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Vaziyet, evelki akşamdanberi salaha doğru yol aldı -----·-
ngiltere, şimdiden Alman 
planını kabul ediyor 

-------·-490------~-

eyne lm ile l gemilere İspanyol limanları açık kala-
cak, bir taarruz vukuunda müştereken hare-

ket ve ceza tertib olunacaktır 
~Pllanlar, ıspanyaya yeni 
·· ~ .sefine/eri gönderdiler 
~I arıs, 2 (Radyo) - Leipzig 

~:an harp sefinesile birlikte 

bt •tal Graf Spe ve Nurem· 

Pa tg kruvazörleri Ki elden ls-
;Ya sularına gitmişlerdir. 

Volttelbalıir ita' yanmış 
aı· de a ans, 2 (Radyo) - Koda 

'lıı ars~lona vapurun;. batı· 
I~ denızaltı gemisinin bir 
biia'n tahtelbahiri olduğu 
ı,.,i;. edilmektedir. 

ız maslahatgüzarrnın 

Vaı. . teşekkürü 
giljl ansıya, 1 (A.A.) - ln-
ı>tito lllaslahatgüzarı Lechs 
rere(' bir mektub gönde

llİr , ~alma De Majorgueda 
·~ lllrııyet mmtakası tesisi lugiliz hıırb: gemileri 

}'ı kalınan tedbirlerden dola· Almeria bombardımanında kişinin öldüğü ve 35 evin yı· 
ı.,::'diıine teşekkür etmiştir. ölenler kıldığı kaydedilmektedir. 

119G kabinesinin pro- Cenevre, l (A.A.) - Del· - Sonu 5 inci sahifede -

Tckfon: 2776 

lzmirde kulübler vaziyeti 

Valimiz 
Ayrılma asla varid 

değil, iliyor .. 

Valimiz B. Fazlı Güleç 
Kuliil1lcdn e~ki \DZİ)etleriııiıı 

ih) a ı etrafındaki ccrcyaocla, Lele· 
diye reis mu:ı\'ini ,.e yeni futbol 
ajanı H. Suncl Y urclkuruııuu ıla lıu· 

luıHluğu Ö) lı'noıeklı•, Lliirı vulimİ7.i 

~orıliik. \ azi1·ctiu ta rilıiui rica 
ellik. Bize §U cc\aLı \'erdiler. 

Bıı) ~und )' urclkoruyo ııl· 

foluaan lıu fikirler kendisi hıra· 

fmdan hiçbir zaman beyan edilme• 
mişıir. \ e işte bir yanlış anlama 
sezmekte) im. Kulüblcrc \'erilen is· 
tikaınct kat':i ve hozulmı>acak: bir 
lıedef tir. Ayrılma asin Yarid de~il· 
dir. 1şi, iyi görenler birleşmenin 

Jkat'i neticelerinde tamamen mill· 
tef iktir. 

Vıı· feıto notası vayo MiJletler cemiyetine ge-
~~ arıaiya, 1 (A.A.) - Na- nel sekreteri B. Avenola bir 

~- ~ llıtclisi toplanarak ltal- muhtıra tevdi ederek lbiza ve 

Pariste Briand günü 

ııı~lnıanyanın ispanyaya Almeria hadiselerini lspanyol 

Lir la taini protesto eden hükumetinin İspanyanın istik-

~· neşretmiştir. Notada lal ve tamamiyetine karşı yeni 
,,, rcmilerinin asiler he- bir taarruz telakki ettiğini bil-

B. Aras, büyük dipl~ma
tın hatırasını taziz etti ----------------tıa"'b ~ıusluk yaptıkları ve dirmiş ve keyfiyetten Milletler 

'rtul \lrıy.ct tayyarelerine ta· cemiyeti azalarının haberdar 

'°"rı ~ıldcri kaydedildikten edilmelerini Avenoldan iste· 

r~'Yt ~an hükumetinin Is- miştir. I"" •itila etmek için be- Muhtırada Almt-rianın bom-

Briand, mücadele halinde bulunduğumuz 
zamanlarda bizim için ne demişti? 

l~i •radıtı ilave edilmek- bardımanı neticesinde 5 kadın 

~---===============-~~---~ ve biri çocuk olmak üzere 19 

~ Alman Mareşalı Romada 

• 81omberg, ltalya Krah 
rafından kabul edildi 

!1t1a11 Mareşaİ;nın, dönüşte Bel-
11 ~~a da uğraması muhtemeldir 
ı tlai)'e ~ 2 (Radyo) - Almanya 

1 1&- .. ,•tır M 
ı. -a 6tt 1 areşal Blomberg, 

1""1 "'edeıı aonra saat 13 de 
e '>Ö • 

'•I 1 'te tefal: rı?giıı huıuıi tayyare· 
) lıtıa lıaı atıııdo kız.ı ,.e yaveri 

''lh- de Li 
..... gel . . toryo tayyare istaıı· 

1 .\J hııtlir. 

i "'"' Pd 'ttlı:ili 8 •retalı; )Olda İtııl)a 
ı 1 thiy, N ' Mu solıni ilt• iınl)a 
ı 91 l'\ıı. aı.ırı General Paryani ile 

t- ltı c .-.'"•f eoeral Vale \C Anıi· 
Ilı l\ &ti 

'Itır. • larafındaıı kar~ı· 

il, PrJ 
\i Uaıoli • 

ttıiUi 
0 

. ıu, t;a\ u~ rntheı;iıı· 
, 11l'd11. }( ıufornıayı gi) miş bulu· 

ı ttkl l> •rtılannıa merasi minele 
ı e n t 

ı 1.... ~firi V 01>0, Alınanyaoın }{o. 

1 .~c h· 00 Haııel \"C bOvük 
1ltı ırçok ' 

llYord askeri rical hazır 
At U. 

ıı. '"tttı•n 
hit lllfldd Maretah, ll. Muuolini 
~ ltıta et konuıtuktan sonra 
ı.... •tı tert· 
• 11 llolb 10 etmif \'e müte-
\tar, aya hareket eylemiotir. 

ı ·ı ıaı, n ' •ı te't omaya \'aıııl olunca 
'!t ... ' •hid . ~arlığına ve Meçhul 
~ L eeıne 'd 

, 'Otlb gı erek birer çe· 
ltttıt )' u1ı Ve sonra, Romanın 
.._ er eri tıi . 
ıı._ -ctaı 8 zıyaret etmiotir. 
.;"t•i11d loınberg, Alman ee· 

'°1ıra ~ hi~ mücldct iatira· 
' ltaı ernıyal earayına git· 
~fı~: Kralı Viktor Ema· 
~~ •ıı kabul edilmiıtir, 

laraydan çıkınca Ye· 

Mareşal Blomberg 
nedik sarayına gitmiş \'e orada, 
İtalya Baovekili B. MuHolini ile 
bir aaat kadar umumi \'eziyet bak· 
kında konuşmuotur. Bu konuşma· 

larda, İtalya Hariciye Nazırı Galc• 
ço Ciano da hazır bulunu~ ordu. 

Roma, 2 (Rad) o) - Alman 
sefarethanesinde bu gece Mareıal 

Blomberg oerefine bir ziyafet ve· 
rilmio ve bunu, bir rceıııi kabul 
takib eylemiştir. 

Roma, 2 (Radyo) - Almanya 
Harbiye "azın l\fareoal Hlomber· 
gin, Romadan sonra Belgrada git· 
mni muhtemeldir. 

Pari!!, 2 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının husmi muhabiri bil· 
diriyor: 

Ccncvrcden tayyare ilı• buraya 
gelen ll:triciye Yekilimiz Dr. B. 
Rü,Llü Arne, hava karnrgalıındn 

Fransız Hava azırı B. Pierre Kot 
tarafından şeref ine verilen çayda 
baıır bulunduktan sonra meohur 
Fran91z devlet damı Hriaııd için 
tertib olunan ihtifal münasebctile 
Sarbonnede gece terıib edilen top· 
lantıda bulundu. Toplantı Fransa 
reisicumhuru il. AlLert J.eLrııuun 

huzuru ile oereflecmi~ti. 

Bütün Paristeki büyük elçiler, 
:ipn \'e mebuııın rei lcri, birçok 
mcbusl11r, ayanlar, Fransı?. \"e CC· 

nebi rfrali ile .kesif dinleyicilerle 
SarLonneniıı meşhur saloıııı hııll':ı · 

hını; dolmu,.tu, 
Toplantı) n B. Jlcryo riyaset et· 

ti. Heryonun her iki tarafııul:ı 

llariciyt" \ ekiliıniı Dr. 'f. Hüşclü 
Arasta Roman) a Hariciye Na:r.ırı 

B. Antonesko vardı. Ve ııırn ile 
lıer iki tarafında Ilelçika Koloni 
Nazırı, Amerikalı \ "C AHupalı ri· 
cali devlet me,·cud idi. 

B. Hcryo, Hariciye \'ekilimi· 
zin Cenevre<le uıesıııl mesaisini lıi· 

tirdiktcıı \"C Asambleye riyaset et· 
tikten sonra ha,·n tıırikile toplan• 
tıya ietirak etmek: üzere gelmesini 
bü) ~k Lir şükran lis:ını ile telıa· 
rüz ettirerek Dr. B. Arasm hatih· 

Dr. B. Aras 
ler arasında bulunaca~ım da teshil 
elli. 

D. lleryonun bu sözleri alkış· 

HAVA 
' larla karşılandı. Ve bazıruna tcıek· 

kür için ayağa kalkan Dr. B. Ara 
hazırun tarafından muazzam Sar· 

HUcumlar1ndan koru
ma kumadanlıOı 

Ankara, 2 (Hususi) -
Genel Kurmay başkanlı
ğına bağlı olmak şartile 
bir "hava hücumlarından 
koruma kumandanlığı;, 
teşkili kanun, Meclise ve
rilmek üzerededir. 

bonne s:ılonunu dolduran alkıelarla 
aeliimlandı ve alkışlar uzun miid· 
det dcvaıu etti. 

Türk: Hariciye Vekiline gerek 
onun şahsında Düyük Önderimiz 
Atatürke \"C Kamlilist Tiirkiyesine 
karşı yapılan bu tezahürat orada 
her Türkün kalbini iftiharla 
doldurdu. 

Badehu Dr. B. Araıı bütfin yük· 
sek rical tarafındın sürekli alkış· 

- Sonıı 4 neli ıalaijed• -

,,--------------------·------~, 

Von Nöyrat 
Balkanlarda mühim bir 

seyahate çıkıyor . 

Gençlik dün gece Va ıfı andı 

Halkevinde Vasıf Çınar 
için ihtifal yapıldı 

İhtifal de Vali Fazlı Gülec ve bü-, 
yük bir münevver kitlesi bulundu 

Halkevi binası 
Uun gece, Halkt•\·iode merhum 

Vnı:ııf Çınar için büyük bir ihtifal 
yapıldı. İzmirin genç \'C değerli 
çocuğu Ya ıfın ölümünün ikinci 
yıldönümü ınünasebctile yapılan 
bu ihtifalde başta Valimiz B. ı~nzlı 
Güleç ve belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uz ile kalabalık bir mü· 
nevver hrubu hazır bulunınuo \'C 

lzmirin bu enerjik C\'liidının:bntı· 

raları yaşatılnıı~, meziyetleri anin· 
tılınıştır. İhtifale lise tarih öğret· 
meni B. Mitatın bir musahabesil~ 
batlanmış, B. Mitat, merhum Ya ıf 
Çmann milli, ai)a&i, içtiruni ,.e 
fikri sahadaki varlık ve mm af f:ı. 
kıyetlerini tebnrüz ettirrui~tir. llu· 
nu Baro reisi Avukat Bay Münür 
Birselin aynı vadideki sözleri takib 
etmiştir. D:ıha eonra arkadaşımız 

B. Orhıın H1thmi Gökı;cJVasıf Çı· 
nar) başlı~ı alımda yazını§ oldu~u 

giizel şiirini okumu~tur. 
Son olarnk ta kız lisesi müdilrü 

B. 'ecmeddin Halil söz 8Ö)lemiş 

\"e Va51fı muhtelif za,·iyclerdcn 
mütalea etmiştir. Dört değerli ar· 
kad:ış ta dinleyiciler tarafından ha. 
rarctle alkıflanlamıolardır. 

ihtifal, hususi bir alôka ve 
Yasıfı sevenlerin teessürleri içinde 
geçmiştir. 

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

Tayyare 
meydanı .. 
Cumaovasında değil, 
Menemen civarında 

yapılacak .. 
Tan :ıl'e me) dam için Cumao· 

\"asında tcslıit olunan ıırnziuin i · 
timluk muamele iııe bnşlanclığı es· 
nada arazi sahibleri, e\ clce 'ermiş 
olduktan sözden nükOI ederek da· 
ha fazla fjat iatemcgc kalkıştıkla· 

nndan, bu arazinin i timlilkincleu 
Bnrfına:zar cdilmişıir. Haber aldığı· 
mıza göre, tayyarı• meydaılı için 
Menemen ci\"Dnnda dalın elverişli 

arazi bulunmuş ve meydanın orada 
inşa ı takarrür eylemiştir. 

-------------------------
Kral Karol 

V arşovaya gidecek 
Bükreş, 2 (Radyo) - Siyasi 

mehafile göre, Uomanya kralı . Var· 
~o,·aya B. Antonesko ile biıt.")lte 

gidecektir. 
Bükre§, 2 (Radyo) - Roman· 

ya Hariciye 'azın n. Antoneııko 
Paristen bu hafta Bükreoe döne· 

cektir. 
Varşon, 2 (A.A.) - Bükreş· 

ten bildirildiğine göre, Romanya 
kralı Karolun \'drşovayı ziyareti 20 
baıiranı dogru vukubulaaktır. 

Manisa 
Valisi Demircide 
Demirci-Simav yolu ya

kında bitirilecek 

B. Lü.tf i lk ırdar 
Demirci, (Hususi) - Vali-

..,miz B. Lütfi Kırdar, Borlu

Demirci yol faaliyetini tedkik 

etmek üzere evelki gün bura

ya gelmiş ve bir S?ece kaldık
tan sonra Gördese geçmiştir. 

B. Lütfi Kırdar, Demirciye 

gelirken Çatalolukta inşa edi· 

lecek köy yatı okulunun ye· 

rini de tesbit etmiştir. Vali

miz, bu meyanda Borlu-De· 

mirci yolunu da açtıktan son· 

ra Kasabaya gelmiş ve partide 

şerefine verilen ziyafette bu

lunmuştur. B. Lütfi Kırdar, 
ertesi sabah halkın dileklerini 

dinlemiş ve bu işle öğleye 
kadar meşgul olmuştur. 

Demirci ile Simav arasında 
da yol faaliyetine devam edil· 

mektedir. Bu yol açıldığı tak

dirde, lzmir-Ankara muvasa

lası çok kısalmış olacaktır. 

Almanya ırk tasfi. 
yesini zaruri 

görüyor 
Berlin, 2 (Radyo) - Müs

temleke mütehassıslarından 
Dr. Toberk neşrettiği bir ma

kalede: 

"Almanyanın eski müstem

lekelerinin hepsinde de siyah

larla beyazlar arasında ihtilaf 

vardır. Bunun için Almanya 

müstemlekelerini alsa dahi 

için de ırk tasfiyesini tatbik 

m'!cburiyetindcdir" demiflİr. 
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1 ~Q 
Bir Teza.let aa7ıa l . 

ı . H • • 

( Genç kız ve erkeklerimizi korumak hu!uıunda, aile ve comiy~te 1 Oaretmenleriiı 
,J d~tt'n vaaifder gittU..-çe bir tazyik halinde, ıkandallarla, facialarla ken· O 
.,diaini gô termcıe baoladı. Geçenlerde Aokarııda ban erkek çocuklann k _J .,;;,,.. ,_ , · ı · · 
• dlltt~i1 ahldk çukurunun jçyüzü. midemizde bir iğrenme, kafamızda bir ıae,,., ~am arı 

isyan doğnrmoıtu. Çok geçmeden l'Jtanbulda da genç ve güzel bir "kız, .... ---
1 korkunç bir tn:uıa dnonrüldü. Her ikisinin 'hatıra ve intibaları, hafıza. t T azthinatla beraber 
, muın camlarında en kuvvetli, en canlı h\itlan ve tekillerile dururken, 
1 dünkü gazrtelerde lluraa orman müdürü' olan :z:ıtın bunlara yakın bir i verilecek 
, marifetini okuduk.. Gen~ ı..,zlar ve kendi daktilosu ile çevrilmi_o, iş· Öğretmenlerin 936 yılına 
1 ret aofraaı, fU ve bu ... Yeni, orman müdürü bir 'urhaba gibi elde ka· aid kıdem tamları cedveli 
. deb, etrafında lıı.lada iıayat sürüyormuş.. Kendiaini yakalanu~lar, 3 eeneye 
yakın bir mablı.iımi)et vermişler .. Dak.tilosuouo cezaSı ' da 2 eene .. Bu Kültür Bakanlı~ınca tasdik 

ı kadar ·~•r iki mahkt1miyet, biç ~üpbeaiz bıiıliscüiiı aıhlaki, içtimai ,.e edilmiş ve şehrimiz Kültür 
kanuni daha bazı noktalan bulunduğunu bize 'aarahatle anlatıyor. direktörlüğüne gelmiştir. Büd-

Ahlııik YC meoreblerdeki geniolikler, zaruretler, muhitin te11irleri, tahay· çedek1 tahsisat emanete alın-
~yül edilmit ıeylerin vaidleri vesaire -gibi liwilleorOir ki, geoç kız Ve erk-ek· mıŞ olduğu için ofre~menlerin 

!erimizin etrafında müıemadiyen hararetli \ "C bi'&Bi ça~larıoda, ana \'e kıdem zamlarının Haziranın 
babauıo, ayw .umanda 1Cemiyerfo gençleri dört ogözle ~il lazımdır. · 
:Bu vaaifeyi yapıyor ·urayoz acaba?. Ben hiç zaur.ıetmiyorum. Dikkat ve 15 inden itibaren verilmesine 
iotibalu•ıu bmçılamHı icab eden b• kadar korkanç bldiR!e?cteıi biç başlanacaktır. Gene öğret
bir derı a1amuzsak, cidden yazıktır. menlerin 933-934 senesine aid 

Gençliği, sefahat ve tereddiden lrnrbrmtk yol\lnda, mfişterek bir 
abli.it Ye fazilt:t otorite inin tecüssüsü lbtmdır. Aynı zamanda onların yoluna 
paıu kuran unsurların ba~ıoı, kanunlara tam bir şiddet vererek, merha· 
:metabce ezmek de icab eder. 

