bugün, evlenmiş bulu~ 
11 

dört çocukları da anaların \ 
babalarından aşağı kallll'. 

k. orı 
istememiş olmalıdırlar ı, 

lara hepsi birden 22 torUrı 
yetiştirmiş bulunuyorlar~ 

• 
/zmir sicilli tt" 

caret memıırlıt" 
ğundan: p· 

(Ah~et Sınmaz) ticare~ ;., 
vanile lzmirde Hacı AhP .. .., 

··:ı&J• .. 
otelinde 24 numarad~ u 111 
kutuları mütaahhitliğinı ysP et 

·c;ar 
Ahmet Sınmazın işbu ı tı .. .,,. 
unvanı ticaret kanunu hiik:,,. 
lerine göre sicilin 2048 "·~cJiJi 
rasına kayt ve tescil .. edı 
ilan olunur. .,r· 

İzmir sicilli ticaret rnelll f. 
luğu resmi mühürü .,e 

T enik imzası. ~ 

ilin .,, 
B h k. . · taıP1 

u ar ma ınesının r~· 

lzmirPamuk Mensucatı 
muvakkaten faa 

1 ı 
tini tatil eden fabrik8~1~eıı 
Ağustos 1937 Pazartesi 

111
,. 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'dc Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz 

itibaren çalışmağa baŞ 
caktır. . . . . e fl'ıt 

Binaenaleyh ışçıle~ı~ııl ibi o 
vazifedarlarının eskısı g 11.,. 
gün saat yedide iş başırıd• ur· 
lunmaları lüzumu ilan olır> ~ 

lzmir Patrıd 
mensucatı 

T.A. 

b 
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Der Zee zEcLUcA PoLsKA A. s. Tii rk Anonim Şirk eti * * * Bir gün telefon çaldı. 
Nihal, sevdiği adamla Bur-

saya gitti. Ona sık sık mek
~up yazıyor, bütün kalem 

- Allo.. Merhaba doktor .. 
Beni tanıdın mı .. Ben Nihad. 

- Ooo •Maşallah Nihad .. 

& Co. KuMPANYAsı 

"LECHISTAN" motörü 21 Halkapınar kumaş fabrikası 
uvvetimi, bütün zekamı har· 
~Yarak yaptığı hareketin yan
lışlığını, mazideki bulutsuz, 
ckesiz, mesud hayatlarının 
llasıl örnek bir hayat oldur Unu, Nihadın bütün meziyet
Crini, ahlakının iyi taraflarını 
•~!atıyor, yuvasına dönmesini 
r~ca ediyordum. Aldığım bü
~~n cevaplar tek bir cümleden 

Hoşgeldin .. Ne zaman geldin? 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda beklenmekte olup 

G. m. b. H. ANVERS, GDYNIA ve DAN- Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 
- Bu sabah .. Gelir gelmez 

de seni aradım., Görüyors·Jn 
ya.. Ne kadar sadık bi dos· 
tum. Yarın "Güzel köşe,. lo
kantasında buluşalım. Öğle 
yemeğini birlikte yeriz. 

- Olur .. 
Nihadın telefonda gelen se· 

sinde bir başkalık, bir neş'e 

HAMBURG 

"CHIOS" vapuru 16 Tem· 
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRS 
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

"KONYA" vapuru 7 Ağus
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 

ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA !imanları 

için yük alacaktır. 

,. __ S ___ atlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

aret kalıyordu: 
- Ben, başkasını seviyo· 

rurn • 
Nihad, bu cidden çok içli 

•rkadaşım hakikaten hasta idi. 
~ihal'e karşı olan şiddetli aş-

ve sevinç tonu vardı. Vay ka
fir vay, dedim. Kansının Is
tanbula geldiğini ve aşıkının 
kaçtığını ne çabuk ta öğren
miş. Yıkılan bu yuvayı tekrar 

çıkaracak. Yolcu kabul eder. 1 
AMERICAN EXPORT LINES ilandaki hareket tarihlerile 
THE EXPORT STEAMSHIP navlunlardaki değişikliklerin· 

CORPORATION 

Doktor 
Ali Agah 

~':;.. .. · .. ·: . . • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

ını bir türlü unutamıyor, beni 
r<>rdükçe derhal Nihali hatır· 
'Yor, ellerimi sıkıyor. Göz 
~aşları yanaklarından akıyordu. 

