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Atatürk, Anadoluda tet
kik seyahatine çıkacaklarl 
Büyük Önder, bugün Ankar:dan hareket edeceklerdir. J;:

tanbulda büyük istikbal hazırlıkları yapılıyor 

Cenevreden çekilen devletlerin tekrar Sos
.l'eteye dönmeleri temenniye ıayandır· 

el Be~gı-ad, 3 (Hafiyo) - iki gün· 
li~rı Viyana, bilyük ıiyaai faa
)'ttte -.1ıne olmaktadır. Bu faali
ıar; ~•lkan antantı ve küçük. an· 
fı~ ıle Yugoıılavya mihveri etra· 

~cereyan etmiıtir. 
teu.e · Röıuı Arasın Viyana ziya· 
tbe11ı' ,:Avusturya gazeteleri büyük 
JtG lllıyet atfetmektedirler. Bay 
~ Araı • Şmit mfllt\katında 
'-t. ıe, Avuıturya ve kfiçfik an· 
"'aa.e u.1kaıı antanb ile A YUıturya 

a h.tı tetkik edilmiftir. 
~ 0111anya Hariciye Nazın Bay 
ı._ lleıko da Viyanaya gelmit ve 
l.t IQretle eon ıiyad faaliyetler bir 
~ ehemmiyet keıbetmittir. 

~ · RGtuı Anı ve B. Antonee-
1Ul&~ Viyaıaa ziyaretlerinin, küçflk 
4tıı' B.lbıı uıtantı devletleri ile 
~ ~· yaklaımau için yapılan 
~erle al&kadar oldugn ea· 

tadır. 

Belgrad, 3 (Radyo) 
Aras, Viyana matbuat milme11ille· 
rlni kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Türkiye·Avusturya miluaıe· 
bau gııyet samimi ,... dürihttflr. 

Viyana görOımelerinden ve Cene\'• 

rede elde edilen neticelerden mem. 

nunum. Herhangi bir sebeb dola· 
yııile cemiyeti akvamdan çekilen 

devletlerin sosyeteye tekrar avdet• 
leri her vakit için pyanı tavıiye 

ve teınenni edilir. Bu suretle Mil· 
Jetler cemiyeti, ıulh &abasında daha 

mfleuir bir çahıma imk.Anı elde 
edebilecektir. 

Viyana, 3 ( A.A 1 - Türkiye 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüıti 

Arae, elçilikte Tdrkiyenin Bdkre1t 
Atiaa ve Belgrıd orta elçilerini 
kabal etmiıtir. 

• 

Dü. es dö Vindsör 
Bundan ıonra bir ziyafet ve· 

rilmiı, bu ziyafet 2,45 e kadar de· 

vaın etmiıtir. Ziyafetten ıonra ıaat 

3 de Dük ve Düıee matbuat mü· 

meHillerini kabul etmiıler ve le· 

~ekkilratta bulunmuılardır. 

Dilk ve Düıee akoam heri B. 
ve Bayan Roze, hueuıt Utibleri ile 

beraber, civardaki iııtaeyona gitmit· 

ler ve oradan da Viyanada kiin 

Vaetemburgen ıatosuna gitmiılerdir. 

Yeni evliler balaylannı orada 
geçireceklerdir. Dllk dö Vindıorun 

Dalmıçyaya gideceAi haberi tekıib 
ec1ilmittlr. 

Tf3lefon: 2776 

Tahtelbahirlerimiz 
Bundan sonra memleke

timizde yapılacak 

İstanbul, 3 (Hususi) - Hü
kumetimizin donanmamızı tak
viye için dört denizaltı ge
misi yaptırmağı kararlaştığını 

evelce bildirmiştim. Bu deniz
altı gemilerinden ikisi memle
ketimizde yapılacaktır. Bunun 
için bir Alman grubu yakında 
Türkiyeye gelecek ve Tersane· 
de faaliyete geçilecektir. 

Ci. Mola 
Dün tayyaresile birlikte 

düşerek parçalandı 

M. Blomberg, tayyare 
manevralarında bulundu 

~~~---------~~~ 
Alman Mareşalı, Kralla birlikte Forbera 

tayyare istasyonunu gezmiş ve askeri 
geçid resminde hazır bulunmuştur 

Uoma, 3 (Radyo) - Almanya 
Harbiye azın l\larcşal Blomberg, 
bugün İtalya kralı Viktor Emanue· 
lin refııkatinde :Forhera tayyare 
istasyonunu gezmiştir. Bu istıı·yôn· 

da, büyük tayyare maııevralan ya· 

Sayın misafirimiz Anka
~radan lstanbula döndü 

------
Şarki Erdün Emiri Altes Abdullahın ika

metine Beylerbeyi sarayı tahsis edildi 

Amerika cumlıurreisi B. Ruzvelt 
Ve.şington, 3 (A.A.) - B. 

Ruzvelt ispanyadaki -vaziyet 
hakkında B. Hull ile görüş
müştür. Berlin ve Roma hü
kumetlerini Ademi müdahale 
komitesinin faaliyetine iştirake 
sevketmek için Londra ve Pa· 
ris kabiPeleri tarafından ya
pılmış olan teşebbüslerin ne
ticesi büyük bir alaka ile bek
lenmektedir. 

hali hazırda tehlikeli olduğu 
mütaleasındadır. Amerika bi
taraflık kanununun tathiki key· 
fiyetinin ecnebi memleketlerde 
fena tefsir edileceğini nazan 
itibara alarak Habeşistan me-
selesinde olduğu gibi ispanya 
işine önayak olmak isteme-
mektedir. 

Halkın hissiyata garb de-
mokrasilerinin yanı başında 
Amerikanın müdahalede bu-

r 
~ANADOLU •... ., 
Ôfretmen sahif eai 

Gazetemiz, vehrimizde meıle· 
ki ihtisasları ,.e ulihiyetleri ile 
tanıomış değerli pedagog ve pei• 
kolog münevverlerin, mualliml~.rin 
yardımı ile bir öğretmen eahifw 
açmak karanm "ermiıtir. Bu N• 

hife, hütiln muallimlere, miluev
verlere hitab edecektir. İlk sahife 
yann çıkacaktır. Karilerimiae, bu 
faydalı uhifeyi bilhaesa taniye 
ederiz. Siyasi mehafil bitaraflık ka· 

nununun tatbiki huıuıunun - Sonıı 3 ncii ıalıiJede - '-------- -,,,. 



.. -Sayfa 2 ANADOLU 

Vasıf Çınar 
.irfan Hazar 

• Evelki .gece, bütün bir teeuilr ve heyecan hava11 içinde genç ve aziz 
\ lııfı yüreklerimiz parçalana parçalana andık. Tarihçi ~füat, arkadaıı Va· 

.. .-ıfın inkıUbçı karakterini tahlil ederken, yalnız o dtj!il, biz de ~ô~ ' ya~~anmı· 
. ıv. ı:or zaptedcbildik. Şair Necmiddin Hıılilin isabetle söylcdı~ı gibı, Va: 
: ısıfın .ö)Qmüne bir türlü inanon11yoroz. Sanki onu, kendisi için '6öylenenlerı 
, dinliyQl'mu~ gibi o gece yanı ba§!mda zannettim. Omzu o.nız~ma " d~-
~yo,r;. sıcak.lığı sıcaklığıma kanşıyor; güzel ve muhaklCak kl ~lun "~e · 

1 likluinden ·hiçbir· oey kaybetmiyen o iri gözlerile •rn· ıra benı suz~y~r 
T. eli b h" l ı:ı....r..ıuk"u luıtafa Munır, , vehmine kapıldım ..• · ıtre m u \e ım e... ;1.u~ ~· • 

'YAsıfın .iradeaine ve nefsine olan itimadına dair misaller ve~rken ~c~ç 
1;mekteblilere başını ç.evirdi: VaEıf gibi idealist yaşamak, de;rın en lıuyuk. 
• adamile inlolAb \ıl:erinde •beraber çalışmak, onun mc,:nlcsılc aydınlanan 

ıkaranlık yollarda en once yürümek ces:ırctine ve aaadctine kavuşmak ne 

&onaus bir mazhariyetti!.. . . . . r 

Genç miltefeklcirlerimizden maarif müfeltı'1 urnumisı T rhlyecı Kad· 
ari ;v.ıufın piskolojisi ilzerinde hepimizi birçok yönden tenvir elti: , 

" _ .... O, dedi, ynkack sesle tefekkfir yapardı dcnileLJilir .• l'~ir işle
.rinde de efe idi. Rıayata intibak kabiliyeti l'e hayatta '<ıld ttiğı rende
menti bilbaua kayda şaraodır. Zekiydi. Kenaisiu&e bails 'ku.\· v~ıi ~ozlay~ı. 
l)cmOkrattı ve milliyetçiydi. LUkin milliyetçiliği ~ol1eo delıldt. Vasıf, ın· 
.aanlağın ne demek olduğunu bilir ve iıısaohğıı acırdı .... ,, . . . 

Kaz:anc ve·rglsl 
' 

Şirket halindeki 
bankaların vergileri 

Kazanç vergisi ~anununa 
eklenen 2729 numaralı kanu· 
nun bazı hükümlerinin .tatbik 
sureti hakkında Maliye Veka· 
!etinden vilayete bir talimat 
gelmiŞtir . 

Kanuna bağlı cedvclde şir
ket 'halinde olan bankaların 
nisbi vergileri % 8 ve diğer 
bankalarınki de % 1 O olarak 
tayin edilmiştir. Binaenaleyh 
memleketimizde ~ümerbank 
gibi şirket Halinde olmıyan 
bankaların nisbi vergileri % 
1 O ve diğer şirket halindeki 
bankaların nisbi vergilerinin 
dP. % 8 olarak hesab edilme
si lazımdır. 

Üç mühim fabrika kuruluyor 

Gôztaşı için . _ 
Verdiğhlliz para 