En eski fırını 
Mczopotamyada son yapı· 

lan hafriyatta cihanın en eski 
fınnı meydana çıkarılmıştır. 

Elde edilen eserlere göre, bu 
fırın lsanın doğumundan 4,000 
sene cvcle aittir. Yani tam 6 
bin seneliktir! 

Bu fırın üzerinde tedkikat 
yapmak üzere birçok asarıati
ka mütehassısları Mezopotam
yaya hareket etmişlerdir. 

Kaynanalar haftasd 
Vakıa, cadılar haftası diye

cektik, fakat kafi derecede 
ihtiyatlı olduğumuz için ser 
levhayı yukandaki şekilde koy· 
dulc, ve, çocuk haftası, anne· 
ler haftası olduğuna göre, ne-

den kaynanalar haftası olmasın? 
Amerikada Teksasta şehir 

ve köyler -şerlerine lanet ka· 
bilindcn!- bir kaynanalar haf· 
tası tertib etmişler, bu hafta 
içinde kaynanalar tazim ve 
tebcil edilmiş, şereflerine ve 
lehlerine nutuklar irad olun· 
muştur! 

Haber güzel. Fakat sebebi 
ne olduğu billi olmadığına 
göre, şimdilik taklidi hatalı 
bir iş olur! 

lnadm 3lisl! 
Nevyorkta bir fabrikator 

son zamanlarda karısından ay
rılmıştır; fakat karısına geçine
cek bir para vermemiştir. 

Aç kalmak tehlikesinde ka· 
lan kadın bir gün sabık lıeo
casının yazıhanesine girmiş ve 
İş masası üzerine oturmuş, 

yirmi dört saat ağzına bir 
lokma ekmek, bir yudum su 
koymamış, fakat mütemadiyen 

' Bugün dotacak 
çocuklar •. 

[erib ve zuhııl lıugfin nn 
fizerine çok gllzel tesirler yapa· 
cakbr. lJugiln billıaua muhayy•· 
lelere faaliyet verecek ve edebiyat 
Nlaaıunda gtlacl eıerlcr vücude 
eeıirilecektir. Bugfin bundan haı· 
ka oen geçecektir. Fakat kadınl11r 
bugün çok göz yatı dökecekler· 
dir. Tfoarel hayatında da muvaf. 
fakıyetler elde ~dilecektir. 

Bugün doğan çocuklar zeki 
olacaklar, fakat muvaffakıyetli ta· 
lebeluden olmıyacaklardır. Çocak· 
laktaki f8DM1a}ı.k, yaı ilerledikçe 
detifeeektir. 

Saime Sadi 

küfürler ve hezeyanlar savur· 
muştur! 

Kadının bu inadı üzerine 
f abrikator noterlik vasıtasile 
bir maaş taahhüdüne mecbur 
kalmıştır. 

AOhyan aOaçlarl 
"Ağlıyan nar ile gülen ay

va" masalından bahsetmiyece
ğiz, yalmz hattıüstüvada bu
lunan bazı ağaçlardan bahse
deceğiz. 

Evet, hRttı üstüvada bir 
nevi ağaçlar vardır ki yaprak· 
larından mütemadiyen su dam· 
lacıkları dökülür! 

Bir dinamit 
patladı 

Taşçı ustası ağır 
yaralandı 

Dün Karşıyakada Soğukku
yuda Değirıncndağındaki taş 
ocağında bir kaza olmuştur. 
Recep oğlu Eskişehirli Taşçı 
ustası B. Bahri, dün taş oca
ğında büyük bir kayayı par· 
çalamak için burgu He kayayı 
deldikten sonra içine kapsollu 
ve fitilli bir dinamit yerleştir-
miştir. Bay Bahri, dinamiti 
sıkıştırdığı sırada dinamit, bü· 
yük bir gürültü ile birdenbire 
patlamış ve B. Bahriyi vücu-
dunun muhtelif yerlerinden ve 
başından ağır surette yarala· 
mıştır. Yaralı derhal Memle
ket hastahanesine kaldırılmıştır. 

Romanyanan sanayi sergisi 
lktısad Vekaletinden şehri· 

ıniz Türkofisinc bildirildiğine 
göre, Romanyanın Sidi·u şeh· 
rinde her sene kurulan sanayi 
panayırı, bu sene 20 Tem
muzda açılacak ve 10 Ağus· 
tosta kapanacaktır. 

Panayıra, bu seneden itiba· 
ren yabancı memleketler sa
nayi erbabı da iştirak edebi
leceklerdir. Yalnız Romanya 
sanayi müesseselerine rekabet 
~lmcsinc müsaade olunmı
yacaktır. 

Burnava mezbahasmda 
Burnava belediye mezbaha

sında Mayıs ayı içinde 12 
karaman, 15 kıvırcık koyun, 
3 keçi, 814 kuzu, 840 oğlak, 
15 öküz, 6 inek ve 65 dana 
olmak üzere 1780 baş hayvan 
keailmiftir. 

maaş farkları olan tazminatın 

da tediyesine 15 Hazirandan 
sonra başlanacaktır. 

Bir belediye 
tahsildarı 

Halepten ıehrimize 
getirildi 

932 yılında f zmir belediye 
tahsildarlarından B. Topçu 
Tahir, belediyeye aid 367 
lirayı ihtilas suretile zimmetine 
geçirdiği için hakkında tahki
kat yapılmış ve yakalanacağı 
sırada ortadan kaybolmuştu. 

O vakit Suriyeye kaçan B. 
Tahir tutulmuş, hükuınetimize 
teslim edilmiş ve muhafaza 
altında şehrimiz. hapishanesine 
getirilmiştir. Hakkındaki tah
kikata sorgu hakimliğince tek
rar başlanmıştır. 

Zimmet meselesı 
Bir katib tevkif 

edildi 
Bölge san 'at okulu katibi 

B. Fuadın, avans aldığı para
dan 700 lirayı zimmetine ge· 
çirdiki yapılan tahk~kat neti· 
cesindc anlaşılmış ve B. Fuad, 
dün tevkif edilerek adliyeye 
verilmiştir. Hakkındaki tahki
kata devam ohınacaktır. 

Bisikletler 
Yaya kaldırımlarını 
işgal edemiyecekler 

Birincikordonda, Dr. Mus
tafabey caddesinde ve diğer 
bazı caddelerde · yaya kaldı
rımları üzerinde bisikletle ge
zen çocuklar görülmektedir. 
Bu yüzden geçen gün Mus· 
tafabcy caddesinde yaya kal
dırımı üzerinde bir bisikletli, 
6 yaşında bir yavruya çarpa
rak çocuğu yaralamıştır. 

Belediye reisliği, bütün be
lediye mıntakalanna emir ve
rerek yaya kaldırimları üzerin
de bisikletle dolaşanların şid
detle cezalandırılmalarını bil
dirmiştir. Belediye, Kültürpark· 
ta bisikletle gezmek, hatta 
yarış yapmak istiyenler için 
bir yol yaptırmıştır. Hatte, is· 
tiyenle bisiklet kiralamak için 
taliplere Kültürparkta yer de 
aöstcrecektir. Yaya kaldırım
larının, bisikletler tarafından 
işgaline kat'iyen müsaade edil
miyecektir. 

Ziraat işlerinde mücadele 
Vilaye t Ziraat müdiirii B. 

Nadir Uysal, zirai mücadele 
işleri için Ödemiş kazasına 
gitmiştir. Çam ağaçlarına arız 
olan tırtıllara karşı siirckli 
mücadele aç.ılmıftar. 

. 
JJ~li~diye Aazırlık yapıyor 

...... "'l 1 

Birincikôrdondan " 
Güzelyalıya .. 

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

Yeni bir rıhtım yapılacak, mfJte-
addid parklar yetiştirilecek 

Belediye tarafından imar 
sanasında inşa edilecek büyük 
Hal, Şehir Garajı ve Çoçuk 
hastahanesi için Şimdiden ha· 
zırlıklara başlanmıştır. Bu mü
him işler için planlar hazır· 
lanmaktadır.lEylul ayında Hal, 
Garaj ve Çocuk hastahanesi 
arsalarındaki meı'ozların temiz· 
}ettirilmesine ve temellerin 
açılmasına başlanacaktır. 

Belediye, 1 Eylı.ilden itiba· 
ren kendi idaresine geçecek 
olan mezbahanın idare işleri 
için şimdiden hazırlıklar yap
maktadır. 

Birincikordonun yeni adı 
(Atatürk caddesi) dir. Bu cad· 
de, Şehir meclisinde verilen 
karara göre Güzelyalıya kadar 
deniz kenarından uzatılacak
tır. Şimdi ev ve bahçelerle 

arsalardan ibaret olaıı bu kıs
mın belediyece istimlak edil
mesi lazımgelenlerinin tesbitine 
belediye fen heyetince baş
lanmıştır. Belediye fen heyetile 
beledife zabıtasına, şehrin bu 
tilsmmda hiçbir suretle inşaata 
müsaade edilmemesi için emir 
verilmiştir. Sahipli arsalarda 
da İnşaata müsaade edilmiye
ceği için bu arsaları, sahip· 

leri belediyeye şimdiden satabi· 
leceklerdir. 

Denizden gelen temiz hava· 
yı ve rüzgan, şehre bırakmı· 
yan sahildeki evlerin önünde 
inşa edilecek rıhtım ve kaldı
rım, bu kısımda oturan hal
kın daimi bir gezinti ve eğ· 
lence yeri halini alacak, bir 
çok geniş avlular birleştirile
rek park haline getirilecektir. 

Toprak altında kalan üç amele 

Bozyakada feci 
bir kaza oldu 

------- --------
Nevşehirli amele Mehmed, başı 

parçalanarak öldü 
Dün sabah saat dokuzda 

Bozyakada eski fzmir mevki· 
inde Kcmcrboğazında feci bir 
kaza olmuş, bir amele, beyni 
parçalanmak suretile ölmüş
tür. Kaza hakkında aldığımız 
malumatı aşağıya yazıyoruz: 

Bay Hasan Nuri ve şerik
lerinin Tuğla ve kircmid fab
rikası için dört amele, Bozya
kada Tuğla ve kiremid ima· 
line elverişli toprak kazmak
tadırlar. Evelki gün dört 
amele, çalışarak mühim mik
tarda toprak kazmışlardır. 

Dün Dursun, Hüsnü ve Meh· 
med adında üç amele tekr;u 
aynı yerde çalışırken toprak 
kazdıkları ve bir tünel vücude 
getirmiş oldukları yerde Üzer
lerine iki metre yüksekliğinde 
bir toprak tabakası yıkılmıştır. 
Dursun, üzerine yıkılan ağır 
toprak tabakasının tazyikile 
üç metre uzağa fırlatmış, 
Hüsnü, yarı beline kadar top· 
rak içine gömülmüş, fakat 
Mehmcd, tamamen toprak al· 
tında kalmıştır. 

Hüsnü ve Dursun, kendile· 
rini toprak altından kurtarınca 
arkadaşları Mthmcdi kurtar· 
mağa teşebbüs etmişler ve 
zavallıyı örten toprak tabaka
sını acele kaldırmışlardır. Fa
kat n~ yazık ki, ağır balçık 
toprak tabakası Mehmedin 
başını parçalamış bulunuyor· 
du. Ameleler, derhal karakola 
haber vermişler ve çok ağır 
vaziyette bulunan Mehmedi, 
hastahaneye naklettirmişlerdir. 
Mchmcd, hastahanede öl· 
müştür. 

Mehmed, Nevşcl.irli ve 30 
yaşında idı . lzmire, aıııclelı k 
etmek üzere iki giin evci gel
mişti , babasının adı Alidir. 

Hadiseye müddeiumumi mu· 
a vini 8. Abdullah tarafından 

el konmuş ve tahkikatta amele 
başı B. Mehmcdin, bu üç 
ameleye, bir tünel vaziyeti 
arzeden yerde çalışmamalarını 
tembih ettiği anla,ılmıştır. 
Amclebaşının bu sözüne rağ
men üç işçi, aynı yerde çalı· 

şırken kazaya uğramışlardır. 
- ---------- --------------

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Bir ayda 514 çocuğa yardım
da bulundu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
İzmir şubesi, geçen Mayıs ayı 
içinde 430 basta çocuğu Ba
kımevlcrinde muayene ve te-
davi ettirmiş, ila~larını almış, 
24 çocuğa yiyecek ve giye· 
cek vermiş, Karşıyakadaki Ço-
cuk yuvasına 146 kilo yiye· 
cek göndermiştir. 

Arabacılar 
Kamçı .kullanmak yasak! 

Bazı arabacıların kırbaç veya 
bastonlarla arabalara koşulu 
hayvanları tlövdüklcri görül· 
mektedir. Belediye, arabacıla
rın kamçı veya baston kullan-
malarını yasak etmiştir. Bunun 
için arabacılara l S günlük bir 
mühlet verilecek ve bur.dan 
sonra da kırbaç veya baston 
kullandığı görülecek olanlar 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 
Bu gibilerc birinci defa 25 
lira, ikincisinde 50 lira ceza 
tarhedilecek, üçüncü def asında 
arabacılık yapmaktan mcnolu
nacaklardır. 

Bera et 
Çeşme kazasının Barbaros 

köyünde karısı Fatmayı öldür· 
mek maksadile gra tüfeğile 
ka pısı önünde bt ki emekle 
maznun kocası Mcvlı.idun şch· 

rimiz Ağırccza mahkemesinde 
muhakemesi neticelenm i~ ve 
suçu sabit olmadıtından bc
raetine karar verilmiftir. 

Da yezidin 
tırdığı kale 

•• 
Akhisar 
belediyeai tara
fından yıktırılmıf . 

Akhisar kazuıada, • 
Kadif ekalesi gibi uanati 
bir yeldeğirmeni vardır. 
yezid (Sultan) tarafından 
tile kale olarak inta edi 
olan bu yer, tarihi bir kı 
haiz bulunduğu halde 
zamanda belediye tarafı 
yıktırılmış, enkazı, bir 
tebin inşaatında kullanıl 
başlanmıştır. 

Hadiseyi yalnız oldutu 
kaydediyoru7.. Alakadar 
kamların bu mesele üz • 
lizımgelen hassasiyeti 
receklerinden emin bul 
yoruz. 

••• 

••• , 
Man;sada bir ttd 

dar bağ ve tiJtl' 
zarar g6rJa. 

Manisadan gelen ha 
göre, geçen pazar ~ 
ğan şiddetli yatmurdan 
Rahmanlar ve Saruhan 
havalisinde (7000) dönü• 
ve pamuk tarlası mühitll 
rarlar görmüştür. Ak 
Çıtak ve Sındırgı köyletİ 
tün mıntakasıdır. Bu iki 
de dolu düşmüş ve tütüO 
lalarında mühim huarat 
mıştır. Köylüler, perişan 
yettc kaldıklaram aöyl"" 

Yalnız Akbiların 
ve Çiftlik köylerine 
yağmurlardan tütün m 
nün çok fayda gördüjii 
alınmışbr. 

Busenc Akhisar ha 

Fuar komitesi, dün 
sonra belediyede to.-.,·.-
fuara aid muhtelif iılet 
rinde görüşmüştür. 

Okul sergi..,. 
Şehrimizdeki ilk 

7 Haziranda dcnlere 
lecck ve son sımflar 
15 Hazirana kadar 
edilerek mezuniyet 
namelerini alacaklatcid
yılının sonu münue 
çok ilkokullarda tal 
bir sene içinde yaptı~ 

· eserlerinden mürekkeP 
sergiler hazırlanmat•llf' 
lanmıştır. 