- Unutamıyorum .. Unuta
l:tııyacağım doktor .. diyordu. 

Aylar geçti. 
b Nihad, vazife icabı fstan-
Uldan Ankaraya gitti. Ben de 

artık Nihale yaza yaza bıkmış 
"'e ondan hep aynı cevabı 
aldıkça da ümidimi kesmiştim. 

* * * Bir gün bir telgraf aldım: 
Lı " Hayatta yalnız kaldım. 
'lakkın varmış doktor .. Yık
lığun saadetime ağlıyarak f s
tanbula dönüyorum. Nilüfer 
Vapurundayım . ., "Nihal n 

Telgrafı alınca telefona sa· 
11ldım. Nilüferin o gün öğleden 
•onra iiçte limana geleceğini 
~hendim. Nihalin vapurun 
18tnini vermesi, kendisini kar
şılamamı istemesindendi. 

Gözleri ağlamaktan şişmiş 
Ve kızarmıştı. Ellerime sarıldı. 
D - Ah doktor.. Doktor ... 

edi. Ben ne yaptım. Ben ne 
Yaptım.. Güzel.. Çok güzel 
bir hayatı insan kendi eliyle 
llasıl yıkabilirmiş. 

- Ne oldu Nihal?. Neden 
Yalnız kaldıa .. 
. - Sefil adam .. (Sevgimizin 
t>rtırü bu kadarmış.) diye bir 
~ağıd bıraktı, savuşup gitti. 

tamir imkanını bulacağıma pe
şinen seviniyordum. 

Ertesi günü sabahleyin Ni
hale uğradım. Tedbirli dav
ranmak lazımdı ya .. Ona va
ziyeti anlatmadım. Fakat şayed 
Nihadı görürsem yuvana tek
rar dönmeğe söz veriyorsun 
değil mi diye sordum. Olur a. 
Kadın aklı bu .. Belki son da· 
kikada cay1 verir. 

- Nasıl istemem.. Dedi. 
Yeter ki beni affetsin. Ne ka
dar ıztırap çektiğimi görü
yorsun .. 

Saat öğleyi çalarken "Güzel 
Köşe" nin kapısından giriyor
dum. Nihadı gördüm. Yanında 
genç ve çok güzel, kibar bir 
kadın vardı. Takdim etti. 

- Nişanlım. Biribirimizi o 
kadar çok seviyoruz ki .. sor· 
ma. 
Anladım ve artık Nihalden 

bahse lüzum görmedim. Neye 
yarardı ki.. Dönüşte Nihale 
uğradım. 

- Ne haber, dedi. Gör
dün mü? 

- Gördüm. 
- E .. 
- Kızım, dedim. Taham

mül gerek. Dünya etme bul
ma dünyası. Evvelce sen baş· 
kasını sevdin o ıztırab çekti. 
Şimdi ıztırab sırası sende, 
başkasını sevmek sırası da 
onda. Fakat eminol. Aşk has· 
talığı yüzünden çekilen ıztırap 
ların ömrü pek kısa. inanmı
yor musun? İşte örneği: Ni
haddır. 