~~~~-._....------~ 

GöztaŞı, nikotin ve çamaşır soda-
sı fabrikalarımız olacak 

Bağcılarımıza lazım olan 
göztaşı yüzünden her sene dış 
memleketlere müllim mik~!l~d~ 
paramız gitmekted.ir. rntısad 

4---'I.• )._ • 
Vekaleti . b.unun' ,ı~in lazımge-
len etüdleri yaptırmış ve Er
gar.ide l:iir göztaşı fabrikası 
inşasın: ~uv~fık görmüştür. 

dışına gönderilip, yaktırılan 
1 

bu tütünlerle adi kalite tütün
lerden {Nikotin) istihsali için 
kurülacak o1an bu fabrikadan 
elde edilecek nikotin, memle
kette ziraat mücadele işlerinde 
kullanılacaktır. Nikotin; mah
sullerimize arız olan birçok 
hastalıkları ortadan kaldırır. 

Fabrikanın fazla istihsalatı 
dış memleketlere de gönderi· 

İhracatçılar şir· 
ket kuruyorlar. --·-····---Ba sirketin sermaye· 

si ç~k yüksek olaca~· 
lzmir ihracatçılarından bır 

kısmının birleşerek büyük bir 
(ihracat şirketi) birliği vücude 
getirmek üzere oldukları ha· 
ber alınmıştır. 

Birlik, yüksek bir sermay~ 
ile iş göreceği ve işleme tesı· 
satını birle tireceği için her· 
halt-le ğeniş bir muvaffakıyet 
ttmin edecektir. ihracatçılar, 
bu mühim mesele üzerinde 
aralannda görüşmeler yap· 
makta ve kuracakları şirketin 
esas nizamnamesini hazırla· 
maktadırlar. 

Orhan Rahmi Gökçe, çok beğenilen kendi c eri (.V~sıf mer~ıye~~ Qnı 
güel bir ioıadla okudu. Onun §İir okuduğu mns11dn, ılu ) ıl cH1,_ \ ~a.ıf 
da bizimle bir dost, bir kardeş gibi konuşmuştu. a11l Vnaıfın ölumuoc 
inanabirdik? lerıiyenio fU son mıaralarile hepimizin gözlori tekrar ya· 
.. rdı n hepimiz gözlerimiz yaşlı olarak t1emtlerinıi:ıe dönJük: 

Bir kanlı balta gibi kırarken dııllamu 
Ölüm bile yorulmuş, almadan ter dökmü~tür. 
Sen o kadar sevdalı bir hayat taşıyordun; 
Söyle Çınar, ba~ına hangi da~lar çökmü~tfir. 

2729 numaralı kanunun 14 
üncü maddesi mucibince bu 
verginin tarh, tahakkuk ve 
tahsil muamelelerinin, 2395 
numaralı kazanç vergisi ka
nunu hükümleri dairesinde 
cereyan etmesi icab etmektedir. 

Bu fabrikada bakır üzerine 
hamızıkibrit verilmek suretile 
göztaşı istihsal edilecek ve 
bağcılarımızın ihtiyacı karşı
lanacaktır. Göztaşı istihsalatı, 
zaten bu suretle yapılmak
tadır. 

Bundan başka Ziraat Veka· 
Jeti, lzmirde bir nikotin fab
rikası inşasını brarlaştırmış· 
tır. Her sene mmtakamızda 
istihsal edilen mühim miktar· 
da tütünden bir kısmı, dö
küntü halin~ gelmekte ve 
bunlardan hiçbir suretle istifa
de edilememektedir. 

lecektir. inhisarlar Vekaleti de 
f zmir Çamalh tuzlası civarın
da tuzdan çamaşır sodası is· 
tihsali için bir fabrika kura
caktır. 

Tuz üzerine hamızıkarbon 
verilmek suretile istihsal edi-
len çamaşır sodası pahalı sa· 
tılmaktadır. Halbuki bir kilo 
tuzun maliyet fiati 25 santim· 
dir. Çaşamır sodası ise kilosu 
asgari 5 kuruştan satılmakta· 

dır. Zaten memlekette, böyle 
büyük bir çamaşır sodası f ab
rikası kurulmasına ihtiyaç da 

Tramvayların 
Sol taraf camları 
kapalı duracak 
Kaza ihtimaline karşı elek· 

trikJi tramvayların sol tarafla: 
rındaki pencerelerinin daiP11 

surette kapalı bulundurulm&Jı 

kararlaştırılmıştır. Ayni ı~· 
manda hava ceryanından ınu· 
teessir ve hasta olanlar da 
vardır. Belediye ve Nafıa k~ 
miserliği, bu hususta Jıınır 

Allah akıllar versin! 
lngilterede münteşir Sandey 

Refri gazetesine göre, ~lma~
yada köpek muhabbetı · bıl
hassa kadınlar nezdinde· azami 
bir haddi bulmuştur. Alman 
köpek muhibbi kadınlar, bun
c!~~ k.Cl.Yl.ru§~onL"Krir kÜÖaıi;l. 
masına karar vermişlerdir! Mo· 
bilye mağazalarında şimdiden 
köpeklere mahsus koltuk, di
van vesaire satılmağa başlan
mıştır. 