Ankara Tıb 
Binası için sek 
milyon lira aorf 

Ankara, 2 (Hu-' 
rada tesis edilecek 
biye mektebinin İll~ 
daki kanun, Büyiik 
lisince kabul edil 

Mektep binatı igİI! 
çulc milyon lira 
tır. Bu tabıitat, 

öden mit 
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!!Almanya ·~.Hariciye• Nc:-zırlnın .~alkan 
~· . seyahatıne:ehemmıyet verılıyor 
Von Nöyraht, Belgraddan sonra Peşteye ve 

oradan da Sofyaya gidecektir 
Paris, 2 (Radyo) - Alman-

, ya Hariciye Nazırı von Nöy- B. Eden, Almanya ı·ıe ltal-
~· rahtın Balkanlarda yapacağı 

\ ~t"!'~~d:~yük ehemmiyetve· yaya teessüf ediyor 
l h ~lakadar mehafil, bu scya- Kara. konh·olunu kabul ediyorlar, yalnız 

a en sonra dikkate şayan el 1 hlcseleler zuhur edeceği ka· enız kontrolunda kalmak istemiyorlar 
~ rıaatini göstermektedir. Londra, 2 (Radyo) - Al· bildirmiştir. 
r Son haberlere göre, Alman- meria ~adisesinin, Uluslar Almanya ve İtalyanın, kat'i 

~a. Hdariciye Nazırı, bu ayın sosyete_sıne hav~le edilip edil- garantiler elde edilmedikçe, 
ın e Belgradda bulunacak memesı meselesınde lngiltere- kontrol işine iştirak etmeme· 

;e Yugoslavya Baş ve Dış nin ne düşündüğü, Avam leri hakkındaki kararlarına ln-
h'akanı B. Stoyadinoviçle mü· Kamarasının dünkü toplantı- giltere hükumeti namına tees· 
ırn bir mülakat yapacaktır. smda İşçi partisi lideri B. Etli süf eden B. Eden, bu iki 
.Yon Nöyraht, Belgradda iki tarafından sorulmuştur. devletin kara kontrolunu dai· 

gün kaldıktan sonra Budapeş· Bu hususta cevap veren ma tatbik edilebilec1.:k mahi-
teye geçecek ve orada da Ma· ı:ariciye .. ~azm_ ~· ~~en f~- yette gördüklerini bildirmiş, 
tafis.tan ricalile konuşacaktır. gıltere hukumetının boyle hır ancak deniz kontroluna iştirak 
d Y• malumat alan mehafil· hadise için münferiden teşeb· etmiyeceklerini söylemiştir. 
A.~n çıkan şayialara nazaran, büse girişmekte tereddüd etti- B. Eden, vaziyetin vehamet 

d 
manya Hariciye Nazırı, Bu· ğini söylemiş, her iki tarafın kesbetmemesi için lngiltere 

d apeşteden sonra Sofyaya gi· bombardımc:.nlarında ölenler hükumetinin azami mesai sarf 
_ecek ve Bulgaristan hükumet için teessür ve teessüflerini edeceğini beyan etmiştir. 

;•calile mühim meseleler etra· B. Lebrun Çin Na. Bursa 
•nda konuşacaktır. 

/(, zır/arını nişanla 
ıvmetli taltif etti .. 

Orman müdürü mah. 
kum oldu 

"1isaf irim iz 
Yarın lstanbula 

1 
dönüyor 

t.. stanbul, (Hususi) - Şarki 
(S~ü~ emiri Abdullah, yarın 
c. lgun) Ankaradan buraya 
6e ecek B 1 >ınd _ ve ey erbeyi sara· 
kald ~ uç dört gün misafir 
Şark; tEan ~onra .. Beyrut yol ile 

rdune denecektir. 

8 Menemencioğlu 
. as:ogadinoo ~çle konuştu 

kiye' f~d~ 2 (A.A.) - Tür
Nu111 aracıye siyasi müsteşarı 
R<>sl an Menemencioğlu Yu
kab ~vya . Başvekili tarafından 
D~ edılmiştir. 

lind:nBakşam Türkiye elçili
ttfiııe b: Menemencioğlu şe
<>lurı ır lcahul resmi tertib 

B llluştur. 
b · Nu u a~ man Menemencioğlu 
edecek:ın lstanbula hareket 

ır. 

';!~beşistanda 
crıust .. 

Ad· uman valiler 
Dün ~-Ababa, 2 (Radyo) -
f' ·••are l •ne b· şa Graçyani şerc-
,.. ır me . 
\lala . rasım yapılmış ve 
da bu ve ~ıdamo sultanlarına 
fet ver·~~nasebetle bir ziya
Sida .... 

1 mıştir. Ebu Abdullah 
1 ·••O, Eb c 
aya vaı· u ağfer de Ga-

1 tayin edilmişlerdir. 

.\NADoLu· 
Günıuı;-:-·--

saıı· sıyasal gazete 
Lı 1P ve b 

lJ cıaydar R ~ ~şyozganı 
ı:nunıı ne . uşdu ÖKTEM 

lrıfldiltu. -.rıyat \e yazı i leri 
f .:ı • llanıdi ~ 9 

'ltreha • ._Nuzbct Çançar 
1t . rıcsı: 
C llıır İkin . 
l' • lla)Jc l>a~ ~y.ler eokağı 

'l' elsrar. f • hınaBJ içinde 
elefon.. zınır - ANADOJ U 

. 2776 ı . 
't ABON .. >osıa kutusu 405 

ıllıtı 1200 E ŞERAiTi 
' altı ayl lh 7 'taı.. Ylığı SOO 1_ 

1c• 00, üç 
--ctıcı Ilı ~uruştur. 

•hoııc e~~ek~tler için senelik , 
lle1 reli 27 liradır 

~ yerde 5 k 
~ geçnıi ... uruotur 
~ nüshalar 25 k ~ W'U§tW'. 

"-l>OilJ IATBAASINDA 
ASILMJŞl'JR 

Paris, 2 (Radyo) - Cum
hurreisi B. Lebrun dün Çin 
Maliye Nazırını ve Çin bah· 
riye amirahnı kabul ederek 
her ikisine Lejyondönör nişa
nı vermiştir. 

lrlanda hükumeti 
Romaya mümessil gön· 

derecektir 
Roma, 2 (Radyo) - ltalya 

hükumeti Dublende bir ltal· 
yan siyasi mümessilliği tesisine 
karar vermiştir. lrlanda hüku
meti de Romaya bir mümessil 
gönderecektir. 

Rus.Rumen 
askeri ittifakın
dan bahsolunuyor .. 

Roma, 2 (Radyo) - B. Lit
vinofla B. Titüleskonun son 
mülakatında Romanyanın Rus· 
ya ile askeri bir ittifak yap· 
ması için mesai sarfına karar 
verilm~ştir. B. Litvinof Mosko· 
vaya davet edilmiftir. 

B. Titülesko da bunun ıçın 
çalışacağını vadetmiştir. 

Almanya 
Papalık ile tamamile 
arayı bozmuş gibi 

Paris, 2 (Radyo) - Berlin
deki Papalık mümessili Ro· 
maya davet edilmiştir. Baron 
Fon Sergenin de Vatikandan 
Berliııe dönmek üzere olduğu 
söylenmektedir. 

Papalık ile Almanya arasın
da münasebat kesilmiş vazi
yettedir. 

lstanbul, 2 (Hususi) -
Bursa orman müdürü hakkın· 
kındaki dava neticelenmiş, 
hendisi 2 sene 9 ay ve maiye
tindeki daktilosu da · 2 sene 
hapse mahkum olmuştur. 

Belçika sosyalistleri 
Brüksel, 2 (Radyo) - Bel· 

çika sosyalist partisi, umumi 
aff m hemen kararlaştırılması 
hususunda tamamen müttefik
tir. Bu sebeble parlamentonun 
15 Haziranda yaz talili yap
masını istemektedirler. 

Kabine tadilatının Bay Van 
Zelandın Amerikadan avde· 
tinden sonraya kalacağı söy
lenmektedir. 

Rus Sefiri 
ltimatnamesini takdim etti 

Ankara, 2 (A.A.) - Sov· 
yetler birliğinin yeni büyük 
elçisi B. Karski dün mutad 
merasimle Reisicumhur Atatürk 
!~rafından kabul olunmuş ve 
1tımadnamesini takdim eyle
miştir. 

Hariciye Bakanı vekili B. 
Şükrü Saracoğlu kabul res· 
minde hazır bulunmuştur. 

Peştede 
Türk musiki gecesi 

Ankara, 2 (A.A.) - Aldı
ğımız malumata göre, 4 Ha
ziran 1937 akşamı saat 1 Q da 
Peşte radyosunda Bayan Fat-
ma Cemile De Bonkovska ta
rafİndan bir Türk musiki ge-
cesi tertib edilecek ve prog
ramda muhtelif genç kompo· 
zitörlerimizin şarkıları da çalı-
nacaktır. , ..... -. .............................. . 

Şehir gazinosunda 
8 BAYAN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelm~lel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Mekteblerde 
Mekteblerimizdcn bekledi

ğimiz randımc.n, bir türlü ol
gun bir mahiyet arzedeme
mekte berdevamdır. Geçen 
sene muallimlerle talebe, prog
ram ve tedris usulleri arasında 
mekik gibi dolaştırılan suçu, 
nihayet imtihan şekillerinde 

talebe lehine bazı tadilatla 
ortadan kaldırmak yoluna 
gittik. Nihayet bir teftiş al
tında bulunan ve muayyen 
bir programı tatbik eden bir 
muallimin muvaffakıyeti, bu 
görünen ahval içinde, onuncu 
planda münakaşa edilebilecek 
bir keyfiyettir. Laiibaliyane ve 
sathi düşünceler, topyekun 
muallime saldırmakta ne ka· 
dar ısrar ederlerse etsinler, 
hakikatte muallimin tek suçu 
yoktur. Bir talebenin, bir 
yığın dersten sözlü dediğimiz 
müsamaha tedbirine ve ikmal 
dediğimiz zaruri keyfiyete kal
ması da gösterir ki, muallimin 
değildir ve onu, muhakkak, 
başka şeylerde aramak ge· 
rektir. 

Müsamaha, diyoruz. Haki
kat te böyledir: 

Bir talebeyi sınıftan geçi
rebilmek için, bir yığın imti-
han ve yoklama serisi yekdi
ğ"rİni takib ediyor. Birinde 
muvaffak olmazsa öbüründe, 
onda muvaffak olamazsa di
ğerinde, onun da akim kal
ması takdirinde bir üçüncü, 
bir dördüncüsünde talih de· 
neyecektir. Bu, bir zorakilik· 
tir, bir müsamahadır ve fik· 
rimce, okutmanın ciddiyetine 
ve maksadına da uygun de· 
ğildir. Buna cevaben: 

- Fakat ne yapalım -deni· 
lecek· yürümüyor, yetişmiyor 
talebe .. 

Bu şikayete de hak vermek· 
le beraher, sebebi daha başka 
şeylerde aramak iktıza eder: 

Mesela programlarda, ıne· 
seli mekteblerimizde tatbik 
edilen umumi terbiyede, inzi· 
batın dar veya genişliğinde, 
mesela imtihanlara hakim olan 
zihniyette vesairede .. 

Yukarıda yazdığım gibi, 
muallim, ekseriya mutlak bir 
kayıd içindedir. Şu "mesela,, 
lar serisinin hepsine boyun 
eğmeğe mecburdur. Binaen· 
aleyh, muallimin, yaptığı işin 
ve sarfettiği gayretin neticesini 
alamamaktan mütevellid aza
bına ve ıztırabına hürmet et
meli, onu bir kenara bırakmalı 
ve sebebleri başka noktalarda 
araştırmalıyız. 

Bu seneki imtihan yenilik
leri ne netice verdi tahmin 
edersiniz? ' 

Benim görüşümle vaziyet, 
gene eskisi gibidir.. Normal 
şartlarla sınıfı geçmiş talebe 
sayısı, mesela her darshanede· 
ki sınıf mevcuduna nisbetle 
% 20 yi bile tutmuyor. Geri 
tarafı şimdilik kamilen sözlü
de .. Hem de 1-3-5-7 dersten 
sözlüde... O da bitince "bü
tünleme" başlıyacak .. 

Görünen köy, klavuz iste
mez, derler.. Bizde, bu va· 
ziyetin esaslı bir şekilde halli 
lazımdır, diyoruz. Haksız mıyız, 
dersiniz? O. R. G. 

Abona 
Romaya vardı 

Roma, 2 (Radyo) - Habeş 
kilisei şefi Abona Sivil Ro
maya gelmiştir. Habeş baş 
papazı; B. Mussolini ve kral 
tarafından kabul edilecektir. 

Sayfa 3 

lktısadi hareketlerimiz: 