" EXT AVIA ,, vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede
cektir: 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO .. va

puru 23 Temmuzda ISKEN
DERIYE ve PORT-SAID li
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA· 
LATZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

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 

en İnsanları hep Nihad gibi 
~~?tiz ve iyi sanıyordum. Ah 
1
"

1had .. Nihad.. Ben ne yap· Bitli rından yük çıkaracak ve BUR-
tırrı doktor ... Ne yaptım.. --. --------- GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-

Çektiği acı ve ıztırab o ka- /zmir sicilli ti- SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
dar büyüktü ve Nihada karşı J limanları için yük alacaktır. 
olan sevgim o kadar kuvvetli caret memur u-
'di ki bu beklenmedik vazi- d DEN NORSKE MIDELHAVS-
~tt bana ikisinin arasım tek- g., Un an: LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 24 ~ar bulmak, yıkılan yuvanın (Bekir Aytaçer) ticaret un-
~adetini tekrar kurmak ümi- vanile İzmirde Hacı Alipaşa Temmuzda bekleniyor. ISKEN-
dini verdi. Nihali elimden gel- otelinde 24 numarada incir ku· DERiYE, DÜNKERK ve NOR-
dir..· k d 11 · M VEÇ limanları için yük ala-

.gl a ar tese i ettım. a- tuları mütaahhitliğini yapan 
alh f caktır. 04•a ih Nihada hiçbir şey yaz- Bekir Aytaçerin işbu ticaret 
'llad V · · ·ık b. "Vapurların isimleri, gelme 
1 ım. azıyetı ı önce ır unvanı ticaret kanunu hüküm-
ıtoll tarihleri ve navlun tarifeleri amak ve bu çok nazik lerine göre sicilin 2047 nu-
'llc 1 d b k b h · hakkında hiçbir taahhüde giri-se e e üyü ir assası- marasına kayt ve tescil edil-
~tle, ince bir dikkatle hare- diği ilan olunur. şi)B~r~~~i Kordon, telefon 

t etmek lazımdı. lzmir sicilli ticaret memur- No. 200- 2008 
Ü ~ilıali sık görüyordum- luğu resmi mühürü ve F. 
rnıd ve endişe içinde soru- Tenik imzası. SEAdan gelip yük çıkaracak. 

Yordu: "LESBIAN 11 vapuru 21> ağus-
- Nihaddan habe. var mı? Olivier ve şü- tosta LONDRA, HULL ve 

Yok amma.. inşallah ANVERSten yük çıkaracak w 

Q\ur. Ankaradaki adresini öğ- rekası Limited ayni zamanda UVERPOOL 
te Ö 1 ve GLASGOW için yük ala-
11· nıneğe çalışıyorum. ğre· vapur acentası caktır. 
'ilce yazacağım .. 
y "LEGRIAN" vapuru 15 

b· alandı. Nihadın adresini Birinci Kordon Rees binası ağustasta LONDRA ve HULL 
. ~liyordum. Fakat ona açıkça Tel. 2443 için yük alacaktır. 
~k~~latmaktan,. dediğim gibi, THE ELLERMAN LINES LTD. Tarih ve navlunlardaki deği· 
b ~ıyor, vaktı merhununu "DRAGO,, vapuru 10 ağus- j şikliklerden mes'uliyet kabul 
~lıyordum. tosta LIVERPOOL ve SWEN- edilmez. 

den acenta mcsuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
mütehassısı 1 

FRATELLI SPERCO vapur lkinciBeylerSokağı No. 681 
acentasına müracaat edilmesi 1 
rica olunur. Telefon 3452 

Telefon: 4142/4221/2663 ----------

Çocuk Hastalıkl~rı 

- . 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 

HAY/1111/N 
ÇIZIR 

. : ~ .- ,(' ". 
'• .. . , ... . . 

TÜRKİYE . 
CUMHU RrYETI 

Ji •• • · ş h Tesiri t•bii, eşsiz bir :iishildir. O kadar zara!' sızdır ki gebelerekalp ,~öbrekle1 ı 
UYjeD a aprahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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uriyede vaziyet karışıktır. Kabine
nin istifası bekleniyor. 