Yeşim Rekordmanı 
Avustralyada Sidneyde Con 

Bennel isminde 62 yaşında 
bir adamcık ölmüştür. 

Bu adamcağızın ölümünün 
bizim fzmir gazeteleri sütun
larına aksi, vücudunda bir 
toplu iğne başı veşimsiz yer 
bulunmamasıdır; yani bu adam-
cağız veşim rekordmanıdırt 
Köpeğile birlik 

ölen kadın! 
Kaliforniyada Külver Sitide 

yetmişlik Bayan Maks Nuli 
isminde bir kadm vardır. Bu 
kadın senelerdenberi hiçbir 
kimse ile dostluk yapmamakta 
ve herkesle kavga etmektedir. 
Fakat buna mukabil bir kö
peği vardır, bu köpeğe de 
son derecede muhabbet gös· 
termektedir. 

Jhtiyar Bayanın sevgili kö
peği de genç değildir; 1' ya· 
şındadır. Halbuki bir köpek 
için 16 yaş, bir insanın yüz 
yaşı demektir. 

Bu köpek son günlerde has· 
talanmıştır. Bayan da köpeği 

en maruf bir köpek baytarına 
götürmüş ve: 

- Bu köpek ölürse ben de 
ölürüm. Bunun için zavallı dos· 
tumu tedaviye iyi çalışınız!. 

Demiştir. 
Sarfolunan mesaiye rağmen 

köpek ölmüştür. ihtiyar kadın 
da bu haberi alır almaz has· 
talanmış ve o gece köpeğini 
takib etmiş ve ölmüştür. 

Kürdan kolleksiyonu 

Fakat bizce bunların en ga· 
ribi, en tuhafı kürdan kollek
siyonu merakı olsa gerektir. 

Bu en garib kolleksiyonun 
meraklısı ne Amerikandır, ne 
de lngiliz. Bir Almandırl 

Bu Her Alman, Roma pe_y
lan - kürda~ları toplıyabildiğini 
iddia etmektedir. Fakat 2000-
2500 sene dayanan Kürdan 
acaba var mı? 

Hesabilik! 
Amerikanın Kansas eyale

tinde lzidor Odholk adında 
bir delikanlı vardır; bu deli-
kanlının hiçbir kimseye hiçbir 
fenalığı yoktur. Fakat korku
lacak derecede hesabidir! O 
kadar ki bu hesabiliği evle
nirken bile bırakmamıştır: 

Nişan yüzüğünü almak üze
re bir kuyumcuya girmiş ve 
bir yüzük pazarlık etmiş ve 
sonra: 

- iki yüzük alırsam yüzük
leri kaça verirsiniz?. Diye sor· 
muştur. 

2395 numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin ikinci 
bendinin A fıkrasında da kol· 
lektif şirketlerde (beyanname
ye tabi bulunanlarda) her şe· 
rikin hissesinin ayrı ayrı ver· 
giye tabi tutulacağının beyan 
edilmiş olmasına mebni bu 
şirketlerin asgari vergileri:ıin 

her şerik namına ayrı ayrı 
tarh ve tebliği ve kendilerin· 
den ayrı ayrı tahsili lazımdır. ---·- ... ,6.... "'-•~111111 ~"' 

rekküp ettiği nisbi, maktu ve 
mütehavvil kısımlarının, şe· 
riklerin hisseleri itibarile mik
tarını ayrı ayrı hesap ve tayin 
etmeğe imkan olmadığından 
asgari veıginin, kanunda zik
redilen karinelere göre şirket 
namına hesap edildikten sonra 
bulunacak yekundan her şeri· 
kin hissei iştiraki nisbetinde 
asgari vergisinin ayrılması ve 
beyannamedeki kazancına gö
re ta .. hedilen vergiye mahsup 
edilmesi ve tebligatın da her 
şerike ayrı ayrı icrası lazım· 
gelir. 

- Yüzde on 

Asgari verginin ihdası se· 
bebi, ticaretgahların gayri 
safi iradı üzerinden vergiye 

iskonto ve- tabi olan ve kar etmeseler de 
rırız .. 

- Pekala .. Üç dane alırsam. 
- Yüzde oıı beş iskonto 

verırız. 

Ve, hesabi delikanlı üç da
ne yüziik almıştır. 

Bu üç yüzüğü ne yaptı?. 
Diye sorarsanız, hesabi deli· 
kanlının iki hemşiresinin nişan 
yüzüğünü de bu vesile ile al· 
dığını haber veririz! 

vergi vermekte bulunan mü
kelleflerle beyannameliler ara· 
sında nisbi bir müsavat temi· 
ninden ve beyannameli mü· 
kelleflerden de az çok bir 
vergi almaktan ibarettir. 2729 
numaralı kanunun 15 inci mad· 
desinde, bu verginin beyan
name ile bildirilen safi kar 
üzerinden tahakkuk ettirilecek 
kazanç vergilerinden tenzil ve 

Bugün dolacak 
çocuklar .• 

""\ mahsub olunacağı gösteril· 
mcktedir. 

Dugüo 2illıre ile utnrcc.l ara· 
sında bir nüfuz \"C te ir mücade
lesi olacak bu t1ebeble ioeanlar da 
birbirile çarpışmak işin vesile 
arıyacak.lardır. Aile ıııkun ve hu
.:urlım da bilgOn çok bozulacak· 
tır. Bilha!!a paru meseleleri lıir· 
çol ihtilaflar çıkaracaktır. Bugün 
çocukların huysuzlukları çok ve 
gayri kabili tabammiil olaC41ktır. 

Bugfin C:loğacak çocuklar çok 
ciddi olacaklarılır. Fakat hayatta 

kendilerini küf i derecede sevdir· 
meğe muvaffak olamıyacaklardır. 
Kadınlar, koca bulmakta mil§kü· 
lit çekeceklerdir. 

Beyanname verilmemesi ve-
ya verilip te evrakı müsbite 
ve defterlerle tevsik olunma· 
ması halinde vergiye yapılın 
zamlar ceza mahiyetindedir. 
Bunların varidat bütçesinin 
ceza faslına kaydedilmesi de 
bunu teyit etmektedir. Bina
enaleyh asgari vergi, beyan· 
nameye müsteniden tarhedilen 
kazanç vergisinin aslile muka
yese ve ondan mah!ttıp edil· 
mek lazımdır. 

Pul kolleksiyonu yapmağa 
çalışanların aklına şaşanlar, 
vakitlerine acıyanlar çoktur. 
Vakıa pul kolleksiyonuna ge· 
linciye kadar birçok garib 
kollekıiyon meraklıları vardır. 

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

2395 nuınnrnlı kanıııııın 7 ci 
maddesinde yazılı İşlerle işti
gal eyJiycn bazı mükcllcfleriı1 
asgari V<'r gi vermemek mak· 

Depolarda kalan ve sene 
sonunda toplattırılarak şehir vardı. 

Feci bir kaza oldu 

Torbah. yolunda 
bir araba 
-----------

devrildi 

. e elektrik ve tramvay şirketırı 
tebliğatta bulunmuşlardır. 

Sözlü imtihanlar 
Bugün Orta okullarla Lise· 

!erde sözlü imtihanlara başlı· 
nacaktır. ~ 

MAiiKEMELE!jjf, 

Kumtepe cinayeti 
K ııı· Menemen kazasının u . 