Satış kooperatifleri 
~~~~---,~~~~-

Kooperatif, işbirliği, müşterek 
çalışma demektir 

Lı1tinced~n alıoun " koop eratif,, 
kelimesi artık dilimizde kökleş· 

nıiştir. E!asen yalnız Almrmlnrla 
Çeko lovaklardnn başka bütün mil· 
letler bu kelimeyi B) nen kullanır· 
lar. Yalnız Almanlar "nrkadaşlık 

şirketi., Çeko lovaklar da "dostluk,, 
kelimelerini kooperatif mukabilin· 
de istimal ediyorlar. 

Kooperatif; ••iş birliği,, veyahut 
"müşterek çalı ma., manasına selir. 
Her mfi~terek ç:ılı.mıı mutlaka bir 
ihtiyacın tazyikinden doğduğu için 
kooperatif fikri de böyle bir taz· 
yikin tııhii neticesidir. 

Kooperatif fikrinin sahibi ,.c 
kooperatif y:ır:ıtıcıu "Ilobcrt o,·en,, 
isimli bir 1ngiliz fabrikatonıdur. 
1';71 ene ·ncı doğup 1858 ene· 
sinde ölen hu büyük adam; genç· 
lie J e fakir bir am le idi ve bir 
dokuma fabrikagında çalı§l)Ordu. 

Zekfisi)e, çalışkanlığilo cm!!ııli nra· 
sında pek ç.abuk temayüz eden 
o, en; kısa bir zaman içinde ııat· 
ronlardan biri inin nazan dikka· 
tini celbetti. Patıon; k1zını Ovene 
verdi, Oven patrona damad ve hi· 
Jaharc Jrnyınpcdcrfoin vefatilc fob. 
rikaya a:ıhib olmakla eski aefalet 
ıırkad:ışlannı unutmadı. 

l 8 inci namla el tezgahlan bi
rer, birer ölüyor '< c yerlerini m:ı· 

Jdne)c terke mecbur oluyordu. 
Amelenin eefalcti her türlü tasnv· 
vurun da :ü tüne çıkmııtı. İngiliz 
tarihine geçen şu acıklı amele sözü; 
o zamanki ı;efaletin dcre~sini bil· 
tün acılı~ile göiterir: 

- :lk.i çocuğum vardı, ham· 
dolsun, çok fiikiir ikiı;i de öldü .. 

Ovcn bu feci hayatın içinden 
yctivmiı:ti. Sermaye bütün bokları 
çiğniyor, mal \'e işe kıymet ver· 

miyordu. 
Bu vaziyet içinde Robcrt Ove

:ni lıir gün foııliyete geçmiş gürü· 
yoru:ı:. O, arllk memleket, memle
ket dola:ıyor, konferanslar \·eriyor, 
makaleler ) azıyor, fabrikatorl:ırla 

mücadeleden mücadeleye geçiyordu. 
fakat hükumet; scrmaycdarlann 
eline geçmi§ti. 0\CD mağllıbiyetten 

mağh'ıhiyetc uğrıyordu. Ameleyi 
fabrikanın i tilı alutına tefrik et
me k fikri çok çabuk euya dü:· 
mü~tü, fakat "tohum,. da atılımo 

ve infieare başlamıştı. Artık bunun 
ünüue geçilemezdi. Bu tohum; ye
rio alımıla paılıyocak, gclioecek, 
fışkıracak ve bfiyii) ecekti. 

* * (: 
Kooperatif mefhumu; ilk 

şekillerinden pek çok şeyler 
kaybetmiş, fakat şu üç esas 
unsurunda zerre kadar tebed· 
dül vukubulmamıştır: 

1 - Kooperatifte sermaye
ye kazanç verilemez, sadece 
faiz verilir. 

2-Kooperatifte kazanç ser· 
maye iizerine değil; ortakların 
yaptıkları muamele miktarı 
üzerine taksim edilir. 

3 - Kooperatif umumi he· 
yet toplantılarında; sermayesi 
ne olursa olsun; her ortağın 
ancak bir reyi vardır. 

Filhakika kooperatif; konan 
sermayenin de hakkını tanıya· 
rak ona münasib bir faiz ve
rir, fakat sermayenin kazançta 
hakkı yoktur. 

KoopP.ratifte her ortak ne 
kadar mal teslim ettiyse ka· 
zançtan o nisbette hisse alır. 
Kazancın taksiminde esas bu
dur, ortağın koyduğu sermaye 
miktarı değildir. Ortak ser· 
mayesi için aynca faiz alabi· 
lir, kazanç alamaz. 

Koof}eratiftc • anonim şir~ 
ketlerde olduğu gibi • bir ki· 
şi çıkıp da bütün hisseleri 
toplıyarak hissesi kadar rey 
sahibi olamaz. Hissesi ne mik
dar olursa olsun; her ortağın 
ancak bir reyi vardır. Koope
ratif bu sebeble bertürlü his-

se ve sermaye tahakkümün
den daima uzakta kalmıştır. 

Bütün bu üç esasa ilaveten 
kooperatifin bertürlü siyaset 
cereyanlarının dışında kaldı
ğım da zikredelim. Koopera
tifçi; siyasi kanaati ne olursa 
olsun; kooperatifte sadece ko· 
operatifçidir. 

• • * 
Yeryüzünde ilk kooperatif 

1844 senesinde lr.gilteredc 
Roşdal kasabasında kurul
muştur. Bu sebeble bu koo
peratifi kuran 40 kişilik he
yete kooperatifçilik tarihinde 
"Roşdalın hakperver mürşid· 
leri,, unvanı verilir. Bu bir 
istih\ak kooperatifi idi, satış 

kooperatifi değildi. 
Bugün ise yeryüzünde 

100,000 den fazla kooperatif 
ve bu kooperatiflerin 50 mil
yondan fazla ortağı vardır. 

Kooperatif; her şirket gibi 
bir şirkettir. Yalnız diğer şir· 
ketlerden farkı; yukarıda bil
dirilen üç ana esasla beraber· • 
sermayenin muayyen ve mah-
dud olmamasıdır. Filhakika 
diğer şirketlerde sermaye mu
ayyen ve mahdud olmasına 
mukabil kooperatiflerin ser
mayesi mütemadiyen değişir. 

Anonim bir şirkete ortak 
olabilmek için parası belli 
bir hisse senedi almak lazım 
gelir. Kooperatife ortak ol
mak için ise "girdim,, demek 
kafidir. Ortak; malının mik
darına ıöre hisse sahibi olur. 

• • • 
Bu izahattan sonra halen 

mmtakamızda kurulmakta o· 
lan "incir ve üzüm satı~ ko· 
operatifleri,, nden bahsede
biliriz: 

Herşeydcn evci bu koope
ratiflerin münhasıran müstah
sıl menfaatine ve müstahsıl 
nam ve hesabına kuruldukla
rını haber verelim. 

Gene haber verelim ki hü
kumetin büyük bir ~efkat ve 
alaka ile kurulmasına delalet 
ve nezaret ettiği bu halk mü
esseseleri aleyhinde daha şim
diden menfi propagandaya 
geçen eli kara, içi kara tu
feyli insanlar vardır. Bunlar; 
köylümüzün, müstahsılımı:ı:ın 
herzaman aciz mevkide ve 
düşkün bir hayat içinde ya
şamasını isterler, çünkü şahsi 
menfaatlerini o halde görürler. 

Bir kısım menfiler de her 
yeniliğe dudak büken zaval
lılardır. Bu gibilere göre "kı
demi üzere ter~olunmak,, 
iktiza eder. Biz şeklen ne ba
şı şapkalı, setre - pantolonlu 
müteceddidler biliriz ki ruban 
en yeşil yobazdan daha kı
zıldırlar. Kunduralarmda lap· 

Sonu 6ncısahifede ~ 
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1I'arihi rtetkikler: 

LMarlisa 
Mezar Kitabelerı 

ı. Kara Osman zade er 
Manisa ilbagı sayın Dr. Bay 
Lütfi Kırdara saygılarımla 

· Yazan: llani a Gaziokulu öğrctınenlerindrn K nıol Özer 
~ 

r-·Kara Osman zade Kara Osman ağa 
!Hacı ıMehmet bini zade Elhaç 

İbrahim ağa Mustafa ağa 
(Manisanm mütesellim • 

ı müsellim) camii · hatiresinde 

1g.ömülüdür. M ıar ta~ı Mura
. dıye müzesine nakledilmiştir. 
Kahır taşındaki kıtabe şudur: 

.HOVELHALLAKULBAKİ 
\'ah dıriğ Hacı Mt!hmet bini 

llbrahim ağa 
!Hanedanı neslı Osman zade· 

lerden bu b ·nam 
Hayırh ,fuı dinü devlet mas· 

lahat seyyar güzin 
Karıı!an muhterem pak hns 

let niknam 
Saruhan sancağı zaptile mü· 

sellimken dahi 
Verdi etrafa nıgahı hıfzı 

menni intizam 
Olmuştu bir zaman alemde 

sahibi imtiyaz 
Babı ulyası meladı melcei 

cümle enam 
Hayh idbarı dehrin handei 

ikbaline 
Bivefadır eyleme dilhasta 

sın mcsvirigam 
Böyle ağayı kerimüşşan ali 

rütbetin 
Müstedini kasrı cinan ede 

zülcenabülkiram 
Oku üç kcrre ihlas ile ta· 

rihin bu sal 
Eyleyüp Hacı Mehmet kasrı 

einanı makam 
Cemuiyelahir 1211 

13 fi 
Kara Osman zadclerden Ha· 

cı Mehmet ağa; lbrahim ağa· 
nın oğludur. (4)(1201 H.1786M) 
senesi Rusya muharebesinde 
biraderi Ömer ağa ile müna
sebeten harbe gitmişlerdi. 

ilk senelerde Hacı Ömer ağa; 
müteakıp senelerde Hacı Meh
med ağa muharebesinde hiz
met ettiler. Cevdet tarihi; 
Kara Osman zadelerle, Ceb
bar zadelerin bu h:arbde işe 
yaradıklarından bahsederler. 

(1206) senesinde harbin hi
tamına :nebni Hacı Ömer ağa 
ile biraderi Hacı Mehmed ağa 
babıaliye celbedilerek hizmet
lerine mükafaten samur kürk
lerle taltif edildiler. Hacı 
Mehmed ağa (1211H.1796~.) 
se'nesinde vefat etti. Cevdet 
tarihi vefatını şöyle yazıyor: 

( ..... Saruhan mütesellimi ve 
Aydın muhassılı Kara Osman 
zade Elhaç Mehmed ağanın 
hululü eceli mevudile vefatı 
haberi varid olmağla muhal
lefatı bedeli olarak canibi mi· 
riye 800 kese akçe ita etmek 
üzere kaffei nukud, emlak ve 
emvali ve eşyası veresesıne 

terkolundu.) 
* ... * 

Kara Osman zade 
Ahmed ağa 

Manisanın ( Mütesellim = 
Müsellim) [5Jcamii hatiresinde 
gömülüdür, mezar taşı Mura· 
diye müzesine nakledilmiştir. 
Kabir taşındaki kitabe şudur: 

HÜVELHA YYÜLBAKI 
13 Safer SENE 1257 

Mınisanın Nışaocıpaşa ca· 
mii mezarlığında gömülüdür. 
Mezar taşındaki kitabe şudur: 

Şehidi uful olan 
Kara Osman zade 
Merhum ve mağfurunleh 
Elhaç Mustafa ağa 
Ruhiçün elfatiha 

Sene 1169 
Kara Osman ailesi; (1) (1150 

H. 1737 M) senesinden sonra; 
Osmanlı tarihinde görülür. Ge· 
rek muharebelerde ve gerek 
Nizamı cedit ve (Sekban) ve 
Asakiri mansure teşkilatında 
bu aile, nüfuzlarile hükumete 
zahir olmuşlardır. 

Bu ailenin tarihte ilk defa 
ismine tesadüf ettiğimiz Aydın 
Güzelhisarı ayanı (Hacı Mus· 
tafa ağa); (Osman bini Abdur
rahman) isminde birinin oğ
ludur. 

Mustafa ağa {1169 H.1755 
M) senesinde serkeşliğine bi
naen katledilmiştir. Bunun oğ· 
lu Ahmet ağa lzmir voyvodası 
idi. (2), (3) 

dilhah bir abat 
Kc'si mevti nuş ile vaktı ge

lüb oldu revan 
Nesli Osman zadeden Ah· 

med ağa bi nikhısal 
Terkedüp dari fenayı dide

den oldu nihan 
Gıiş edince ircii emrin o 

zatı muhterem 
Rahı hakta eyledi ihlasla 

teslimi can 
Böyledir hükmü ezel takdire 

olmaz hiç deva 
Çare yoktur mevte ey dil 

istemez asla beyan 
Lütfu bi payanına mazhar 

ide rabbi rahim 
Fazlı hakla yadı rahmet kah· 

rine olsun vezan 
Ruzi mahşerde ~efi olsun ha

bibi kibriya 
Eyleye Ata kitabın lütfile 

hem müstean 
Hak makamın kasrı cennet 

eylesin Huri ile 
Huri gılman ile dam ola 

anda şadüman 
Ta bemahşer neslini ipka ede 

lütfi ilah 
Olalar manendi aba her birisi 

hanedan 
Cevheridir fevtine Esat dedi 

tarihi tam 
Eyleye Ahmed 11ğaya rabbisi 

kabri cinan 

Manto çalmışlar 
Nuti oğlu Arap ile Ahmet 

kızı Arap Bedia, Şefkati so
'kağında oturan Ali kızı Şerife 
ve Süleyman kızı ·Eminenin 
mantolannı çalC:lıklarından 'ya
kalanmışlaraır. 
Zorla güzellik olur mu? 
Şaban oğlu Recep ile oğlu 

Recai ve Muhiddin oğlu Etem; 
Alsancakta Hatip sokağında 
oturan ve nikahlanmak üzere 
bulunan Niyazi kızı Zişan ile 
Hüseyin oğlu Enveri tehdid 
etmişler ve zabıtaca tutulmuş
lardır. 

anasanı dövmüş 
lkiçeşm,-Jikte Kiremitçi so

kağında lsmail oğlu Mahmut, 
anası Ayşeyi sopa ile dövmüş 
ve yakalanmı~tır. 

kadın kavgası 

Karşıyakada Dudu sokağın· 
da Hasan kızı Hasene, Ali 
kızı Rukiyeyi dövdüğünden 
tutulmuştur. 

kumar oynuyorlarmış 
Karşıyakadaki tersanede ça· 

lışan Kadri oğlu Şevki, Ali 
oğlu Mehmet, Recep oğlu Ha
san ve Ali oğlu Ali, Süleyma
nın evinde kumar oynarlarken 
sabaha karşı yakalanmışlardır. 

Sarhoşluk 
Ali oğlu Şükrü adında bir 

şahıs, dün gece fazla sarhoş 
olarak Hastahane sokağında 
yere yuvarlanmış ve nara ata
rak çırpınırken vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır. 

Bonolar yatağm altm· 
da imiş 

Karşıyakada Şayeste soka
ğında oturan Ali oğlu Hüse
yin, Zabıtaya müracaat edert-k 
evinden 200 liralık bonosunun 
çalındığım şikayet etmiş; ya
pılan araştırmada bonolar Hii· 
seyinin yatağı altından çıka
rılmıştır. 

Başkasına iftira etmek isti
yen şikayetçi Hüseyin hakkın· 
da takibata başlanmıştır. 

Acaba kim gidecek? 
Paris, 2 (Radyo) - Bel· 

graddan bildirildiğine göre, 
gelecek hafta oraya yüksek 
Alman şahsiyetlerinden biri 
gelecekt·r. Bu:ıun için şimdi· 
den hazırlıklar başlamıştır. 
Ancak bu şahsiyetin Blomberg 
mi, Von Noraht mı yoksa ge· 
neral Göring mi olduğu belli 
değildir. 
.. 1 .................. .. 

Ahmed ağa; [ 6 ] Bayındır 
voyvodası ivaz ağa ile müna
feretine mebni onun tarafından 
baskına uğramışsa da kaçma· 
ğa muvaffak olmuş ve sonra
dan Saruhan mütesellimliğine 
tayin edilmiştir. Ahmed ağa 
ivaz ağanın lzmir voyvodası 
olmasını çekemiyerek kederin· 
den \ıefat etmiştir. Ahmed ağa
nın; lbrahim ağa, Mehmed ağa 
isimlerinde iki oğlu vardır. 
Bunlardan İbrahim ağanın da 
iki oğlu olub biri Hacı Meh
med diğeri Hacı Ömerdir. 

(l) Kitabeler kmm 2 eahife 
98 

(2] Elhnç Mustafa ağanın knbir· 
ta~ıudaki (~cbidüluful olan) cüm· 
lesine bakılır5U katledilıliği anla.ı· 
lıyor. Manieadaki ahfadıodan dinle
diklerim de katledildiğini bildir· 
mcktedir. 

(3) Elbaç Mu tafa ağa hakkın· 
da: Sicilli o ınaoi cild 4 sahife ·136 
da ınaluw.ıt \'ımlır. 

(!) Kilallf'lrr ı·ihl :! alıifc 

98, 9!J 
IS) )lüscllim camii Luyuk yau· 

sında yannıı~IJr, balen auatlır. 
(6) Kitabeler dld 2 eabife 98 

MAHKEMELERDE 

iki Çocuk 
dlişürme davası 

Vak: )aların ikisi de dayak 
atmak yüzünden olmuş 

Karaman sokağında 30 nu· 
maralı aileevinde Hayriyeyi 
döverek üç aylık çocuğunun 
düşmesine sebebiyet vermeklo 
maznun Melahatın muhakeme
sine dün şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Geçtn celsede müddeiu· 
umi, iddiasını serdederek maz· 
nunun, suçu sabit olduğundan 
cezalandırılmasını istemişti. 

Mahkemece vak'a münase· 
betılc lznıir eski tabibiadlisi 
Dr. B. Muhib Nureddin dün
kü celsede dinlenmiş ve de
miştir ki: 
-Vak'aya aid raporu ben ver· 
miştim. Bu kadındaki asardan 
çocuk düşürdüğünü tesbit et· 
miştim. Fakat düşen rüşeym 

mi, yoksa cenin mi? Bunu 
tesbit imkansızdı, çünkü dü
şen çocuğu görmedim. Ma
lumdur ki, rüşeym henüz kalb 
ve adalatı teşekkül etmemiş, 
cenin ise her uzvu teşekkül 

etmiş, hayata kavuşmuş ço· 
cuk demektir. 

Hayriye, bir kargı ile dövül
müş deniliyor. Kargı, çocuk 
düşürecek tesir yapamaz, fa
kat değnek yapar. Beldeki 
boşluklar dövülürse haricen 
bir eser görülmez, fakat tesir 
dahili olur. Netice itibarile 
ÇOCUK düşmüştür 

Mahkemece, başka dinlene· 

cek ~ahid kalmadığından ka· 
rarın tefhimi önümüzdeki salı 
gününe bırakılmıştır. 

Ağırceza mahkemesi, Sel
vilimescittc Ayan sokağında 
Abidın km Bn. Fatmayı dö
verek rahmindeki çocuğun 

• 
düşmesine sebebiyet vermekle 
maznun Emin ve kardeşi Ha· 
sanın muhakemelerine dün 
devam etmiştir. Bunlardan 
Emin, Ortamektep talebesidir. 
Bir çocuğun hatası yüzünden 
Fatmanın kaynanasının teşvi
kile Emin ve Hasan kadının 