Elcezireye gönderilen askerler, silahlarından tecrid edildi. Martel, 
Hatay • • 

ışı diyor. artık bitmiştir, ihtilaf kalmamıştır 
lstanbul, 29 ( Hususi ) - Halk; İş başına geçtiği gün· tadır . bul ederek beyanatta bulunmuş ve 

denberi türlü muvaffakıyetsiz· Her tarafta karışıklıklar baş· ezciimle şunları söylemiştir: Buraya gelen son haberlere 

göre, Suriyede dahili vaziyet 

çok karışıktır. Heran, kan 
dökülmesile neticelenecek bir 
isyan hareketine intizar olun
maktadır. 

- Hatay işi artık bitmiştir. 
liğe uğrıyan ve yanlış hare- lamışbr. Cezireye gönderilen Bu münasebetle Türkiye ile hiçbir 
ketlerde bulunan Cemil Mür· hükumet kuvvetleri, silahların- ihtilaf kalmamıştır. Her hususta 
d.. k L • • k b .. "k anlaştık. Bütün ihtilafların kalk-um aumesıne arşı uyu dan tecrit edilmiştir. 
nefret hissetmektedir. tığını, Türkiye matbuatının son za-

İstanLul, 28 [Hususi) - Suri- manlarda kulJanmağa başladığı na· 
Bu vaziyet karşısında kabi- ye fevkalade komiseri Kont dö zikane ve dostane lisan da ispat 

nenin istifa edeceği sanılmak- Martel, matbuat mümessillerini ka· etmektedir. 