Osman öldü, bir yaşındaki çocu-

tepe mevkiinde Mehmed Eııı~ 
nı oldürmekle maznun Be:-' 
Mustafa ve kardeşi Ahmed e 

lbrahim ve Maharremin rıı~; 
hakemelerine dün şehriıll' 

ğu mucize kabilinden kurtuldu 
Dün Torbalı kazasında feci 

bir kaza olmuştur. Torbalının 
Demirci köyünden muhacir 
Ömer oğlu Osman; yanında 
bir yaşındaki çocuğu olduğu 
halde bindiği ve idare ettiği 
araba ile dün, evinden tütün 
tarlasına gitmekte idi. Yolda 
arabanın bir tekerleği, nasılsa 
yolun kenarındaki hendeğe 
düşmüş ve araba yuvarlan
mıştır. Arabanın altında ka· 
lan Osman, vücudunun muh· 
telif yerlerinden ve bilhassa 
başından ağır surette yara· 
lanmıştır. Mucize kabilinden 
küçük çocuğa birşey olma
mıştır. 

Yaralı Osman, fzmirden 
acele gönderilen sıhhi imdad 

sadile ticaret sicillerindeki ti
caret unvanlarını değiştirmekte 
oldukları ve mesela filen itha· 
lat ve ihracat komüsyonculuğu 
yapanların bu vaziyetlerini giz· 
f emek maksadi)e ticaret sicil· 
lerindeki kayıtlarını adi ko
müsyonculğa tebdil ettikleri 
anlaşılmaktadır. 

Kazanç vergisi kanununun 
7 inci maddesinde yazılı iş
lerle İştigal edenler, mutlak 
surette beyanname usulünde 
vergiye ve asgari vergi hak
kındaki 2729 numaralı kanun 
hükümlerine tabi bulundukla
rından bu gibi muvazaalara 
mahal kalmamak üzere 111ü
kelleflerin sicilli ticaretteki un
vanlarile iktifa edilmiyrrek 
defter ve kavıtları lizf' r iıı<le 

~ 

te<lkıkat ve haricen tahkikat 
yapılarak tcbcyyiin edecek 
fili vaziyetin rsas tutulması 
iktiza eder. 

otomobili ile lzmir memleket 
hastanesine getirildiği sırada 
otomobil içinde ölmüştür. Ha· 
dise tahkikatına Torbalı müd
deiumumiliği tarafından el 
konmuştur. 

Şehrimiz memleket hasta· 
nesine getirilen cesede otopsi 
yapılmış ve hazırlanan rapor, 
Torbalı müddeiumumiliğine 
gönderilmiştir. ----
Ortaokul 
öğretmenliği 

---··----
İçin müracaat 
eden öğretmenler .. 

İlkokul öğretmenlerinden or· 
taokul öğretmenliğine talip 
olanların imtihan günleri Kül· 
tür Bakanlığından şehrimiz 
Kültür direktörlüğüne bildiril
miştir. 

16 Haziranda imtihanlara 
başlanacak ve 19 unda son 
verilecektir. Bu üç gün içinde 
muhtelif derslerden imtihan 
verecek öğretmenlerin evrakı, 
tetkik edilmek üzere Kültür 
Bakanlığına gönderilecektir. 

imtihan sualleri de kapalı 
bir zarf içinde gelmiştir. 

Bir ayda 
İzmirlilerin 
yedikleri et. 

Mayıs ayı içinde lzmir bele
diye mezbahAsında 2317 ko
yun, 5 keçi, 10300 kuzu, 303 
oğlak, 2 manda, 431 ökiiz, 
643 inek, 366 <fana, 1 malak 
ve 4 deve olmak üzere t 4372 
baş hayvan kesılmiştir. 

Ağirceza mahkemesinde ·d d~ 
vam edilecekti, bir şahı 1

• 

d. 1 . . . 1 11lı' 
ın enmesı ıçın yazı an .. 

11 mata cevab gelmediği ı~ 
··ııe muhakeme, başka bir gtJ 

bırakıldı. il 
Aranan Ramazan o deJil11'

1
. 

r• Keçecilerde arkadaşı -~e ~ıı 
öldürmekle maznun Huse} e 
oğlu Şabanın muhakemesi~, 
dün şehrimiz Ağırceza rn•., . tı . 
kemesinde devam edilnııŞ 

11 
Bu celsede Arab Ramaı:~ 
adında bir şahid dinlenece ç 

ve şahid Ramazan, mahke~it 
ye gelmişti. Hüviyeti teS 
edilirken şahid Ramazan: ~ı· 

- Ben sizin aradığınız ı'rı 
mazan değilim. O Rarn• 
başkasıdır. ,bi~ 
Demiş ve asıl aranan ş ıb' 

Ramazanın araştınlarak Jfl i· 
k . ·ı . · · efll11 

emeye getırı mesı ıçın y'' 
yet müdürlüğüne tezkere 

11
• 

·1 • ııı zılmasına karar verı mış, bl' 
hakeme, başka bir gürıt 

rakılmıştır. d ti 
Ortaöım öldüren k• :ıe-
Urlada ortağı Bayan 1A,ı1· 

ği öldürmekle maznun M~~( 
fa karısı Eminenin mu .,,,jı 
mesine dün nakzen şehr1 ~ 
Ağırceza mahkemesin~e ..,,~· 
lanmıştır. Evvela Temyız ki'l'I' 
kemesinin nakz kararı ~-
muştur. Bunda resmi e rf f.' 
ki bazı imzaların muhtej;di~~· 
hıslara aid olduğu b ftı• 
mekte idi. Mahkeme b:~ 
dosyada tetkikat y•P '(.et9ef 

sonra müdafaa içiA mub• ttl''j 
başka bir güne bırakdl e4' 
Maznun Emine, buund•" ~ 

. ce ~ Ağırceza mahkemesırı b~,,.. 
beş sene aiır hapse ın' 
cdilmi~ti. 

.. 

1 

l 

l 
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Müdahale şimdilik hiçbir Vekiller Heyeti 

h 
·ı d Don: toplandı veç 1 e erpiş edilemez . lstanbul, ~ (Hu~~si) - V~~ 
------_ kıller Heyetı bugun Başvekıl 

işlerin alacatı cereyan, Bolşevik taarr z. General Is.met lnönünün başkan-
lar k b U lığında hır toplantı yapmıştır, 

ının te erriiriJne af lı bulunuyor Birkaç saat devam eden bu 
Rom~, ~ ~A.A_.} - Ecnebi tadır." içtimada mühim meseleler gö• 

gazetecılerının hır kabulü eı- Londra, 3 (A.A.) - Mat- rüşiilmüştilr. 
nasında Amerikan gazetecile• buat Doyçland ve Almeria /(ı t 
rinden biri Mareıal Fon Blom- hadiselerine kapanmış nazarilc y tatmıı· U ay 
berfin diln 

8 
t ~ k b k k az a ı yapıyor •• 

I . Y P l151 onuşma- a ma tadır. Bu meseleye bu Istanbul 3 (Hususi) - B". 
ara telmıh ederek Almanya sabah hiçbir makale tahsis "k M'll t' M I' · H · u 

ile ltalyanın ispanya işlerine edilmemiştir. Yalnız siyasi i~ .. dı e ;ct!~ı, azır~~ın 
do~ruda~ doğru~a müdahale muharrirler ltalya ve Alman· un e yaz a ı ı yapaca ır. 
edıp et~ı~eceklerıni sormuştur. yanın ademi müdahale komi- .Başbakanımız_ 
.K~ndısıne şu cevap veril- tesine tekrar celbine matuf Bugün nutuklarını ırad 

nıış!ır: . gayretleri tahlil etmektedirler. edecekler 
.. Doğru~an . ~ok~uy~ hır Bununla beraber Manches· f~tanbul, 3 (Hususi) - Baş· 