evine giderek biri tokat, di
ğeri teleme ile dövmek sure-
lile rahmindeki çocuğunun 
düşmesine sebebiyet vermiş
lerdir. 

Şimdiye kadar hadisenin 
bütün şahidleri dinlenmiştir. 
Bir kadın, dayaktan sonra 
Fatmadan kan boşandığını ve 
iki ay devam ederek sonunda 
da çocuğun düştüğünü ~öyle
mişti. Dünkü celsede adli tıb 
işleri meclisinden gelen rapor 
okunmuştur. Bunda, boşanan 
kanın, dayaktan sonra başla
mış ve çocuk düşünciye ka· 
dar devam etmişse çocuğun, 
bu dayaktan düştüğü muhak
kak olduğu bildiriliyordu. Bu 
noktamn tavzihi için Fatma 
ile kocası Hüseyinin tekrar 
mahkemeye celbedilmelerine 
karar verildi. 

Güzelyaltdaki ölüm vak' ası 

:eay Sabri, tabancasının 
tetiğini açınca .. 

Hadisenin kaza mı, cinayet mi 
olduğu yakında anlaşılacak 

Güzelyalıda karısı Bayan 
Rabiayı tabanca kurşunile ya· 
ralıyarak öldü:mekle mazrıun 
gümrük komüsyoncusu Bay 
Sabri hakkındaki tahkikata 
adliyece devam edilmektedir. 

Son aldığımız malumata 
göre, vak'anın esrarı henüz 
aydınlanmamıştır. Komüsyoncu 
B. Sabrinin, her gece birer 
şişe 49 luk rakı içerken, vak'a 
gecesi iki şişe içtiği anlaşıl· 
mıştır. B. Sabri, sarhoş olduk· 
tan sonra o sırada sokakta 
oynıyan ve her gün mektebe 
giden çocuklarını arattırmış: 

- Bu çocukları sokağa bı· 
rakmal Terbiyeleri bozulacak, 
mektepten gelince, evden çık
masınlar, demiştir. 

Annesi çocukları evt çağır
mış, o vakit 14 yaşındaki İs
met gelmiş, babası, komodinin 
gözünden aldığı tabancayı, ço· 
cuğa tevcih ederek şaka yap· 
mağa başlamıştır. Çocuk, ba· 
basının sarhoş olduğunu gö
rünce emniyet tetiği kapalı 

bulunan tabancayı kapmak için 
yavaş yavaş babasının yanma 
sokulmağa başlamıştır. Fakat 
Bay Sabri, bunu hissetmiş, 
tabancayı arkasına götürerek 
emniyet tetiğini açmış, Bayan 
Rabia bunu görünce atılarak 
kocasının elinden tabancayı 

\Slmağa teşebbüs ctmiştır. Si
lah, işte o zaman iki defa pat
lamış, Bayan Rabia, sol mc· 
mesı üzerirıden iki yerinden 

yaralanmış ve ölmüştür. 
Bay Sabri, hadisenin taban

cayı almağa çalışırken bir ka
za neticesinde olduğunu ve 
tabanca otomatik olduğu için 
tetik çekilince mermileri sona 
kadar atar neviden bulundu
ğunu söylemektedir. 

Fakat gene bir kısım şahit
ler de Bay Sabrinin kansına 
nişan alarak ateş ettiğini duy
duklarını söylemektedirler. 

Sorgu hakimliği, silahın 
otomatik olub olmadığını mü
tehassıslara tedkik ettirmeğe 
karar vermiştir. 

Yapılmakta olan tahkikat, 
bütün bu karanlık noktalan 
tamamen aydınlatacaktır. 

B. Ruzvelt 
Avrupa iş/erile meşgııl 

olugor 
Nevyork, 2 ( Radyo ) -

Amerika Reisicumhuru Bay 
Ruzvelt, Vaşingtona hareket 
etmiştir. Orada Hariciye Ne
zareti erkanı ile Avrupa va· 
ziyetini görüşecektir. 

Bay Titulesko 
Londrada 

Londra, 1 (A.A.) - Roman· 
yanın eski dış bakanı B. Titu
le~ko buraya gelmiştir. 

B. Titulesko gazetecilere be
yanatında, lngilteredc kısa bir 
müddet kalarak Cambridge ve 

Oksford üniversitelerinde kon· 
feranslar vereceğini söylemiştir. 

B HazirH f?f 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk mu· 

sikisi, 12,50 Havadi, 13,05 
Muhtelif plak neşriyatı. 14,00 
Son. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 Amatörler dans 

orkestrası, 19 ,00 Plakla dans 
musikisi, 19,30 spor musaba· 
heleri, Eşref Şefik, 20,00 Sadi 
ve arkadaşları tarfından Tiirk 
musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Ôme-r Rıza tarafından 
arapça söylev; 20,45 Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Sa· 
at ayarı). 21, 15 Orkestra. 

Saat 22, 15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün pro· 
gramı, Plakla sololar, Oper• 
ve operet parçaları, 23,00 
Son. 

Parist~ Briand 
•• •• gunu 

- Başı 1 inci salıi/edt:r " 
]arla kar§ılıınan atideki nutka ir'd 
etti: 

Cenevrede yakından tanı
mak fırsatını bulmuş olduğufll 
Briandın hatırasını bu akşadl 
burada hürmetle yadedişiıni11 

sebebini izaha lüzum yoktut· 
Büyük Avrupalının beynelınileJ 
eserini burada çizmcğe de iv 
tisar edecek değilim. Ve b" 
cihanşümul faaliyetin en p.r 
lak Fransız faaliyeti olduğU~I~ 
da söylemek bana aid deJ1 
dir. Bu akşamki te.ıahür b~ 
bu adamın milli enternasy~o .. ~ 
çehresinin ne kadar bu)"' 

1 
olduğunu ve en temiz Franfl, 
vatanperverliğinin bir ifad~ 
olan beşeri mefkuresinin d 

kadar yüksek bulundu!"~ 
kafi derecede gösterir. ~ 

meşhur bina dahilinde soı ~İ' 
dıysam bu Türk mefküreCI tİ' 
ğinin ve vatanperverliğinin 8

1
,. 

andı daha bidayetinde srı 
11
• 

mış ve cesaretle başardığı ~r 
azzam eserini hayranlıklB ~ 
lakki etmiş olduğunu söyl~ 
içindir. Fakat büyük Fr pi_ 
devlet adamı hakkında 1'11 
cak bir şükran vazifem d e' 
vardır. Briandm ensale g~tıi 
pek çok sözleri arasınd• # 
sözü de vardır ki, Türklet d'?I 
lerce senelerdenberi keP ~ 
rine aid bir toprağın ıo~ 
çalarım kurtarmak için ~ 
manca mücadele ederke~,tıl' 
Kamalist Türkün bunu .,r)' 
lamamasına imkan yokt il 
zamanın icaplarından keP ıı' 
rine şakilerden zeliline l 
sıfat verilirken Briand 0 

/ 

rede herhalde cesurane 
bir kelime söylemiştir. lif 

Briand mücadele h' tl 
bulunan Kamalistlerdef1 
sederken: o; 

"Bu şakiler F ransad~rıf 
lardı adları büyük "'t 
verler olurdu. ~ 

Demekte tereddüd ~ 
memiştir. Bu muhtcr~: /. 
yük Fransızın müme~at' 
olan bu yüksek tefek tııl 
akşam memleketimin 
tını arzederim. • •f(til 

Hariciye Vel<ılt 
Viyanad8·· ,,,- 1 

Viyana, 2 (Rad~~) S· 1e 
kiye Hariciye Vekıh 1' 
Rüştü Aras, bu a~ısı · 
gelmiş ve Avustur)'• 
Naım (Gido Smit) le 
muştur. 
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Çoçuk kaybolmuş mu, çalınmış mı? 

iki çocuk, bir elmanın 
iki yarısı gibi 

B. Mehmed 
miş. B. 

Bundan sekiz sene evci 
Bursanın Uludağmda gezmeğe 
gittiği sırada dört yaşındaki 

Sadi adlı çocuğunu kaybeden 
Bursa fabrıkatorlanndan Bay 
Mehmedin lzmire geldiğini ve 
kendi çocuğuna çok benziyen 
Bucada Baytar B. Azizin oğlu 
Şadiyi almağa teşebbüs etti· 
kini dilnkü sayımızda yazmış· 
tılc. Hadise; bir roman halin· 
dedir ve kendi bağnndan ko· 
pan bir çocuğun kaybolması, 
bir baba için hakikaten çok 
acıdır. 

Herkesin hayret ettiği nok· 
ta, Uludağa giden kalabalık 
bir aile efradının, küçük ço· 
culda hiç alakadar olmıyarak 
onun garib bir şekilde kay· 
bolmasına sebebiyet vermesi
dir. Daha o vakit sıkı bir 
ar~tır:ma yaptırılmış olsa idi 
Çocuk, bulunabilir ve sekiz 
&enedenberi devam edegel-
nıekte olan üzücü araşbrma
lara lüzum kal.nazdı. 

Aldıtımız malümata göre, 
B. Mehmedin üç çocuğu bir-
likte karlar üzerinde oynarken 
bunlardan Sadi, birdenbire 
ortadan kaybolmuş, belki de 
lcaçmlmıştır. B. Mehmed, ço
cutunu bertarafta araştırdığı 
ve bilhassa Uludatın birçok 
Yerlerini aradığı için çocuğun, 
kaçırıldığına kani bulunmak
tadır. Şimdiye kadar oğlunu 
bulabilmek için on bin lira 
kadar masrafa girmiştir. 

Son defa oğlunun Aydında 
imanı köyünde Sadık adında 
bitinin yanında bulunduğunu 
haber alınca oraya Bn. Ne
biye ve Emineyi göndermiş, 
bu iki kadın, Sadığın evin
deki çocuğun aradıklan ço
c~)c olmadığını anlayınca lz
~ı~e gelmişler, bu sırada el
eruıde bulunan çocuğun fo. 
~fisini, herkese gösterdik
~tı için bir şahıs, fotoğrafide
Q ÇOcuğun, Bucada baytar 

· Azizin yanında bulunduğu· 
~~ haber vermiştir. Evvela 
ııq icadın, bilahare de Bursa't'n yıldırım işaretli telgrafla 
b-İre çağınlan B. Mehmed, 
1 •~ası B. Ali ve çocukları 
~ıre geldikten sonra bütün 
~ e halkı, Bucada sokak so· 
l k, çocuğu arqtırmağa baş
~ıılar, nihayet bir gün so· 
.bkta rastlamışlardır. Çok ga· 

rı b· 
~ ır benzeyiş olarak bay· 

8 n oğlunun adı (Şadi) dir. 
~ ~~hnıed, sokakta gördüğü 
ı ~1~1!'• kaybolan oğlu Sadiye 
,et.tqjadc benzediğini de gö· 
erek derhal yanına sokulmuş: 
ları-: ~vlidıml diyerek gözyaş· 
~çınde çocuğunu bağrına 

ıştır. Şadi: 

x..1:- Ben sizin evladınız de· 
&I ızn. 

Bag Az;zin oilu 
Sözünü söylemiş, fakat ço· 

cuk, bu gibi hikayelerle hiçbir 
alakası bulunmadığı cevabını 
vermiştir. 8. Mehmet, son iş 

olarak çocuğa, kaybolan Sa· 
dinin küçüklük resmını gös
termiş, o vakit Şadi: 

- Bu benim küçüklük res
mım. Demiştir. 

B. Mehmed, yanında bulu
nan babası ve diğer çocuk
larını Şadiye göstererek: 

- Baki Bu deden, bu ço
çuklar da senin kardeşlerin. 

Demiş, fakat Şadi bunları 
hiç tanımadığını söylemiştir. 
Nihayet B. Mehmed, müddei· 
umumiliğe müracaatla kaybo
lan oğlunu bulduğunu bildir· 
miş ve kendisine teslimini is
temiştir. O vakit, çocuğun 
üzerindeki izler hakkında iki 
tarafa da sualler sorulmuş, B. 
Aziz, çocuğun kendisine aid 
olduğunu isbat etmiştir. 

Anlaşıldığına fgöre, iki ço
cuk, biri birine fevkalade ben· 
zemektedir. Küçük Sadinin 
sağ omuzunda bir ben vardır. 
Şadinin ise sırtında bir ben 
vardır. Sadinin küçükken düş· 
mekten mütevellid dudağında 
bir iz varmış. Sadide böyle 
birşey yoktur. Hatta Şadiyi 
doğurtan ebe sağ olduğu için 
bu t:be ile de çocuğun Bay 
Azize aid olduğu isbat edil· 
miştir. 

Bir muharririmiz dün Bay 
Azizi görmüş ve bu hadise 
hakkında kendisinden malıi· 

mat istemiştir. Bay Aziz: 
- Çocuk benim tabii. Fa· 

kat iki çocuktaki bu müşabe
hete hayret etmekten kendimi 
alamıyorum. Çocuk doğduğu 
vakit ebesinin kocası (Şadi) 
adını taşıyordu. Çocuğuma da 
ebesinin arzusile bu adı ver
miştim. 

Demiştir. 

Bütün bu gürültülü hadise, 
nihayet oğlunu bulduğunu zan
neden bir babanın, müdhiş 
bir inkisarı hayale düşmesile 
sona ermiştir. 
---~~~~--~~~~~ 

Dcıniş, o vakit B. Mehmet: Bir İtalyan generolı 
n - Düşün bir kere.. Vak- Adis-Ababada öldü 
~-~ dağa çıkmıştık. Sen ora· Adis·Ababa, 2 (Radyo) -
~ bir · · d kil mi? ormana gıttın e· General Zoz,.f Domalta ölmüş-

D tür. Bu ölüm bir kalp sektc-
enıiş, biraz sonra da: sinden neşet etmiştir. 

J!•-.,};-•i biri kaçırmıştı de- Asi kabilelerden biri 
";Hı':-~----- uzlaşmak istedi 
e, a/kevi kÖf esi Londra, 2 (Radyo) - Şi-

- mali Hindistanda fakir ipi ile 
"e Bugün aaat 16 da köycülük birlikte hareket etmekte olan 
r saat 17,30 da da kitabsa- kabilelerden birisi lngilizlerle 
~e yayım komiteleri top- uzlaşmak istemiş ve bir mu· 

vardır. rahhas ıöndermittir. 

ANADOLU 

lngiltere, şimdiden Alman 
planını kabul ediyor 

-Başı 1 inci sahifede - Bundan başka gazeteler Pa· 
f spanya hüküm eti Milletler ris ve Londranın ademi mu

cemiyeti konseyinin müstace· dahale siyasetini tamamen 
len toplanmasını talep etme- muhafaza ve Almanya ile ftal
den evel ademi müdahale ko- yayı ademi müdahale komi· 
mitesinin ne şekilde karar tesine döndürmek vazifesiyle 
vereceğini öğrenmek istemek· mükellef olduklarını bildir-
tedir. mekte ve Alman mukabele 
Tali komitenin kararları tedbirlerini fazla bulmakla 

Londra, 1 (A.A.) - Sala- beraber takdir edilebilecek 
hiyettar bir membadan öğre- mahiyette bulmaktadırlar. 
nildiğine göre, dün akşamki /ngiltere, Alman plarıını 
toplantısı esnasında tali ade- kabul etti. 
mi müdahale komitesi aşağı- Londra, 2 (A.A.) - Sala· 
daki kararları ittihaz etmiştir: hiyettar mahfiller İngiltere hü· 

1 - İtalya ile Almanya ta· kuınetinin kontrol servısının 
rafından verilen karar komi- muessır olabilmesi ıçın Al· 
tede temsil edilen bütün hü- manya tarafından taleb edilen 
kumetlere bildirilerek vaziyet tedbirleri kabul etmelerini Is· 
hakkında fikirleri sorulacaktır. panyol muhasım taraflarına 

2 - Fransız ve lngiliz ge· telkin etmeği derpiş etmekte 
mileri ispanyayı kontrol et- olduğunu teyid eylemektedirler. 
meğe devam edeceklerdir. lngiltere daha şimdiden Al-

Fransız murahhası Alman· man planını kabul etmiştir. 
yanın mukabelei bilmisil hare- Fakat resmen cephe alabil
keti hakkında teessüflerini bil- mesı ıçın Fransanın da bu 
dirmiş, Bilbao mmtnkasında planı kabul etmesini bekle· 
bir Fransız tayyaresinin ve mektedir. lngiliz- Alman planı 
Fransada Cerbere arazisinin aşağıdaki maddeleri ihtiva et
asi tayyareleri tarafından bom· mektedir. 
bardıman edildiği halde Fran- 1 - Kontrol filolarının müş-
sanın kanuni yoldan ayrılma· terek mesuliyeti, 
dığını hatırlatmıştır. 2 - Beynelmilelel gemilere 

Bir kişi daha öldü lspanyol limanlarını ziyaret ve 
Cebclüttarık, 2 (A.A.) - orada demirlemeleri hakkının 

Doyçland mürettebatı yaralı- verilmesi, 
larından biri daha bu rJkşam 3 - Kontrol servisini ya· 
hastahanede ölmüştür. Bu su- pan gemileriden birine vuku
retle ölenlerin sayısı 26 ya çık· bulacak tecavüze karşı müş-
mıştır. tereken ceza tertibi. 

/ngilizler Cebelüttarıka lıas- Londrada Alman sefaretha· 
tabakıcı gönderiyorlar nesinin önünde nümayiş oldu 
Londra, 1 (A.A.) - Hava Londra, 1 (A.A.) - iki bin 

Nezaretinin bildirdiğine göre kişi Almanya sefaretinin önün
yarın dört ordu hastabakıcı de nümayiş yapmışlar ve Al
hemşiresi iki lngiliz tayyaresi merianın bombardımanını ten· 
ile Cebelüttarık askeri hasta· kid eden bir karar sureti ver
hanesinde tedavi edilmekte mişlerdir. 
olan Alman bahriyelilerine Nümayişçileri dağıtmak için 
bakmak uzere Cebelüttarıka polis müdahale etmeğe mec-
hareket edeceklerdir. bur olmuştur. 

Doyçland mürettebatından Cumhuriyetçi ispanya hü· 
birisi daha bugün ölmüş ve kOmeti, hariçteki mü· 
öğleden sonra merasimle Ce- messillerini çağırıyor. 
belüttarıkta defnedilmiştir. Londra, 2 (A.A.) - Valin· 

Hitler, cenazelerin Alman· siya hükumeti reisi Negrin Is
gaga gönderilmesini emretti panyanın hariçteki bütün si· 

Berlin, l (A.A.) - B. Hit- yasi mümessillerini 15 Hazi
ler Doyçlanda yapılan tecavüz randa Valansiyada konferansa 
neticesinde ölenlerin cenaze· davet etmiştir. ·Bu toplantıda 