Küçük 
katil 

Adana, 29 (Hususi)- Eski 
bir aile husumeti yüzünden 
15 yaşların da bir çocuk, beş 
yaşında bir kızın kafasını taşla 
ezerek yavruyu öldürmüştür. 

~~~--t ·~•.-.-+~~~-

Beyoğlunda eşeklere 
yer yok 

İstanbul, 29 (Hususi) - 1 
Ağustostan itibaren Eminönü 

ile Beyoğluııdan eşek geçmiye
cektir. Belediye, bu hususta 
kat'i emirler vermiştir. ...... 

.............. 
lngiltere ltalya ile 

hemfikirmiş 
Başvekil bay Çemberlayn, İtalya sefiri 

ile mühim görüşmelerde bulundu 
Londra, 29 (Radyo) -Rus· Londra matbuatı, başvekil 

B. Nevil Çemberlayn ile ltal· 
yanın bura sefiri B. Grandi 
arasında vukubulan mülakat 
hakkında uzun makaleler ya
zıyorlar. 

yanın bura sefiri B. Mayiski, 

dün İngiltere Hariciye Neza· 

retine giderek Hariciye Nazırı 

B. Edeni ziyaret etmiş ve 

ademi müdahale komitesinin 

gelecek içtimaında müzakere 
edilecek olan hususat etrafın· 
da konuşmuştur. 

Ayni gazeteler, İspanya iş· 
!erinde İtalya ile f ngiltere ara
sında tam bir fikir yakınlığın
dan bahsediyorlar. ---------. -. 

Muhtelite ayrı- Torbalı kır bekçisi 
lan oyuncular K" k A ·b · · k -r l d. 

fuar zamanında yapılacak oy ati ının OTaSınl taş Q ez l 
temsili maçlara iştirak edecek Torbalı, (Hususi) - ilçenin gitmemesinden ileri gelmiş ve 
olan A ve B. İzmir muhtelit Karaağaç köyü kır bekçisi köy katibi işini bitirmesini 

takımları oyuncuları fudbol Mustafa oğlu Mehmed, köy söylediği için Mehmed, yerden 

ajanlığınca seçilmişlerdir. Bu katibi Halil oğlu İbrahimi taşla aldığı taşla başını birkaç ye· 
tahımlar, Uşak, Manisa ve başından ağır surette yarala- rinden yarmıştır. Jandarmalar 

Balıkesir muhtelitleri ile de mıştır. Mehmedi yakalamışlardır. Ya-
karşılaşacaklardır. Yapılan tahkika~a göre vak'a ralı iz mir Memleket hastane-

A muhtelitini teşkil edecek bekçinin gönderilen vazifeye sine gönderilmiştir. ________ ...... _. ...... ~·--~ .. ., ... --~--~-
oyuncular: Nejad, Ali, Enver, 
Adil, Mustafa, Said, Namık, 

Küçük Kemal, Basri, Hakkı 

(Üçok); İbrahim, Adnan, Fethi, 

Nurulla, Hakkı, Halid, Meh· 

med, Reşad (Doğanspor). 
B. muhtelitini teşkil edecek 

oyuncular da: Hilmi, Cahid, 

Küçük Mehmed, İlyas, Saim 
(Üçok) Muzaffer, Kamran, 

Melih; Hasan, Hidayet, Hik· 

met, Asım (Yamanlar) Şeref, 
irfan, Ali, Ömer (Doğan· 
spor)dur. 

Bu genç sporcular, yakında 

birlikte çalışmalara başlıy&· 

caklar ve hazırlanacaklardır. ---··-· ---
Suriyede Türk 

dostluğu 
(Başlara/ ı 2 inci sahifede) 
rini kabul etmiştir. 

Türk unsurunu temsil eden 
şahsiyetlerin gerek tavur ve 

hareket ve kıyafetleri ve ge
rekse temkin ve hassai selim
leri göze çarpacak derecede 
barizdi. 

Muhtelif 'Arap grupları tara
fından seçilip gönderilen mü
messillere gelince, bunlar ken
dilerine tevdi edilen rolü oy· 
namakta büyük bir müşküle 

düŞmüş oldukları taaccüple 
göze çarpan tecrübesiz genç
lerden ibaretti.,, 

__.,.., __ --+-1 •• ..._ 

Dikili hükumet doktoru 
Dikili hükumet tabibi Bekir 

Yaman, Foça hükumet tabi o· 
liğine tayin edilmiştir. 

M ah su I yanıyor 
------ - ------

Sıcaklar 40 dereceyi buldu. 
Tarlalarda çalışılamıyoı-

Torbalı, 27 - Birkaç gün

denberi devam eden sıcaklar 

buradatahammül edilemiyecck 
dereceyi bulmuştur. Yakıcı 

riizgarlar, mahsulata zarar ver
mektedir. 

Bundan bilhassa pamuk, 

bostan ve tütüıı mahsulleri 
fazla müteessir olmakta ve 
tarlalarda yanmaktadır. 

Havanın sıcaklığı bugünler· 

de 39·40 derece arasındadır. 

İşçiler, sıcağın fazlalığından 
tarlalarda çalışamamaktadırlar. 

24 saatta olanlar: 

Bir ihtiyar, tr~nin 
altında kahyordu --·-· 

Çalıştığı evi soyan hizmetçi-Kah· 
vehanede bir adamcağızın pa

ralarını aşıran yankesici 