~udahale. şım~ılık hıçbır veç· ter Guardion gazetesi Lon- vekıl General ismet İnönü, 
hıle ~erpı! edılemez. Herşey drada umumiyet itibarile ka· mühim siyasi nutkunu yarın 
ıdemı mudahale komitesinin bul edilmiş olan fikrin hila- verecektir. General, lnönü, 
lcaranna ~ağlı~ır. M~reşal Fon fına olarak kontrol gemileri· nutkundan sonra Büyük Mil· 
~lo~bergı~ zıyaretı ispanya nin bütiln Jspanyol limanla- let Meclisinden itimad reyi 
ışlerıne mudahale bakımından rında de · 1 · · k d istiyecektir. b · ·1 k ,. mır emesının pe e 
d u ~ş . 1 e at ıyen alakadar 8:rzuya şayan olmadığı kanaa· M enemencioğlu 
eğıldır. Mareşal Fon Blom- tınde bulunuyor ve diyor ki: lst b ı dö dU he · · t' 1 · 1 • .. an u a n 
!gın zıyare ı spanya ış erı~e Kontrol gemilerinin Palma· lstanbul, 3 (A.A.) _ Ce-

?1udahale bakımından bu ış ya ve Balear adalarının diğer d H t ı · · ıle k t" r k d . . . nevre e a ay mese esının 
l a ıyen .• a .. a ar değıldır. lımanlarına girmesi şayamarzu hukuki müzakerelerine iştirak 
::~y~ ad~~ı m?dahale komi· değildir. eden murahhas heyetimizin 
. ~ının kafı tem.ınat_ vermesini Filhakika bu adalar hükumet· reisi ve Hariciye Vekaleti si-
ıatıyor. Esasen ışlerın alacağı çiler için fevkalade tehlikeli yasi müsteşarı B. Numan Me· 
Cereyan bolşevik taarruzlarının harekata, deniz ve hava üssü nemencioğlu bu sabahki eks-
tekenürüne bağlı bulunmak- teşkil etmektedir. " presle şehrimize gelmiş ve 
Al Mı /' J istasyonda birçok zevat tara-

man areıa ı B. Ruzvelt spanya fından karşılanmıştır. 
Romada işlerile meşgul B. Menemencioğlunun yarın 

;- Başı 1 inci salıi/ede - -Başı 7 inci salıi/etle _ akşam A~karaya hareketi 
on Blomberg İtalyaya tıpanya lunması lehinde ise de Ame- muhtemeldır. 

il.rbi için daha ıimdideu iki mil· rikalıların ekseriyeti lspan· .. lstanbul, 3 (Hususi) - Bu-
Y•r liret earfettiğini itiraf eden ya ihtilafına karşı alaka· 2'Un Belgrattan şehrimize ge· 
l>uçeye Alman menfaatlerinin ken· sız göstermekten ibaret olan le~ Harıcıye vtıı..a11::u. ~ıy .... ı 
dieine artık lugi.ltcreye muhalefet hattı hareketin muhafaza edil- musteşarı B. Numan Rıfat Me· 
et.ınemeği amir oldu.ı.unu izah için h l nemenciog· lu, Cenevrede imza· " mesini terci ey emektedir. 
Silrniotir.,, lanan Hatay mukavelelerini de 

Bitaraflık kanununun Alman-
Belgrad, 3 [Radyo) - Avrupa l beraberinde getirmiştir. Bay 

'1 ya ve talyaya tatbiki Ameri-
lbumi durumunun gayet ciddi bir Numan Rifat, bu mukaveleri 

devirde bolund~u ıu anda Alman kalılar için Almanya ve İtalya Ankaraya götürecek, Büyük 
ll.rb· vapurlarile seyahat etmenin ıye ~ uın Von Blombergin Millet Meclisinin tasdikine ar· 
ltoına ziyareti, Londra mehafilinde memnuiyetini intaç edecek ve zedilecektir. 
ıı.ıarı dik.kati celbetmektedir. bu da iki memleketin iktısa· 

Bura mebafilinin kanaatine diyatına indirilmiş ciddi bir 
=re, mezkur :ıiyaret milnasebetile darbe teşkil eyliyecektir. 

areoal Blomberg faoiat erkanile Vaziyetin vehamet kesbet· 
~etnaslarda bulunacak ve Almanya mesi takdirinde Amerikanın 
ıle İtalyanın İspanyadaki müoterek yalnız diplomasi yolile bazı 
letebbüelerini görfioecektir. teşebbüslerde bulunmakle ik· 
h Paris matbuatı da, Mareşal tifa etmesi muhtemeldir. 
loınbergin Romayı ziyaretine fev· Hariciye encümeni reisi B. 

l.ıade ehemmiyet atfetmektedirler. Bittman meriyet mevkiine vazı 
Al Amerika sulhunu tehdid ede· 

manya bilecek olan bitaraflık kanu· 
luna meselesine ehem- nunun tatbikini B. RuzveJtten 

miyet veriyor. istemekten çekineceğini söyle-

Berlin, 2 (A.A.) - Alman miştir. 
liariciye Von Nöyrat önümüz· Vaşington, 3 (A.A.) - Ha-
d k" riciye encümeni reisi Pittman 
e ı hafta Yugoslavya, Bul hafi olarak akdettiği ve bita· 

ıaristan ve Macaristan hüku- raflık meselelerini tetkik eyle-
l'lıtt merkezlerine bir seyahat diği toplantıdan sonra demiş-
Yapacaktır. Bu ziyaretler Al· tir ki: 
l'lıanyanın Tuna havzası mese- "lspanyol ihtilafını mevzii 
~c1 sine de gösterdiği alakayı kılmak hususunda hiçbir yar· 
ı ad dımda bulunulmayız. Bizim 

e etmektedir. 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

lJ Haydar Rüşdü ôKTEM 
llluıni neşriyat ve ya:u işleri 

~0.dfirii: Ha'!:!!..Nüzhet Çançar 

~ehaneıi: 
İıınir 1.k.inci Beyler sokağı 

1
C. Halk Partisi binaaı içinde 

leı.~raf: İımir - ANADOLU 
'fon: 2776 •• Posta kutueu 405 

~ ABON!?. ŞERAiTi 
dlıtı 1200, altı aylığı 700, üç 
~ ylığı 500 kuroıtur. 
lh.ııcı memleketler için aenelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Oeı yerde 5 kuruıtur 

6 geçmiı nü:h.lar 25 kuruıtur. 

~Al>OLU MATBliSINDA 

tarafımızdan vukubulacak her-
hangi bir müdahale ademi 
müdahale komitesinin planla· 
rını akim bırakabileceği gibi 
bizzat bizim kendi sulhumuzu 
da tehlikeye koyabiJir." 

B. Pittman Hariciye encü· 
meninin bitaraflık kanununun 
İspanya ihtilafına bilfiil karı
şan İtalya ve Almanyaya da 
tatbikine dair ve tarafından 
yapılan teklifi müzakere etme
miş olduğunu söylemiştir. 