terinin devlet hesabına Al· ispanyayı alakadar eden siyasi 
manyaya getirilmelerini ve Al· ve ekonomik meseleler görü
man topraklarında def nedil- şülecektir. 
melerini emretmiştir. Almeriada hagat tabii 
Suriye Başvekili Pariste lıalini aldı 

Paris, 1 (A.A.) - Sutiye Almeria, 2 (A.A.) - So· 
Başvekili Nardam bey ve Ha- kaklarda hayat tabii şeklini 
riciye Nazın B. Sadullah Ca· almıştır. 50 kadar ev tama· 
biri Pa!ise varmışlardır. mile harabolmuş ve şehrin di· 
Bomba İspanyol taggarele- ğer bütün evleri de azçok ha· 

rinden mi atıldı? sara uğramıştır. Şehrin bom-
Londra, 1 (A.A.) - Valan· bardımanına iştirak eden Al· 

siyadaki lngiliz maslahatgüzarı man harp gemileri şunlarciır: 
26 Mayısta Palmada Majorgue Amiral Scheer kruvazörü 
açıklarında Hardy muhribinin ile Leoprat, Luchse, Volssen 
yanın~ bomba atılmasını pro- ve Pantara torpido ve muh· 
testo etmek ıçın talimat al- ripleridir. 

mıştır. Almanların hareketi, huku-
Bomba lspanyol hükumet kıı düvele agkırıdır 

tayyarelerinin bir uçuşu esna- Londra, 1 (A.A.) - ispanya 
sında atılmıştır. sefiri Azcarata Cenevreden 
Paris gazeteleri tafsilat buraya gelmiştir. Sefir Doyç· 

wrigorlar land zırhlısının lspanyol tayya-
Paris, 1 (A.A.) - Sabah relerine taarruz. ettiğini söyle

gazeteleri lbiza hadisesi ve miş ve bir mukabelei bilmisil 
Alr.ıan mukabil tedbiri hak· tedbiri olmak üzere bilaihtar 
kında uzun taf siratta bulunu· Almerianm bombardıman edil
yorlar. Matbuat Alman muka· mcsinin hukuku düvel kaidele· 
bele tedbirlerinin şimdilik ni· rınc muhalif olduğunu ileri 
hayet bulduğunu bildiren be- sürerek Almanların bu hare· 
yanahn mahsus bir salah hasıl ketini şiddetle protesto et· 
ettitini kaydediyorlar. mittir. 

Sükunet devNsl 
Londra, 2 (A.A.) - Bura .. 

da mevcud umumi kanaate 
göre beynelmilel vaziyette 
bugün bir değişiklik olmamtf· 
aa da bir nevi sükunet gel
miştir. Bu sükunet hadiseleri 
soğukkanlılıkla mütalea etmeye 
imkan bırakmaktadır. Şimdiye 
dadar yapılan müzakereler 
henüz bir netice vermemışse 
de birkaç güne kadar terek· 
kiler elde edilece~i zannolun· 
maktad ır. 

Doyçlandın bombardımanile 
hasıl olan vaziyetin tavazzu· 
huna ve ltalya ile Almanyanın 
tekrar ademi müdahale komi· 
mitesindeki mesaisine iştirak· 
]erine büyük bir ehemmiyet 
atfolunmaktadır. 

Ecnebi mümessillerle müza· 
kerelere devam olunacaktır. 
Umumtyetle nikbin olmıya 
hiçbir sebep mevcud olmadı~ı 
kanaati vardır. 

Portekiz nota verdi 
Lizbon, 2 (A.A.) - Resmi 

bir tebliğe göre, Portekiz hü
kumeti Londra elçisi vasıtasile 
Hariciye Neu.retinde ve ade· 
mi müdahale komitesine bir 
nota göndererek kontrolu te
min eden harb gemilerine ya· 
pılacak taarruzlara karşı Al· 
manya ve ltalya tarafından 
teminat taleb edilmesini haklı 
bulduğunu bildirmiştir. 

Notada Almanya ve ltalya
nın kontrolu terketmcleri ne· 
ticesinde ispanya sahillerinden 
bir kısmının açık kalmış ol
duğu zikredilmektedir. 

Portekiz kendi limanlarında 
ecnebi müşahidlerine ve hu
dudlarında lngiliz müşahidle
rine karşı hath hareketini ta· 
yin etmek hakkını muhafaza 
etmektedir. 

Tebliğde Portekiz sefirine 
ademi müdahale komitesinin 
şimdiki ihtilafı şayanı memnu
niyet bir şekilde halletmeğe 
muktedir olmadığı hakkında 
Portekiz hükumetince kanaat 
hasıl oluncaya kadar komiteyi 
terketmemesi hakkında talimat 
verildiği kaydedilmektedir. 
Alman gemileri, lspangol 
limanlarına gidebilecekler 

Berlin, 2 (A.A.) - Kont· 
rol işine memur Alman gemi· 
lerinin kendilerine Cezayirde 
gösterilen limanlara girmeleri 
İcab ettiğine ve binaenaleyh 
Doyçlandın lbizada işi olma· 
dığına dair hariçte çıkarılan 
haberler hilafına olarak sala· 
hiyettar mehafilde söylendi
ğine göre harb gemilelerinin 
muhtaç oldukları mahrukat ve 
yiyeceğini tedarik için lspan
yol limanlarına girmeleri ka· 
dar tabii birşey olamaz. Harb 
gemilerinin lspanyol limanla· 
rına girmesi beynelmilel taad
lere kat'iyyen mugayir değildir. 

Diğer taraftan şurası da 
kaydediliyor ki kontrol ışıne 

memur gemilerin yiyecek ve 
• 

mahrukat tedariki ıçın mün· 
hasıran kontrol işile alakadar 
olmak üzere kendilerine gös· 
terilen limanlara girmekle 
mükellef tutulmıyacakları lngi· 
s&lahiyettar mehafili de teslim 
etmektedir. 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz 
siyasi mahafilinde beyan olun· 
ğuna göre lngilterenin bütün 
mesaisi ispanya işlerinde çıkan 
müşkülitın daha vahim bir 

Resiilaynda 
Veb~ 'çiktı 

Ankara, 2 (A.A.) - Yrf ~ 
vilayetine tabi Resülayn lçaq~ 
buına yakın ve cenub hucJy! 
dumuzun öte tarafınqa ya"' 
yan bir aşiret efraqı ar~smd~ 
zatürree şeklinde veba vukuatı 
zuhur ettiki haber ahnm~ı 
üzerine Sıhhat Vekaletince Re, 
ıülaynda icab eden tectbirletr 
derhal alınmıı ve hududumq• 
zun Diçle ile Fırat nehirleri 
arasındaki kısrnı muvakkaten 
kapatılarak her türlü muvaaa• 
la ve münasebet menedilmif 
ve ayrıca merkezden profesör 
doktor Server Kamil Tokgd· 
zün riyaseti altında bir heyet 
bütün seroın aşı vesair mal· 
zenıe ile Resülaynda tetkikat 
yapmak ve tedabir ittıhaz et• 
mek üzere yola çıkarılmıştır. 

Kamutayda 
Dün muhtelif kanun ldgilaa
ları müzakere oe kabal edildi 

Ankara, 2 (A.A.) - Kamu
tay bugün Hilmi Uranın bq
kanlığında toplanarak ruzna· 
mesirı de mevcud maddeleri 
müzakere etmiştir. 

Birinci müzakereleri yapılan 
kanunlar arasında telsiz ka· 
nunile Ankarada bir tıb fa· 
kültesi kurulması ve yeniden 
beş kaza teşkili hakkındaki 
kanun layihaları bulunmak· 
tadar. 

Polis teşkilat kanununun 
encumene gitmiş olan aki 
maddesi hariç olmak üzere 
diğer maddelerinde müzake
reler yapılmıştır. 

Bundan başka ticaret gemi· 
lerine karşı denizaltı gemile
rinin hareketlerine dair Lon
drada imzalanan mukayeleye 
iltihak ve Cenevrede Milletler 
arası iş konferansında yeraltı 
işleri hakkında tanzim edilmiı 
olan mukavel~nin tasdiki hak
kmdaki kanun liyibalarinın 

da birinci müzakereleri yapıl
mıştır. 

Kamutay Cumartesi günü 
toplanacaktır. 

Kande fatoıundan 
tayyare geçmiyecelı 

Paris, 1 ( A.A. ) - Bugün 
neşredilen bir kararname Vin· 
dsor Dükası ile Bayan Simp· 
sounun evleneceği Kande p· 
tosu üzerinden tayyarelerin 
uçmasını muvakkaten yasak 
etmP.ktedir. 

Ders almak iıtiyen 
talebe 

Salahiyettar bir muallim, 
Ortamekteblerde tarih, cot· 
rafya, yurd bilgisi derslerin· 
den, lıkmekteblerde de bü
tün derslerden ikmal kalmıı 
olan talebeden arzu edenleri, 
imtihan tarihine kadar hazır
layıp yetiştirecektir. Ders al
mak istiyen talebenin, yaza 
işleri müdürlütümüze müra
caatları. 

şekil almasına mani olmaya ve 
yalnız Almanyanın ve ltalyanın 
metali batını değil aynı zamanda 
Fransanın ve lngiltcrenin ibti
yaçlar•nı da tatmin edebilecek 
olan bir garanti ve emniyet 
sisteminin Fransa ile müıte
reken bulunmasını istihdaf 
eyliyecektir. 

İngiltere hükumeti her türli 
hadisenin önüne geçmek az. 
mindedir. Binaenaleyh her 
hangi bir hadiseye meydan 
vere<:ek olan ad~mi müdahale 
siyasetindeki ihmallere mani 
olacaktır. 
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Satış kooperatifleri d d k 1 B k ;:lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: evam e ece o an ey OZ Anadolu gazetesinin 30/51937 gün ve 7214 sayı]ı nushasile 

Kooperatif; işbirliği, müşterek 
haftası münasebetile ilan edilen Eskişehirde yaptırılacak iki hangar inşaatının ke-

lşif bedeli 361850 üç yüz altmış bir bin sekiz yüz elli lira 84 

çalışma demektir 
- Başı 3 ncü sahi/ede -

çinin sesi, parmaklarında dok
san dokuzlu riya aletinin şa· 

kırtısı işitilir. 
işte evelkiler ve bunlar; 

tabiatile kooperatifi bir "bid
at,, yeni teşkil edilmekte olan 
satış kooperatiflerini de ma
nasız birer varlık halinde -el
bette- tasvir edeceklerdir. 

Fakat iş yürüyor. Türkiye 
Cumhuriyeti hükumeti köylü
yü kalkındırmak ülküsü pe
şindedir ve Atatürk devrinin 
zimamdarları memleket ve 
millet hayrına hangi işi tut
tularsa behemehal başardık
ları için bu yüce ülküyü de 
hiç şüphesiz tahakkuk ettire· 
ceklerdir. 

Ortaklar, Germencik, Er
beğ\i, Karapınar, Umurlu, 
Köşk ve Ödemiş merkezle
rinde incir, Kemalpaşa, Ar
mudlu, Menemen, Urla, Kı

nık, Turgudlu, Salihli, Ala
şehir merkezlerinde de üzüm 
tarım salış kooperatifleri te
şekkül etti, pek yakında Ma
nisa merkezinde de bir satış 
kooperatifi teşkili mukarrer
dir. Formalitelerinin 1kmali 
için uğraş1lan bu kooperatif· 
lerin yapacakları işi umumi 
efkar muvacehesinde ortak 
müstahs11lara arz ve izahı bir 
vazife biliriz: 

Cihan piyasalarının bugünkü 
şartları karşısında gerek üzüm 
ve gerek incir mahsulümüzün 
artık birçok mutavassıt ellere 
kazanç temin etmesine imkan 
kalmamıştır. Ucuzluk esası; 
beriki mahsulümüzde de; ne
fislik esası kadar mühim ol
muştur. 

Artık müstahsılın mütema· 
diyen mütevassıta para öde
mesi imkanı kalmadı. Ne üzüm, 
ne de incir; artık üç, beş ele 
taksim edilecek kadar para 
kaumamıyor. Bu itibarla mah
sullerimizin parası münhasıran 
müstahsıla knlmak iktiza edi
yor. Müstnhsılın başka türlü 
kalkınmasına, genişlemesine, 
ferahlamasına imkan kalma
mıştır. 

Satış kooperatifleri işte ilk 
hamlede ilk iş olarak .. müte· 
vassıtlann kazancını müstahsıla 

mal edecektir." 
Mahsul için pek aşikar olan 

bu hal; istihsal levazımı için 
de aynen böyledir. Bugün bağ
cının kükürdü, potasası, gök
taşı, sergi kağıdı vesairesi üç, 
beş elden geçmekte ve her 
elden geçtikçe biraz daha pa
halılaşarak istihsal masraflarını 
en yüksek haddine kadar çı
karmaktadır. 

Satış kooperatifleri birliği 
önümüzdeki yıldan itibaren 
bu malzemeyi de doğrudan 

değruya kendisi getirterek ma
liyet fiatile ortaklarına dağıta
cak ve bu suretle istihsal 
masraflarım en az haddine in
direcektir. Kooperatiflerin ya· 
pacağı ikinci mühim iş budur. 

Kooperatifler birliği; ortak
ların malını işleterek cihan 
pazarlarına • sevkedecek, ora
lardaki kazancı da ortaklarına 
dağıtacaktır. Bu; üçüncü mu
him hizmettir. 

işi telhis edelim: 
Satış kooperatifleri; müstah

sılın malzemedeki zararını, sa
tıştaki zararını, işletmedeki za-

rarını, ihraçtaki zararını ve 
dış pazarlarda satıştaki zara· 
rını ortadan kaldırarak bütün 
bunlardan doğması pek tabii 
olan karı; hakiki sahibi olan 
müstahsıla mal edecektir. 
Satış kooperatiflerinin hesap
lan ve işleri lktısad Vekaletile 
Ziraat Bankasının ve birlik 
müfettişlerinin daimi müraka
besi altındadır. Hükumet; ko-
operatifleri hertürlü 'rüsum 
ve tekaliften muaf tutmak gibi 
çok yüksek bir şefkat eseri 
göstermiştir, kooperatiflere la
zım olan sermayeyi temin bü
yüklüğünde bulunmuştur, müs
tahsılın menfaati neyi istilzam 
ettiriyor, hepsini düşünmüş ve 
kooperatifleri kanadının altına 
nlmak gibi ancak bir babanın~ 
öz evladına yapabileceğini yap-
mıştır. Satış kooperatifleri bir 
nimettir ki faydasının derece
sini ortaklar gün geçtikçe bi
raz daha nnhyarak onlara dört 
elle sarılacaklardır. 

Katiforniya -ki senede vasati 
iki yüz bin ton, yani Türkiye-
mizden üç, üç buçuk misli fazla 
üzüm istihsal eder· kamilen 
kooperatifleşmiştir. Orada ye-
di bin, 12 bin, 15 bin ortaklı 
kredi ve satış kooperatifleri 
vardır. Müstahs11 hiçbir şey 
düşünmez. Malzemesini koo-

I 

-· t11J. 
Küçükler için 

-~-k 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

ö era tif temin eder, kredi sini -;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
kooperatif verir, malı koope- ' . , 

ratif alır, işler, yollar, satar s E F A L 1• N 
ve müstahsil ortağına umumi 1 

hesap gününde müfredatlı bir 
hesapla parasını öder. Münfe
rid üzümcülük, münferid incir
cilik artık yeryüzünden kalk· 
mıştır. Bir elin sesi çıkmıyor. 
Bütün dünya üzümcüleri ve 
incircileri kooperatifleştikleri 
için mahsulü ucuza mal edi
yorlar, ucuza satıyorlar ve çok 
sattıklan için yüksek para ka
zanıyorlar. 

Kooperatifler; necip müs
tahsılı boyun bükmekten kur· 
taracaldardır. 

Mahsullerimizin ve müstah
sılımızın kurtuluşu sadece ko-
operatifleşmektedir. 

Bağcılar, incircilerl. Hüku
metimizin uzattığı bu şefkat 
elini çok sıkı tutunuz. Sizi 
kurtaracak el budur. Hepiniz· 
de kooperatifçi ahlakı, koo
perztifçi kaygusu teessüs etsin. 

Kooperatifçi gayrendiştir, 
kooperatifçi çalışkandır, koo-
peratifçi hakperesttir, koope
ratifçi hürdür, uşak değildir. 

Kooperatifçilik böyle olduğu 
içindir ki necip milletimizin 
ruhuna çok uygun gelir ... 

*** İzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden: 

Davacı Karataş Şevkiye so
kak 6 No.lu evde oturan Mu
harrem oğlu Nail tarafından 
karısı aynı ikametgahta iken 
halen yeri belli olmıyan Malik 
kızı Dilber aleyhine açılan 
ihtar davasına mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye vara
kası müddeaaleyhin ikametga
hının meçhuliyetine binaen mü
başir tarafından tebliğsiz ola
rak 

0

iade edilmiş ve zabıtaca 
yapılan tahkikat da bunu te-
yit eylemiş olduğundan keyfi
yetin ilanen tebliğine ve mu-
hakemenin 14-6-937 Pazartesi 
günü saat 10 a talikine karar 
verilerek dava arzuhal suretile 
davetiye varakası usulen mah
keme divanhanesine asılmış 
olduğundan müddeaaleyhin ta
yin olunan gün ve saatta mah
kemede bizzat hazır bulun
ması veya bir vekil gönder-

Bir tcerli he 
bo.zen inMnn 
birçok haki· 
ketler öğretir 

Bao ,.e diş, 

ıı~rısı, Grip, 
yaz oezlea.i, 
roma tiz m o
dan kurtul-
mnk i terse-
oiz? 

Derhal lıir 
SEFAI.ti'I 
alınız. 

~'cuınelerden 

l lik: ve 12 
lik nnıbnlaj-

Jnnnı 11 r a -
yımz. 

ız.,tf R: Sn. 
ıı~ yeri 

TÜRK ec-
za deposu 

Baş ağr1sından çok 
ızt1rap çekiyordum. 