Dün Gaziler caddesinde de· 

mir yolunda bir kaza olmuştur. 
Makinist Fuadın idare ettiği 

katar, oradan geçen Mustafa 
oğlu Hacıya çarpmış ve ihti
yarı yaralamıştır. Makinist ve 
Hacıyı tren yoluna bırakan 
makasçı yakalanmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Kahvehanede hırsızlık 

Üç kuyularda Zekeriyanın 
kahvehanesinde yatan Ali oğlu 
Hüseyinin cebinden 15 lira 
para ile bir çift iskarpin çalan 

Abdullah oğlu Mustafa yaka
i lanmıştır. ·· 

Hırsız hizmetçi 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde B. Bürhanın evinde hiz
metçilik yapan Ahmed kızı 
Melahat bazı eşyalar çaldığın
dan tutulmuştur. 

Yaralamış 

Kemerde Kahramanlar ma · 
hallesinde oturan Şaban oğlu 

Bedri, evine taarruz eden Ab
dullah oğlu Saibi bıçakla ya· 
ralamıştır. 

Yunanistan 
Bu sene fazla 
buğday ye

tiştirdi 
Atina, 29 (Radyo) - Yu

nanistanın külliyetli miktarda 
buğday istihsal ettiği söyleni
yor. 

Harmanlar tamamen kaldı
rılmamış olmakla beraber, bu 
seneki rekoltenin, 950 tona 
yakın olacağı tahmin edili
yor. 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

İzmir 2 inci icra memurlu-
ğundan: D. No. 937/5106 

İzmirde Hüsniye 800 lira 
vermeğe borçlu ölü Hanife ve· 
resesinden Sara ve Ahmet ve 
Saide ve Ali Rizaya ölü Ha
nifeden kalma fzmirde Urba· 

niye mahallesinde Yusuf dede 
caddesinde 99/1 ve yeni 121' 
numaralı Kadıilyas bey vak
fından mukataalı ve Tapunun 
179 kütük, 75 ada, 15 parsel 
7 pafta, 148 metre murabbaı 
ev: 

Takdir olunan kıymet: 550 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün 
saat : 1 inci artırma 2/9ı 37 
Perşembe günü saat 15 te, 
2 inci artırma 1719137 Cuma 
günü, ayni saatta. 

1 - İşbu gayrimenkulün 
artırma şartnamesi 20/8/37 ta· 
rihinden itibaren 37/5106 No. 
ile 2 ci icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin gö
rebilmesi için açıktır, ilanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler işbu şart
nameye ve 37/5106 dosya nu
marasiyle memuriyetimizel mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmağa iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7,5 
nispetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. "124" 

3 - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ·ıe masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müspitelerile birlikte 
memuriyetimize lbildirmeleri 
icap eder, aksi halde hakları 
tapu sicillile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmağa iştirak edenler artır· 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

-· Cad Sultan 
-Esir tutmak bu harbde yer 
almayan bir usuldü; hiçbir 
tarafta en korkak bir asker 
bile esir düşmüyordu. Çünkü 
tutulan esirler bin bir eza ve 
cefaya maruz bırakılıyor, son· 
ra da gece yakılan ateşlere 

atılarak diri, diri yakılıyor

lardı. 
Harbın şiddeti, boğazlaşa

rak ölen askerlerin kaldırılma
sına ve gömülmesine meydan 
bırakmıyordu. Yaralılar bile 
bir yardım göremiyorlardı. Bu 
sebeple harp sahasında mu
hariplerden fazla çakal, kurd, 
sırtlan vesair vahşi, et yiyici 
hayvanlar dolmuştu. 

Bu diyarı o zamanlarda ge· 
zip görenlerden başka hiçbir 
kimse bu harbın dehşet, vah· 
şet ve fecaati tahmin ve ta
savvur edemezler. Burada bo
ğuşan, vahşiyane bir şekilde 
öldürülen insanların, arz üze
rindeki insanların en dinç, en 
gürbüz ve güzel, kavi iradeli 
insanları olduklarına şüphe et
memek lazımdır. 

Bu diyarın erkek ve kadın
ları çok zeki ve misafirperver
dirler, nihayet iki Hükümdar 
ve iki millet, boş yere ve mer· 
hametsizce birbirlerini kırdık
larını anladılar. Bu neticesiz 
ve ·manasız harba nihayet 
vermek için müzakerelere baş