Bir idam kararı 
İstanbul, 3 (Hususi) - Sam

sunun Kozanlı köyünden Ha
tice ile çoban Hüseyini öldü
ren Mehmedin idama mahküm 
edilmesi hakkındaki ktrar, 
tasdik için B. M. Meclisine 

Hariciye müsteşarı, Cenevre 
zaferi hakkında gazetelere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- "Hatay meselesi, Hata· 
yın tam istiklalile halledilmiş· 
tir. Hatayda esas dil Türkçe· 
dir. İkinci dil olarak Arapça· 
nın nerelerde kullanılabileceği 
bilahara tesbit edilecektir. 29 
Teşrinisanide Hatay anayasası 
mevkii mer'iyete girecek ve 
o tarihte Hatayda intihabat 
başlıyacaktır. 

Hamidiye 
Dün lstanbuldan hareket 
etti ve alkışla uğurlandı 

İstanbul, 3 (Hususi) - Ha· 
midiye mektep gemimiz, bu
gün büyük tezahürat arasında 
Akdenize hareket etmiştir. 

Hamidiye, evvela Yunan 
Faler )imanını ziyaret edecek, 
müteakıben Yugoslav liman
larına gidecektir. 

Şişli yolunda 
Bir otomobil kazası 

daha oldu .• 
lstanbul, 3 (Hususi) - Şişli

Maslak yolunda gene bir oto· 
büs kazası olmuş ve 8 kişi 
yaralanmıştır. Süratle gitmekte 
olan otobüsün lastiği birden
bire patlamış ve araba dev· 
rilmiştir. Yaralılar hastaha· 
neye kaldırıtnışlardır. 

Çocuklarımız 
yardım görüyor. 

Ankara, 2 (A.A.) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer· 
kezi 15 15/ tarihinden 1/6/37 
tarihine kadar 2406 çocuğa 

Nüf u j dairesinde 
• 

vazıyet 

air işim düştü de nüfus 
dairesine ukradım. Evveli 
hükumet binasının en üstüne, 
dağınık, karışık bir yuva gibi 
yapışmış olan bu dairenin 
hava&ı ile lcarşılaıtım. Boğucu, 
kokmuş, ter, ekşilik sızan, 
ağır bir havai.. Birdenbire 
şaşaladım. Fakat dönemezdim, 
işim vardı. Küçük bir odayı 
paravana ile bölmüşler,. Bir 
tarafında memurlar, diğer 
tarafında halk.. Biribirine ya· 
pışmış gibi duran kadınlı, 

erkekli, çoluklu çocuklu, irili 
ufaklı büyük bir kalabalık .• 
Kiminin elinde sararmış bir 
kağıd, kiminin elinde bir nu
mara puslası, kiminde es.ci 
bir cüzdan .. 

Dört, beş memur, sırılsıklam 
bir ter tabakası içinde, baş
larını iğmiş, durmadan çalışı
yorlar. Uydurma, köhne raf
larda, tam yerinde bir tabirle 
postekisi çıkmış, perişan, pa
çavra şeklinde defterler .. M~
kine durmadan işliyor, fakat 
kalabalık, bir iki damla eksi· 
ğini yenilerile tamamhyarak 
hiç durmadan kabarıyor .. 

!;oruyorum: 

- Bu hal, hep böyle mı 
devam eder? 

- Evet -diyorlar- hep 
böyle .. 

- Memurlar 
nırlar? 

nasıl daya-

- Dayanmayıp da ne yap· 
:,uıı.ıı : 

Hakikaten de öyle; ne yap· 
sınlar dayanmasınlar da .. 

Kendi kendime, lzmir vila
yetinde bir nüfus müdürlüğü 
düşündüm.. Geniş bir salon, 
muntazam defterler, laakal 
on beş memur, seri, muntazam 
bir çalışma .. Islah edilmiş bir 
nüfus işleri sistemi. .. Çarçabuk 
işini gördüren, bahtiyar ve 
mesud vatandaşlar .. 

Birdenbire ayağımın çiğ
nendiğini duydum. Şiddetli 
bir acı, ciğerimin tam ortasına 
saplandı. O dikkatsize -sert 
sert bakmak istedim. Başını 
çevirdi: 

- Arkamda durmayaydın 
-dedi· üç gündür gelip gidi-
yorum .. 

Ona acımaktan kendi ıstı· 
rabım1 unutmuştum. Fikrimce, 
tapu ve kadastro idarelerine 
tatbik ettiğimiz mütekamil ve 
modern usullerden birinin nü
fus idarelerine tatbiki lazım· 
dır. insan, nüfus dairesine 
girince, seferberlikte ekmek 
vesikası dağttıldığı günleri 
hatırlamamalıdır ve işe, kad
rodan başlamahdır. Çünkü 
gerek orada çalışan memur
ların, gerekse o kapıya düş
müş olanların sıkıntısı, tasav· 
vurun çok fevkindedir. 

Von Nöyrahtın 
seyahati 

Peşte, 3 (Radyo) - Macar 
siyasi mehafili, Baron Von 
Nöyratın Peşteye yapacağı zi· 
yaretten memnuniyetle bahset· 
mektedirler. Bu ziyaret. Kont 
Cianonun Peşte ziyaretinin 
mabadı demektir. 

Bu ziyaret, bilhassa merke· 
zi Avrupa ahvalile alaka· 

sı,ra 3 

Yeni teşkilatlanma: 
-

Satlş Kooperatifleri .. ....... _ 
Mal teslimi, avans, piya•• 

durumu, hesaplatma 
Mıntakıdarında tarım satış 

kooperatifi teşekkül eden ta· 
nm kredi kooperatifi ortak· 
ları; en çok üç ay içinde; sa
tış kooperatifine de girmej'e 
2834 numaralı kanun muci
bince mecburdurlar. Girmiycm• 
ler. kredi kooperatifi ortaklı· 
ğından da çıkarılırlar. 

Bu hüküm ve bu kanani 
ihtar neden? 

Bu hüküm ve bu kanunt 
ihtar; sırf bu hayırlı harekete 
bilerek veya bilmiyerek çelme 
takmak istiyen zavallılar için· 
dir. Yoksa müstahsıl arasında 
menfaatini bilen, genel men
faati düşünen, vaziyeti gören 
hiçbir ferd yoktur ki aya§'ına 
kadar gelmiş olan bu nimeti 
tekmelesin .. 

Satış kooperatiflerile ortak· 
ları arasında vukubulacak 
muamele şekli şudur: 

. "Ortak; meseli busene için 
eJlı çuval mal taahhüd etmiş· 
tir. Fakat afat sebebile eline 
ancak 27 çuval mal geçmiştir. 
Kooperatif; ortağına "senin 
taahhüdün 50 çuvaldır, R"İt 
üstünü tamamla da getir,. de-
mez. Ortak ne çıkanrsa onu 
verir. 
. Tersine olarak elli çuval 
taahhüdüne mukabil 78 çuval 
mal · alırsa elliden fazlasını 
kooperatife vermemek te ya· 
pamaz. Ortaklığın esas şartı 

"ne çıkardıysa hepsini koope· 
ratife teslim etmek" tir. 

Kooperatiflerin gerek ma· 
hallerinde ve gerek birlik 
mera1."-•··-. , 1., 1 -... ._._ ,,. -----· .. •-· 
olacaktır. Bu eksperler, koo-
peratife teslim edilen malın 
cinsini ve derecesini tesbit 
ederler. 

Birlik; o ythn piyasasına 

göre, değişmez bir fiat ced
veli hazırlıyacaktır. Her cinsin 
fiatini gösteren bu cedvel, 
günlük piyasa dalgalarından 
müteessir olmaz, fiatler sa· 
bittir. 