··sefa/in ali:Jtk fan -
sonra ne rahatım ! 

Devlet Demiryollarından: 
ödemiş Gezi Treni 

6 Haziran 937 paznr günü lzmirden Ödemişe bir gezi treni 
yapılacaktır. Alsancaktan Ödemişe Hareket 6.45 v~ ~Ödemiş
ten lzmire hareketi 18.00 olacaktır. Ücretlerde tenzılat vardır. 
Fırsattan istifade ediniz. , 

Balf;OVa Ağa
memn un 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziran-937 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şif abahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam satmıştır. Bu şifabahş sağhk yurdu
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza
hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRiYET .. ........................................... 

mesi aksi takdirde hakkında tebliğ makamına kaim olmak 
gıyap kararı ittihaz edileceği üzere ilan olunur. 1736 

kuruş muvakkat teminat parası 18225 on sekiz bin iki yüz 
yirmi beş lira ve şartname parası 18 lira 10 kuruş olduğu 

tashihen ilan olunur. 1726 

İzmir Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için (1680) ton yerli kok 

kömürünün 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de ka
palı zarfla eksiltmesi Ankara levazım amirliği Sat. 
al. ko. da yapılacaktır. 

2 - Kok kömürünün tutarı (45360) lira olup muvakkat 
teminat parası (3402) liradır. Şartnamesi (227) kuruş 
mukabilinde Ankara levazım amirliği sat. al. ko. nun· 
dan alınır. 

3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankara levazım amirliği sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 30·3·8-11 (1663) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;__----

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Maltepe piyade atışokulu için 20 ton koyun eti ve 

55 ton sığır eti 1 O Haziran 937 perşembe günü saat 
16 da lstanbul Tophane satın alma komsyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinin 
13750 liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 
lira 25 kuruştur. 

3 Şartnamesi İstanbul Tophane satın alma komisyonun
da görülebilir. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmalan şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale sa· 
tiaden bir saat evvel İstanbul Tophane satın alma 
komisyonuna vermeleri. 25 30 3 8 1578 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
ı - idareleri istanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 281 ton koyun etinin 10 Haziran 937 perşembe 
günü saat 15 te lstanbulda Tophanede satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 126450 lira olup ilk teminat parası 
7572 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde Tophane sat. al. 
komisyonundan alınır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel İstanbul Tophane satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 25 30 3 8 1580 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - idareleri f &tanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 163 ton sığır eti 10 Haziran 937 Perşembe günü 
saat 15,30 da lstanbul Topane Sat. Al. Komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tahmin bedeli 57050 lira olup ilk teminat parası 
4102 lira 50 kuruştur. 

3 Şartnamesi 285 kuruş mukabilinde 1stanbul Topane 
Sat. Al. Komisyonundan alınır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları sart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından en az 
bir saat evel T opane satın alma Komisyonuna ver-
meleri. 25 30 3 8 1579 

Burnava belediyesinden: 
Belediyenin park içinde mevcud gazinosu üç sene müddetle 

icara verilecektir, Müzayedeye iştirak için on lira elli kuruş 
depozito akçesi belediyeye yatırılacaktır. Müzayede 17 /61937 
Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin Burnava belediyesine müracaatları ilan olunur. 

4 6 9 15 1735 

ödemiş inhisarlar müdürlü
ğünden: ' 

937 mali senesi içinde Ödemiş, Tire, Bayındır istasyonla
rile mahalleri inhisarlar ambarlan ve Ödemiş ile Adagide ara· 
sında yapılacak mamul ve yaprak tütün, müskirat ve kırtasiye 
dolu boş sandık ve balyalarile ispirto bidonları nakliyatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Senelik muhammen nakliye ücreti 
1034 muvakkat teminatı 77 liradır. Şartnameleri mahalleri in
hisarlar idaresinde görülebilir. isteklilerin 15/6/937 günü saat 
16 da müdüriyetimizdeki komisyona gt:lmeleri. 3 6 1729 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T t-lefon : 3479 

Satılık arsa 
Güzelyalıda Recaizade ve 

S elamet sokakları ile mah
dut köşebaşında 427.75 
M.2 bir arsa eh:ven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
T okaya müracaatları. 
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Doka, piskoposun 4 

kendisine:uzattı-. Kııliib dedikodularını yaparken, ~; ~. ~:~~u 1~ ;~ 
dü:şilnülecek noktalar coktur 2Bo Yekun 

lO SQ 
l3 z' 

iı mektubu okuyunca sapsarı oldu. ~-- • 
- Fakat • diye kekeledi · kuvveti vardır. Ben bu akşam Ooka, müstehıiyane bir su· 

rette S?üldüı 

- Canım, muhterem pe• 
derim, bu dehşet nöbetinin 
geleceği zaman şimdi mi idi?. 
Buldun buldun da bunu şimdi 
nıi çıkarıyorıun? At şu deh
~eti bir kenara.. Dur da em· 
redeyim, 1&na bir kadeh şarab 
getirıinler, aklın baıına gelir. 
Korkma bizim sarayda cinler, 

Papa hazretlni bu emri, umu- nikahı kıyarsam, yarın sabah, 
mt mahiyette vermii. yatağımda güzel Venediğe ebe-
~ Eveti Olabilir.. diyen gözlerimi yummuş ola· 
- Şu halde Kral ve Doka cağım.. bunun içindir ki. ... 

hanedanı için muteber olma· Ben ..... Bu işi yapamıyacağım. 
mak lazımdır. Dokanın alnından iri iri ter 

Başpiskopos, bir ıezlonga ~damlaları yuvarlanıyordu. Bir 
oturdu: "koltuğa, yıkılır gibi oturdu: 

- Yanıhyorsunuz haşmet- - Ya şimdi ne olacak? 
penah. Kilisede hususiyet ve Diye inledi .. 

ıeytanlar yoktur. 
Baıpiskopos baıını 

ladı: 

iıtisna olamaz. Papa hazret- - Sonu f!ar -
1al· lerinin karşısında, krallarla te· -

baaaı müsavidir... Tirede 
- Siz neler ıöylUyorsunuz 

haşmetpenah!.. Benim duydu· 
ium dehşet ne periden, ne 
feJtandan.. Bilakis sizin, be
nim, genç niıanlılann başına 
Patlayan felaketten .• 

b
. Doka birdenbire papazın 
ıleğine sanldı: 
- Anlamadım, siz neler 

söylüyorsunuz? .. Çıldırdınız mı 
Yoksa? .• 

Bu defa müstehziyane ko
nu§mak sırası, papaza gel· 
llli§ti: 

- Yok devletlim, yok ... 
f'klım başımdadır benim.. F e· 
ilcet te şudur: 

Bu akşam nikah kıyılamı· 
Yacak.. 
Dokanın gözleri evinden 

fırlamıştı: 
- Ne dediniz, ne dediniz? 

d" - Nikah kıyılamıyacak, de· 
~~· başmetpenah!.. işittiniz 

ı, hu kadarcık işte. 
Doka: 
- Sebcb? 
Diye bağırdı. 

b - Çünkü, mukaddes papa 
.•ıretleri, ikinci bir emir ve· 

rbı~ciye kadar, bilaistisna, hiç 
ır 'k"h . nı a ın kıyılmamasını kat-

•Yetlc bildiriyor. 
. Dokanın bütün vücudu tit· 
~'~ordu. Papaya küfretmemek 
Çın kendini zor tuttu: 

- Bu emri kim getirdi? 
- Papalığın bir murahhası .. 
- ismi ne imiş? 

na~· Bilmiyorum .. Esasen bu· 
tu uzum yok.. Zarf ve mek· 
y··tta, mukaddes pederimizin 
hu sek isimleri varken ve bil-
rrı~hs~ muhteviyatı bu kadar 

u ırn "k k b 1 J Uğr ı en artı un ar a 
aşamazdım .. 
B Bu emir nerede? 
~şpiskopos düşündü: 

0 .. Gerçi • dedi • bu emri 
oOStcrnı k . . h" b" b riyct ~ ıçın ıç ır mec u-
hu • hıssetmiyorum, amma, 

susı olar k b . . . rin . a u emrınızı ye· 
siz~ fctırebilirim. Buyurun, 

e okuyun! 
Evet e . k ,A 'd' 

ŞÖylP. J . !11ır at ı ı ı ve 
111 ı' enılıyordu: 

itib ıbu emrimin tebliğinden 
&ren y · b" cıy enı ır emrim çıkm-

içi~ ~.ad~r . Venedik şehri 
va e ı hıçbır kilisede izdi· 

ç Dıera · · icat•· sımı yapmaktan sizi 
ıyetle d" llabıh k m~ne ıyorum. Ce· 

b. 8 kın bızc tavdi ettigv i 
ır va "f scnı. . 21 c ve mukaddes kili· 

bu ~zın İcab ettirdim ahval 
aun i . .. o· • 

Bu h çın boyle ~mrediyor. 
ınızd:sus~a yüksek makamı· 
lıx. n hıç birşey sormamak-
~ınız da 1" d hülc .. azım ır. Emrimin 

mu y · · • ._ kad ' enısının çıKmasına 
labaar haki olacaktır. Sizi Al

Qp ema.nct ederim evladım . ., 
ka ımzaya baktı evet, 

0"\ln imıaıı idi. ' 

Bu sö:ı, Dokanm gururuna 
dokunmuştu. Kaşlannı çattı. 
Papaza doğru bir adım attı: 

- Siz fazla ileri gidiyor, 
çok şeyler konuşuyorsunuz. 

Papaz, istifini hiç bozmadı: 
- Vazifemi yapıyorum. Dü

ğünün yapılmasına mani ola· 
cağım Haşmetpenahl 

Doka: 
- Sen mi ·diye bağırdı· 

Sen hal .. 
Papaz, nezaket ve hümetle 

eğildi: 
- Evet Haşmetpenah, ma· 

alesef, beni 
Doka, vaziyetin vehametini 

hissetmişti. Belki yumuşaklıkla 
onu elde edebilirdi. Fakat 
sert davranmak manasızdı. 
Çünkü böyle bir merasim zorla 
olamazdı. Aynı zamanda Pa
panın, sillesini yimek ihtimali 
de vardı ki, buna hiçbir za
man razı değildi, itidalini biraz 
topladı. Alçak bir sesle: 

- Muhterem peder ·dedi
siz de görüyorsunuz ki, bütün 
Venedik asilzadeleri, hüku· 
met erkanı, onların aileleri 
nezih bir cemiyet halinde, 
böyle mes'ut bir izdivacın et· 
rafında toplanmışlardır. Kara· 
rmızı, iyi düşünerek veriniz. 
Şimdi Papa hazretleri bile 
bizim salonumuzu görselerdi, 
nikahı bizzat kıyarlardı .. 

- Olabilir oğlum. olabilir. 
Fakat kararı veren ben deği
lim. Ben sadece mukaddes 
Romanın emrini yerine geti
riyorum. Şahsıma taalluk eden 
herhangi bir irade yoktur. 

- Canım, siz merak etme· 
yiniz. Ben, hususi bir mek· 
tupla vaziyeti muhterem Papa 
Hazretlerine arzederim. O da 
hiç şüphesiz sizi affa şayan 
görür .. 

- Hayır haşmetpenah, ha· 
yır! ... Emri görüyorsunuz, bu 
hususta muhabere bile arzu 
buyurmıyorlar. Ortada, kimbi
lir nasıl bir sebep var ki, mu
kaddes pederi bu fevkalade 
tedbiri almağa sevketmiş bu
lunuyor.. Ayni zamanda, bu 
emri tatbik etmediğim tak· 
dirde .... 

- Devam cdir.iz, neye sus· 
tun uz? 

- Papa hazretlerinin gaza
bına, kahrım~ uğrıyacağım. O 
kahrın şiddetini ben pek iyi 
bilirim. Hatta kulaklarıma bile 
söylenmiştir. O kahır, ölümün 
ta kendisidir. 

Doka, bir adım geri çekildi: 
Demek ki, mesele bu kad~r 

kat'i ve ciddi idi. 
- Yal.. ..• Yal.... Gördünüz 

mü haımetpenahl.. Bizce Papa 
hazretlerinin kuvvetinin üstün
de ancık Allahm ve Yeıuun 

Pamuk zer'iyatına 
ehemmiyet oeri. 

liyor. 
Tire, (Hususi) - Tire, vi

layet hududları dahilinde pa· 
muk ziraatine en ziyade ehem
miyet verilen bir kazadır. Pa· 
muğun piyasada devlet elile 
diğer mahsulata kıyasen ihraz 
ettiği yüksek mevki ve husu
sile aşikar surette emniyetli 
bir istikbal göstermesi Tireli· 
lerin bu mahsulü üzerine ala· 
katarının toplanmasına başlıca 
amil olmuştur. Bunun içindir 
ki Tirede pamuk ziraati her 
yıl artan bir inkişaf göster
mektedir. 

Geçen yıllarda 20 bin ile 
30 bin dekar arasında tahav· 

vül eden zer'iyat sahası yeni 
yıl içinde 48 bin dekar ola
rak hazırlanmıştır ki mahsul 
normal şartlar altında yetiştiği 

takdirde 27 bin balyayı geç
mesi ümid edilmektedir. 

Tarım Bakanlığının pamuk· 
çuluğa verdiği hususi ehemmi· 
yet üzerine bu ziraati himaye 
ve ıslah maksadile 290j nu· 
maralı kanun ile lzmir çevresi 
içerisinde bilcümle Hind pa· 
muğu nevilerinin zer'iyatı ya· 
sak edilmiş, yerli koza çeşid
lerile tohum üretme istasyon
larında yetiştirilmiş Akala Ame
rikan cinsi, uzun elyaflı pamuk 
tohumu tayin ve tavsiye edil
miştir. Eskişehir havalisinde 
Sakarya vadisinde kain Ma· 
yıslar köyü teksir istasyonun· 
da üretilmiş Akala cinsi to
humlardan ziraat baPkası va
sıtasile çiftçiye 31 ton çekir
dek tevzi edilmiş, bu mikta· 
rın tamamı da ekilmiştir. 

Pamukçu köylüye ve çiftlik 
· sahiblerine vekaletin talimatı 

dahilinde tevzi edilen bu to-
humlar (1500·2000) metre mu· 
rabbaına 6 kilo hesabile pa· 

rasız verilmiştir. Mahsulün id
raki teşrinlerin son ayına ka· 
dar tamamlanacağına nazaran 
her çiftçi borçlandığı miktarı 
kendi mahsulünün çekirdekle
rinden en çok 1 şubat 938 
tarihine kadar aynen ve tama
men ödemek kaydile ve se· 
nedle aldığı tohumları öde· 
mezse geçen borsa fiatinin iki 
misli üzerinden nakden tazmin 
etmek şartile mükellef tutul
muştur. Maahaza, bu takyida· 
ta rağmen Tire müstahsılları 
pamukçuluktaki emniyetli men
faati kat'i bir itminanla ölçe
bildiklerinden bu ziraate layık 
oran ehemmiyet ve hahişle 

arılmı~lardır. 

Arkadaşım Semih Nazım, 

lzmirdeki yeni spor t~şkkül· 
lerini yıkarak gerısıngeriye 

bir hareket yapmak hususun· 
da mevcın:l temayüller hakkın
da bir yazı yazmış. Bu yazı, 
evvela benim, biraz sonra da 
kendisinin, muhatab olduğu 
bir mükalemeden mülhem ola· 
cak ki, arkadaşımız isım ver
mekte de tcreddüd göster· 
mem1ş ve bu fikirlerin bilhas· 
sa yeni Fudbol Ajanı Bay Su· 
ad Yurdkoru tarafından da 
benimsendiğini yazmış.. Ha
kikaten muhaverenin aslı o 
merkezde idi. 

Arkadaşımız Suad, birleş· 
meğe muhalif bulunuyor. Es· 
kiler diriltilmeli, şehrin nüfus 
kesafetine göre, semtler usulü 
ihdas edilmeli vesaire ... Bu 
fikrin mantığı da şuradı: 

Çünkü mevcud kulüpler az· 
dır, şehir dahili temaslar ya· 
pılamıyacaktır. 

Ben, umumi bir prensib mü· 
lahazası olarak eski kulüpleri 
ihya etmekle yeni bir kulüp 
tesisi arasında büyük farklar 
görenlerdenim. Birincisi, geri 
bir harekettir. ikincisi ihtiyaca 
cevap vermektir. Kulüplerin 
tevhidinde hakim olan ruhu 
kavramadan ve bunu sadece 
bir fudbol meselesi halinde 
telakki etmektir ki, bazılarımızı 
bu yanlışlığa sevkediyor. Hem 
de öyle yanlışlık ki, Parti oto
rite ve prensiblerine bile zarar 
verebilecek kadar büyük .. 

Niteldrn, 1 Bay Suat arkada· 
şımız, ancak bu esaslar dahi
linde aiaı1lığa geçebileceğini 
ileri sürüyor ve vazifeye baş· 
lamıyormuş .. Ben bu rivayetin 