ladılar. Ve çok az bir zaman 
içinde bir mütarekename im
zalamağa muvaffak oldular. 
Uzun süren bir düşmanlık 

gayri menkul üç defa bağml· 
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
olacağının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeş gün daha tem
dit ve onbeşinci günü ayni 
saatta yapılacak art!rmada, 
bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklıla· 
rın o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak şartile en 
çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılamaz. Ve satış 2280 nu
maralı kanun ahkamı muci· 
bince tecile uğrar. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen muhlet için
de parayı vermezse ihale ka· 
rarı fesh olunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa 
ona, razı olmaz veya bulun
mazsa hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir, 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için % 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimize
ce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde 133 

işbu eve yukarda ~österilen 
tarihinde lzmir 12 inci 

icra memurluğu odasında lişbu 
ilan ve gösterilen artırma şart
na mesi . dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 2587 

hasabile sulh muahedesinin 
esaslı müeyyidelere dayanma· 
sı düşünüldü ve Nazım şahın 
oğlunun Racanın Ehemşiresile 
ve Racanın da Şahın kızını 

Cad Sultanla evlenmesine ka· 
rar verildi. 

işte maceramızın kahramanı 
olan Cad Sultan bu suretle 
ve Bizapur kraliçesi olmakla 
başlamıştır. 

Cad Sultan bu sırada he· 
nüz dokuz yaşında bulunuyor
du. Maamafih, uzak ve iç 
şark için dokuz yaşında evlen· 
mek ne o zaman ve ne de şimdi 
fevkalade bir hadise teşkil et· 
mez. 

Esasen Hindistanda 8-9 ya· 
şına gelen bir kız, tam evlenıne 
çağında dem~ktir. 

Küçük Sultan, mukaddes ve 
beyaz bir fil üzerinde olduğu 
halde kocasının sarayına gö· 
türüldü. 

( Arkıısı flOT,L 

Mazot fiatleri 
yükseldi 

Dün bazı kimseler belediye· 
ye müracaat ederek, Petrol 
şirketlerinin Mazot ıiatlerini 
yükselttiklerini ve ton başına 
20 lira birden zam yaptıkla· 
rını söyliyerek şikayet etmiş· 
lerdir. 

Haber aldığımıza göre be· 
lediye, kumpanyalardan fiat 
yükselişinin sebebini sormuş 
ve piyasada da tahkikata baş· 
lamıştır. 

Bu mesele hakkında alaka· 
darlardan yaptığımız tahkikata 
göre de, Mazot ve Motorin 
istihsal fiatleri son günlerde 
yükselmiştir. Ve bu zam da 
bu yüksdişten ileri gelmiştir. 
eskiden tonu 60 liraya satılan 
Motorin de 68,5 liraya çıka• 
rılmıştır. ......... 

H • 

Uzüm rekoltesı 
Salahiyettar makamata ge· 

len malUmata göre, busene 

üzüm rekoltesi 50·51 bin torı 
tahmin edilmektedir. • 

Maamafih havaların fazfa 
sıcak gitmesinden ve kuraklık 
sebebile birçok bağlarda mah· 

su! yanmakta ve bozu)ınak· 
tadır. Rekoltenin bu tahınirı· 
den aşağı düşmesi ihtimali 
pek çoktur. . ···-Tirede OrtamekteP 

d ·ıe· Tire kazasında inşa e 1 

cek ortaokul binasının teıneliı 
bu hafta içinde atılaca~t~· 
Yapılacak merasime Vah . · 
Fazlı Güleç davet edilıniştır. 
Valiyi davet için Tire kayma· 
kamı B. Cemal Dinç ile be· 

lediye reisi B. Ali Okan ~ 
Meclisi Umumi Tire azası 
Refik Sandıkoğlu dün f zıni.r~ 
gelmişler, valiyi ziyaret etınıŞ. 
lerdir. Vali, daveti kabul eY 
!emiştir. Yapılacak teınelat'?' 

. . . d cektıt· 
merasımıne rıyaset e e 

•.•. - - ı 
Aliağa kinderhayf11 

Aliağa çiftliğinde kurula~ 
ikinci kinderhaym de dün aÇ~ii 
mıştır. 34 dü fzmirden, 14 
Dikiliden, ikisi de Karabu;un; 
dan olmak üzere elli zayı \ 
deniz havasına muhtaç ço~.1.1 
dün otobüslerle Aliağaya gorı· 
derilmişlerdir. 
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