Esasen bunlara "fiat" adını 
vermek te yanlış olur. Bu 
cedvel; kooperatifin ortakla
rına alelhesab birer miktar 
avans verebilmesine esas ol· 
mak üzere yapılır. 

Ortak malını getirir, depo· 
ya teslim eder. Malın muaye· 
nesi yapılır, cinsi tesbit olu
nur ve ortağa malının cinsine 
göre, avans cedveli üzerinden 
yüzde 70-80 nisbetinde bir 
avans verilir. 

Ortak malı teslim ettiği gün 
piyasa 10 kuruş ta olsa, 50 
kuruş ta olsa cedvelde tesbit 
edilen rakam ne ise onu alır. 
Çünkü yapılan iş; kat'i alım 
satım değildir, sadece bir 
avans muamelesidir. 

Kooperatif günlük piynsaya 
göre, avans verseydi adalet· 
sizliğin en büyüğünü yapmtş 
olurdu. Zira 9 numara üzüm 
15 kuruşken yapılacak tesli· 
mata 15 kuruş üzerinden 
avans verilmiş, piyasa düşer 
de 12 kuruşa inerse diğer or· 
taklara 12 den, çıkar da 18 
kuruş olursa o zaman teslim 
edecek ortaklara da 18 kuruş
tan avans vermek zarureti 
doğmuş olurdu. Bu sebeble 
avans baremi sabittir. 

Biraz daha izah edelim: 
"Ege bölgesi tarım satış 

kooperatifleri birliği önümüz
deki mevsim için meıeli şöy
le bir cedvel yaptı; 7 numara 
üz" 8 8 DU ar 

10 kuruş, 9 rıuıııar• l ~ ~l.JllJf, 
lO numarıt lS kı.ıruı, ll n11~ 
manı 19 kuruf, 12 musıarı 
23 kuruş. 

Ortak mal teılim giinlerirJdt 
günlük piyasa dalgaları bq 
rakamların altında da ol .. 
üstünde de olsa ortak anc.k 
bu rakamlar üzerinden avın• 
smı alır, Vaziyet incirde do 
aynen böyledir. 

Malını teslim ederek avan· 
sım alan müıtah11lın arttk 
hcsab beklemekten başka iti 
kalmamıştır. Birlik; malı alır, 
işletir, Avrupaya, Amerikıya 
yollar ve satar. Satış yerlerin· 
den hesab geldikçe ortaklara 
• ihtiyaçlarına göre • bir, 
iki defa daha avans dağıtır. 
Nihayet mevsim sonunda 
umumi hesab görür ve her 
ortağına en küçük teferruatına 
kadar hesab vererek kazan· 
cını derhal öder . 

işte piyasa 16 kuruş iken 
malını teslim ederek meseli 
14 kuruş üzerinden avans al
dığı için canı sıkılan ortak, 
kat'i hesab görülür, görülmez 
eline 17 buçuk kuruştan para 
geçince işi anlar ve koopera· 
tifin kıymetini daha iyi takdir 
eder. ... 

* Tarım kredi ve satış koo· 
peratifleri iki aynlmaz, ayrı· 
lamaz kardeş varlık olmuş· 
lardır. Bunlara hatta "kardeş 
varlık,. demek bile yanlış olu
yor. Bunlar "iki yarım" dır
lar ki yekdiğerini tamamlı· 
y~ra_k . ikisi beraber "bir. 

Müstahsıl, sağ ehle maı yç· 
tiştiriyor, sol el ile satıyor. 
Müstahsılın mal satmak için 
artık mütevassıta ihtiyacı kal
mıyor. O; kendi başını kendi 
kurtaracak, kendi işini kendi 
görecek kadar olgunlaşmıştır, 
devletten başka vasiye ihtiyaç 
göstermiyor. 

Şimdiye kadar şu veya bu 
şekilde teşekkül eden ferdi 
ve himayesiz kooperatiflerin 
matlub neticeyi vermediğini 
gören hükumet; kooperatif 
mefhumunu ve kooperatifçiliği 
himayesi altına almış, bu su
retle müstahsıhn menfaatini 
bir çeşid devlet kefaletine 
bağlamıştır. Ummadığımız bir 
günde başımıza konan bu dev
let kuşunun kıymetini elbette 
takdir edeceğiz. 

Kooperatifçilik kolumuza 
kuvvet, damarlarımıza kan, 
vücııdümüze sıhhat, hayatımıza 
refah ve neşe verecektir. Ko· 
operatifçilik yolunda yürümeğe 
başlıyan köylerimizin çok ç&• 

buk kalkındığını görmekle 
bahtiyar olacağız. 

Müstahsıl kardeş!. 
Kurduğun satış kooperatifi 

kutlu olsun. 
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Manisa Valisinin gazetemize beyanatı ~ Dün Madrid civarında çok 
sene Anka-

Manisanın imarı. yol ve mekteb inşaatı • 
Atatürk ve /nönü bulvarları 

81 lirasını çalmışlar 
Sahilpark gazinosunda otu· 

ran ve fazla içerek sarhoş 

olan Ahmed oğlu Nihadın 81 
lira parası çalınmış ve zabıta· 

kanlı bir muharebe oldu 
Cumhuriyetçilerin 2500 maktul bıraktılkarı 
söyleniyor. Barselonda komünistlerle anar

ya vaki müracaat üzerine tah· 
kikata başlanmıştır. Garson 
Sami ve Hüseyin oğlu Rasim 

şistler bazı binaları işgal ettiler -------şüphe üzerine yaknlanmışlardır. Barselon, 3 (Radyo) - Ye-
Kapı dışarı etmiş ni hadiseler çıkmıştır. Anar· 

Kağıdhane caddesinde otu· şist ve komünistler cümhuri· 
ran benzinci Ali, kiracısı amele yetçiler aleyhine hareketler 
Mustafa oğlu Hasanın eşya· yapmışlardır. Bu hareketlerin 
lannı sokağa atmış ve Hasa· en mühimi Fiyerada birçok 

binalar komünist ve anarşist
nın beş lirasının kayıb olma· 

ler tarafından cebren işgalidir. 
sına sebebiyet vermiştir. 

Salamanka, 3 (Radyo) -
Odunla dövmüş Neşrolunan yeni tebliğ; 

Kerestecilerde Hüseyin oğlu Hükumete mensup kuvvet-
Mustafa, arkadaşı Hasan oğlu ler Madridin şimalinde Segov· 

Asi ve hükumetçi olarak 60 \ hava harbinde 15 kızıl tayya· 
tayyarenin iştirak ettiği bu re iskat edilmiştir. 

Almanya ve ltalyanın kon 
trola dönmeleri işi 

-------------
İspanyol denizlerinin ne suretle kontrol 

edileceği yeniden derpiş ediliyor 
Londra, 3 (A.A.) - Havas ikinci müşkül emniyet mın· 

Ajansı muhabirinden: takaları meselesidir. Filhakika 
Abbası odun ile dövmüş ve ni • Leon mevkii arasında bü

Manisa hükumet konağı 
dudunu da ikmal ederek bu- yaralamıştır. yük bir taarruz yapmışlardır . . 

Fransa hükumetinin Alman· bazı kimseler kontrolu temin 
ya ve ltalyayı ademi müdahale etmekte Frankistler~ ve bilmu· 
komitesine celbetmeğe medar kabele asilerin ellerindeki li
olacak hernevi çareyi .-kabule manlarda demirlemiş olmala· 
hazır olduğunu yarı resmi su· rından istifade ederek hüku
rette bildirmiş ve lspanyol li· metçilere haberler verebilecek· 
mantarında emniyet mıntaka· lerini ileri sürmektedirler. 