asılsız olduğunu sanıyorum. 

Sevip tanıştığım bir arkadaş 
olması itibarile, şahsi kanaat· 
lerini, umumi prensip ve yük
sek oteritelere kabul ettirmek 
istiyeceğine aklım yatmıyor. 

Çünkü bunlar öyle işlerdir ki, 
mütemadiyen değişen şahısla
rın kendi telakkilerine alet ol
maktan, daha doğrusu pren
siplerin tecrübe ve tatbik sa
hası menzilesine düşmekten 
çok uzaktırlar. Tıpkı, devletçi 
bir fırkaya girecek herhangi 
bir insanın, o fırkaya hitaben: 

- İyi amma, ben liberalim. 
Sizin içinizde o suretle yaşayıp 
çalışacağım. 

Demesi gibi.. Siyasi ve iç
timai müesseselerde, ferdi ka
naatler, umumi hükumlerle 
muvazi yürür. Cemiyetçilik şar· 
tı ve terbiyesi buradadır. Bi· 
naenaleyh Bay Suadı, böyle 
bir hata işlemekten tenzih 
ederim, çünkü çok garip olur. 
Nerede kaldı ki, ecnebi mü
tehassıslar bile, yani muayyen 
bir mesleğin, bir tekniğin, bir 
işin hakikaten bütün salahiyet 
ve ehliyetini iistünde taşı· 
yanlar bile, kendilerine bir va
zife tevdii esnasında böyle bir 
teklifte bulunmazlar. Biz ise, 
hem mütehassıs değiliz ve şöy· 
le yarımıyamalak amatör spor 
severleriz, hem de parti çatısı 

altında birle~mişiz. Partinin 
muvafakati ile cemiyet sandal· 
yasına oturmuşuz. 

Nihayet bütün bu teşekkül· 
)er partiye merbuttur. Onu 

' 439643 Eski ıatıf 
organıze eden partidir, ona 439923 U. satıf 
parayı veren par~idir, ~nun Zahire ıatltları 
yü~selmesini temın e~lıyen, Çu. Cinsi K. S. K. S, 
o.na mensub olanl~rı. hım~~e· 135 Buğday 6 125 6 12, 
sıne alan hep partıdır. Sızım 4 Va. Arpa 3 50 3 SO 
kulü~lcrimiz pr~fesyon~l, yani 50 Arpa 3 SO 3 ;50 
kendı ıer~ayesıle geçı~e~ v: 50 Ton Susam 15 SO 15 SO 
yaşıyan muesseseler değıldır kı, 18 B. Pamuk 44 44 
onları ?i.lediğim.iz !ekle ko~a- 40 Ton Kepek 2 35 2 35 
lım, .evırıp çevırelım ~esaıre 9829 Kilo yapak 52 SS 
v~saıre .... ~u hususta soylen~· 192 Ken. Pala. 240 350 
bılecek soz çoktur. Mesela, ----------
bu teşekküllerin parti bakı· 
mından mevkii, sadece fudbol 
değildir, onların milli, içtimai, 
kültürel bir mahiyetleri vardır 
veya olacaktır. Bunları düşün
mek ve dirije etmek ise şa
hısların değil, partinin sala
hiyet ve hakları dahilindedir. 
Binaenaley arkadaşım Suadın, 
böyle bir takım ·hem de yan
lış- mülahazalara kapılarak 
ajan lığı kabulde şartlar ileri 
süreceğini sanmıyorum. 

Ankaragücü 
Pazara lstanbula gitmiyor 

Gelelim meselenin diğer ci
hetlerine: 

Kulüblerin tevhidi keyfiyeti, 
hiçbir zaman bir tecrübe ma
hiyetinde değildir. Biz öyle 
zannediyoruz ki, bu, kulüblerin 
ıslahı namına ileri atılmış bir 
hamle ve bir karardır. Bu ka· 
rarın tatbikatı da, milli küme 
maçlarının arefesinde başla· 

mıştır. Henüz randımanı alın

mış mıdır, alınmamış mıdır, 
faydası ne olmuştur, zararı 
nedir, şeklinde bir münakaşa 
açmak bile yerinde olamaz. 
Çünkü tevhidde, milli küme 
maçlarında iyi netice almak 
düşüncesi hakim değildi ve 
sadece fudbol oynatılması da 
hatıra getirilmemişti. Maksat 
esaslı ıslahat yapmaktı. Ara
daki zaman ise, muhtelif sc· 
beplerle buna imkan vermediği 
gibi, davaya inanmıyanlarm 

-geçenlerde işaret ettiğim· si
nsi, cesaretsiz mukavemetleri 
ile gelip geçti .. 

Nitekim, ne kongreler in'ikat 
etmiş, ne yeni kulüplerde tes
çil muameleleri yapılabilmiş, 
ne de futbol ajanlan ve idare 
heyetleri, mevcud keşmekeş 

içinde diğer çocukları ve g'<!· 
riye kalan spor şubelerinin 

faaliyetlerini düşünmüşlerdir. 
Ortada "şu tecrübe yapıldı 
da bu netice alındı" diye bile· 
cek bir vaziyet bile olmadığı 
halde (mevhum bir netice) 
üzerinde durmağa imkan var 
mıdır?. Şahsen, ötedenberi 
spor teşkilatının devletleştiril

mesi ve eğer sadece futbol 
murad ediliyorsa bunun da 
profesyonelleştirilmesi lazım· 
geleceği şeklinde cezri ve müf
rit bir prensip taraftan oldu· 
ğumuz halde, hiç olmazsa ıs· 

laha doğru gidiş , mülahazala· 
rile bu davaya atılmış bulunu
yoruz. Bizce, bu işin henüz 
(A) sı üzerinde bile durulmuş 
değildir. Çalışma zamanı yeni 
gelmiştir. Herşeyden evel sun'i 
bulut gibi ortaya atılan du
manın, tereddüdün, şayiaların 
bir tarafa atılıp ondan sonra 
vaziyetin icaplarının ele alın
ması lazımdır. Yani birşeye 
inanmak lazımdır. Bu inamla· 
cak şey de: 

- ileride belki ba~lca bir 

lstanbul, 2 (Hususi) - Fe· 
nerbahçe takımının yıldönümü 
pazara rastladığından, Ankara· 
gucunun, Fenerbahçc veya 
Galatasarayla olan maçı tehir 
edilerek bu iki takımdan bi· 
rinin yerine lzmirden Doğan· 
sporun oynaması takarrür ey· 
lem işti. Fakat, Doğan sporun 
o srün gelmek istemediği an· 
laşıldığından, bu vaziyet kar· 
şısında Ankaragücünün buraya 
gelip gclmiyeceği meçhuldür. 
Geldiği takdirde, F enerbah· 
çenin ikinci takımile oynaması 
mukarrerdir. 
Doğanspor pazardan sonra 

İstanbula geldiğinde Günef 
veya Galatasarayla karşılaşa· 
caktır. 

İstanbul, 2 (Hususi) - An· 
karagücünün, haftaya gelmesi 
ve yalnız Galatasarayla karşı· 
la~arak, Fenerbahçe takımile 
olan maçını başka zamana 
bırakması kararlaştırılmıştr. 

Viyana takımı 
istanbula geliyor 

Ankara, 2 (A.A.) - İstih
baratımıza nazaran Viyananın 
Rapid takımı F enerbahçenin 
yıldönümünde oynamak üzere 
istanbula gelmeyi kabul et· 
miş ve kat'i muvafakatini tel· 
grafla kulüb umumi katibli· 
ğine bildirmiştir. 

F enerbahçe yıldönümünü 6 
Haziranda yapacağından fut
bol federasyonu o tarihte oy
nanacak maçları tehire muva
fakat etmiştir. 

Rapid yalnız Viyananın .. d .. e· 
ğil bütün dünyanın en buyuk 
takımlarından biri olmakla 
maruftur. Bilhassa ecnebi ta· 
kımlara karşı Admiralardan, 
Avusturyalılardan ~irade mu· 
vaffak olması kendısıne alem· 
şumul bir şöhret temin etmi~· 
tir. Bu itibarla 6 ve 8 Hazı· 
ran tarihlerinde yapılacak iki 
karşılaşmadan Türk futbolü
nun pek büyük istif ad eler te· 
min etmesine intizar edilebilir. 

Rapid önümüzdeki cumar
tesi sabahı istanbulda ola
caktır. 

10 ve 13 Haziran tarihle· 
rinde Ankarada da iki maç 
yapması ihtimal dahilindedir. 

Hollivut grevi 
sona erdi 

Nc\york, 2 (A.A.) - Hol
livut grevi nihayet bulmuş ve 
bu sabah işe başlanmıştır. 

kulüp daha teşkil edilebilir. ' 
Fakat bugün kulüplerin vazi· 
yeti taayyün etmiştir. Ben, sen, 
şu, o, falan, filan ve falan ku· 
lüplere dahiliz. 

Demek şeklinde haılama· 
lıdır . - Devam edecek-
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ERKEN KALDIRDILAR I 
ROY AL NEDERLAND Başdurak büyük Salepçi oğlu hanı karşısında = "" 

KUMPANYASININ _ = • 

"]UNO,, vapuru 10 Hazi- - _ 
rana doğru bekleniyor. Yükü- = H §) m <dl Ü N Ü~ lt-=l1 ~t rF a ifil r a tr -
nü tahliyeden sonra BURGAS ~ ~ -

VARNA ve KôSTENCEye =s h = 
yü~:~a~~~~ORIENT u. _- ı hat Eczahanesı· 

NIEN KUMPANYASININ = _ 
11

SAIMA,, vapuru l/Hazi- _E nde bulunur. 
ran/37 de gelip doğru AN- -
VERS, ROTTERDAM, HAM- •nıı1111111111111111111111111111ıııı111111111iııııııııııuıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııınıııuııııııııınııııınnn• 

BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek i18.çidir. 

BURG, ve SKANDJNAVY A 
limanları için yükleyecektir. 

''AASNE,, vapuru 14/Hazi
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURG,GDYNIA 
SKANDINAVY A limanlarına 

yük alacaktır. ---
SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA için yol
su ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha faıla tafsilat için ikin· 
•İ kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

V.N. 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

•EUTSCHE LEVNTE Lİ· 
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 
,,ARKADIA,, vapuru 11 

Haziranda beklenilmektedir. 
ROTIERDAM, HAMBURG. 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 
AMERIKl\N EXPORT Ll· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
uEXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BüSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

'
1EXETER11 vapuru 18 Ha

:airanda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA" vapuru 
• 16 Temmuzda PIREden SOS· 
t TON ve NEVYORK için ha· 
1 reket edecektir. 
c Seyahat müddeti: 
1 PiRE • BOSTON 16 gün 
E PiRE • NEVYORK 18 gün 

~ THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
b CORPORATION 
d ,,EXPRESS,, vapuru 10 
li Haziranda beklenilmektedir. 
c. NEVYORK için yük kabul 
n eder. 
d 

SERViCE MARITIME RO-
P UMAIN. BÜKREŞ 
la • DUROSTOR,, vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
fa TiNCE, SULINA, KALAS 

ve KALAS aktarması olarak d: bütün TUNA limanları için 
hı yük ka bul eder. 

sıl 
ta .. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LlVERPOOL 

"JNCEMORE,, vapuru 30 
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FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 

Olivier ve 
Şür.ekisı 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

" GRIGORIOS ,, vapuru Tel. 2443 
Mayısın nihayetinde veyahut THE ELLERMAN Lİ· 
Haziranın ilk günlerinde bek- NES LTD. 

Zevkinizi okşayacak poz lenilmekte ROTTERDAM, "LESBIAN" vapuru 27 Ma· 
Temiz işçilik HAMBURG ve ANVERS li- yısta LONDRA, HULL ve 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 
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• Mayısta LIVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAS, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, KA
LAS ve f BRAIL için yük ka
ka bul eder. 

manları için yük alacaktır. ANVERSten gelip yük çıka-
"CERMAİN,, vapuru 10 racak ve aynı zamanda LON· 

Haziran bdklenilmekte ROT- ORA ve HULL için yük ala· 
TERDAM. HAMBMRG ve caktır. 
ANVERS limanları için yük EGYPTIAN,, vapuru Mayıs 
alacaktır. nihayetinde LIVERPOOL ve 

PHELPS LİNE SW ANSEAdan gelip yük çı· 
PHELPS BROS & CO INC. karacak ve aynı zamanda LI-

" lRLAND ,, vapuru 24 VERPOOL için yük alacaktır. 
Haziranda beklenmekte NEV- TEH GENERAL STEAM 
YORK limanı için yük ala- NA VIGA TION C. L TD. 
caktır. 

SOC. ROYALE HONG· "UTSIRE" vapuru 20 Tem· .. AD JUTANT" vapuru 5 
ROlSE DANUBE MARI- muz beklenilmekte NEVYORK Mayısta gelip LONDRA için 

TiME ylik alacaktır. 
limanı için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de· 

"BUDAPEST, vapuru 29 Vapurların isimleri, gelme d 
M b kl 1 BEL ğişiklikler en ncenta mes'u· 

ayısta e eni mektedir. - tarihleri ve navlun tar"ıfelerı· 
GRAD l livet kabul etmez. 

, L MASOL, BUDA· hakkında bir taahhüde girişi· = 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 

2ci.Kordon No 88 
İzmir. 

er yerde satılır 

Nazilli belediyesinden: 
Nazillinin aşağı kısmı eski konak mevkiinde belediyeye aid 

4 localı büyük bir salon ve bir soğukluk ve beş localı her 
biri ikişer loca alabilir on kanepeli soyunma yeri ve ortada 
havuzu havi antre ve külhan yeri ile yanında çamaşır kurutma 
yerini müştemil hamam binasının 938 yılı Mayıs ayı sonuna 
kadar bir yıllık icarı uzatılarak 416 1937 Cuma günü saat 15 
te biteceği ilan olunur. 30 1 2 3 167 3 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
230 ton elektrolit bakır. 
Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukanda miktarı ve 

1.:insi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21/7 /937 Çarşamba günü saat 15 te ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş mu~ 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. 1 3 5 7 1635 , 

Türk Hava Kurumu 
Büyük piyangosu 

2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. , _____ ................................ ... 
Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden: 
200ton114 lük oleon 
200 ton 105 lik oleon 
Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alına komisyonunca 21/7/937 Çarşamba günü saat 16 da ka· 
palı zarf ilP. ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yon dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
r·ı cnatları. 1 3 5 7 1636 

PEŞTE, BRATiSLAVA LINZ lemez. ğına müracaat edilmesi rica 
ve ViYANA için yük kabul Birinci kordonda "UMDAL,, olunur. Askeri fabrikalar umum mü-
eder. UMUMİ DENiZ ACENTA· Riz binasında No. 166 

DEN NORSKE MIDDEL· LiGi LTD. vapuru acentalı· Telefon : 3171 dÜr}ÜğÜnden; 
HAVSLINJE 70 } k ı• o s L o •111111111111111111111111111111.. Doktor ,ı1111111111ııııııııuııı1111111 ton e e tro ıt tutya 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 - A K 1 T _ Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve 
Haziranda beklenilmektedir. - • ema onay = cinsi yazı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
ISKENDERIYE, DIYEP ve = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın · hastalıkları = alma komisyonunca 23/7/937 Cuma günü saat 15 te kapalı 
NORVEÇ limanları için yük B . S h _ zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
kabul eder. = irincı ınıf Muta assısı = dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1155 lirayı havi 

Vapurların isimleri gelme - C Verem ve saire) E teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 c kadar komisyon• 
_ Bnsmııhanc ielasyonu karşısındaki Dibek sokuk başında 30 sayılı _ · 

tarihleri ve navlun tarifeleri ev ,.e ınuayenc.hauesinde sabah sont 8 den nk~nm saat 6 ya = vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunu 2 ve 3 üncü 
bakında bir taahhüde girişi- = kadar ha talonoı kabul eder _ maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona ınü· 

~emez. Telefon No. 2007 2008 • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllm racaatları. 1 3 S 7 1634 # 

Pü rı· en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi_ld_ir. o kadar zar'araızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