Manisa, 3 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Manisa valisi Dr. 
B. Lütfi Kırdar vilayetin bazı 
kazalarını teftiş ederek dön· 
müştür. Kendis!ni ziyaretle gö· 
rüştüm. Vilayetin muhtelif iş· 
leri hakkında aşağıdaki beya· 
natta bulundu. 

- Bu defaki seyahatim 
evelce teshil edilen program 
mucibince Turgutlu, Salihli, 
Demirci, Gördes ve Akhisara 
vukubuldu. Evvela şunu söyli· 
yeyim ki bu kazalarda ve gü· 
zergahta mahsul vaziyeti çok 
memnuniyetbahştır ve rençber· 
lerimizin busene pamuk ve 
tütün ekimine çok ehemmiyet 
verdiklerini ve canla başla 
çalışmakta olduklarını sevinçle 
gördüm. 

Size evvela yolların vaziye
tinden bahsedeyim. Turgutlu· 
d ~ n.ı· v • 

'"'!nuŞRn!rl' ööemiş yaylasına 
doğru yapılmakta olan yolun 
en sarp yerlerinden birini teş
kil eden (Allah deyene) kadar 
olan kısmı ikmal edilmiştir. 
Bu yolda köylümüz VP kayma· 
kam çok çalışmışlardır. 

Salihli-Borlu arasında yapıl· 
makta olan bir kısım esaslı 
tamirat ta üç gün evel bitmiş 
bulunuyor. Bu yol üzerindeki 
Cevizlidere köprüsünün inşa

atı da bugün tamamlanmış 

olacaktır. 
Borlu-Demirci arasında ema· 

nelen yapılmakta olan bir kı
sım şose inşaatının açılma 
resmi törenle yapıldı ve yol 
geliş gidişe açıldı. Demirciden 
avdette Gördes • Akhisar yo-

ı lunu takip eltim. Bu yolun 
c tekerlekli vesaitin gelip gitme· 
t sine salih bir vaziyette yapıl· 
l ması için beriki kaza kayma
< karnına verilen direktiflerin 
l aynen tatbik edildiğini ve alt-

mış kilometre imtidadında olan 
k yolun güzel bir surette açıldı-

ğını müşahede ettim. Heriki 
o kaza kaymakamına bu husus· 
b taki mesailerinden dolayı te· 
d şekkür ederim. 
li Akhisarla Manisa arasında 

çok bozuk olan Aki ar-Kapaklı 
kısmının taşları tamamen ha· 
zırlanmıştır. Akhisar· Manisa 
arasındaki köprü ve menfezler 
inşaatı da bitirilmiştir. Şu bir 

a iki ay içinde Akhisar-Manisa 
arası hiç arızasız bir surette 

a ıkmal edilmiş bulunacaktır. 

1937 yılında üzerinde çalı· 
şılacak yollardan bir kısmı 
şunlardır: 

Yeni yıla girer gırmez Ma· 
nisa ·Turgutlu ve Borlu· De· 

~ mirci yollarının son kısımla
nnı derhal eksiltmeğe çıkara
cağız ve Q.emirci • Simav bu· 

sene Akdenizi mutlaka Anka· Jiletle yaralamış Beynelmilel kuvvetler tanklar 
raya bağhyacağız. Manisayı Hacı Mevlud sokağında otu· ve topçu ateşi ve tayyarelerle 
Menemene bağlamak ta 1937 ran kumarbaz Mustafa, öte- takviye edilmiş ve ileri hare-
yılı programımızın içindedir. denberi beraber yaşadığı lb· kete geçmişlerdir. 
iki ay evel emanden inşasına rahim kızı Emine ile kavga Hükumetçiler biraz ilerle-
başlattığımız kısmı bitirdik. etmiş ve jiletle yanağını par· mişler, fakat bilahare çok 
Mütebaki kısmın keşif evra- çalamıştır. şiddetli bir ateş ile geri püs· 

kürtülmüşlerdir. 
kını da hazırlattık. Yeni sene- Esrar taşıyormuş Hükumetçilerin zayiatı çok· 
ye girer girmez bu yolun son Cezaevinde bulunan Mu· d d f tur. Hükumetçiler ört e a 
kısmını da eksiltmeye koya· harrem oğlu Osmanın üzerinde 1 d taarruzda bulunmuş ar ır. 
cağız. esrar taşıdığı haber alınmış Bu dört taarruzda da bü-

Manisadan Balıkesir hudu· ve araştırma yapılınca bir yük zayiatla geri püskürtül· 
duna doğru Kırkağaç ile BAik- miktar esrar bulunmuş, mü- müşlerdir. Harb sahasında 
hisar arası ve Somadan a ı· sadere edilmiştir. 1 k k 
kesir hududuna kadar olan Beygı·r çarpmış 2500 maktu ve pe ço ya

ralı vardır. Birçok tanklar 
kısım bozuktur. Kırkağaç· Ak· ı D tahrib edilmiştir. Elde edilen 
hisar arasında bir kısım şose Kahraman oğ u ursun, 

• b · I M' a Kemaleddin esirler de az değildir. inşaatı bitmiştir. Soma ile Ba- eygır e ım r 
dd · d k 1 ·ı Bu taarruz sıralarında bir lıkesir hududu arasında da ça· ca esın en geçer en smaı 

ğl S··ı a poııştır hava muharebesi de olmuştur. 
lışılmaktadır. Gelecek sene _o.:::.....u __ u_e..:.y_m_a_n-=='=ça=r======· =======--~--:::~ 
muhakkak surette Balıkesir ile Manisava m•J: .. -- · ........ uısnu t=uuereK muzeyı 
irtibat temin edeceğiz. • .. 11rKaç ay evel parke kal· açacağız. 

---ı , u .. -. - dırım olarak inşasına başla· Busene Manisada yapılacak 
Bu defaki teftişim esnasında dığımız Atatürk ve lnönü bul· inşaat meyanında bir de kü· 

verdiğimiz direktiflerdairesinde varlarının inşası bu ay içinde tüphane vardır, yeri ve planı 
köy yolları üzerinde çalışıldı· bitecektir. Manisada gördü· hazırlanmıştır, yakında inşaata 
ğını ve iyi randıman alındı· ğünüz çocuk bahçesini muh- başlanacaktır. 
ğını memnuniyetle gördüm. telif teşekküllerin yardımile Gene bu sene Manisada 

Mekteplerde: vücude getirdik. Bahçeye koy· yaptıracağımız otel ve sinema 
Vilayetimizde yeni mekteb- durduğumuz mermer kaide bina projelerinin hazırlanma· 

ler inşasına da ehemmiyeetle üzerinde Atatürk büstünü 19 sını Güzel san'atler akademisi 
çalışılmaktadır. En büyük dü· Mayıs günü büyük merasimle muallimlerinden mimar Bay 
şüncemiz, tahsil çağındaki açtık. Çocuk bahçesinden yal· Arif Hikmete verdik. Plan ve 
Çocuklara Yetecek kadar mek. ki d ğ·1 ·ı 1 d teferruatı yakında hazırlanacak 

nız çocu ar e ı , aı e er e 
teb binası yetiştirmektir. Mc· istifade ediyorlar. Bahçenin ve bu iş de münakasaya ko-
sai arkadaşlarım bu hususta bir kısmı ailelere, bir kısmı 

nulacaktır. 
Yapılmakta olan büyük 

da çok iyi çalışıyorlar. Her çocuklara tahsis edilmiştir. Memleket hastahanesinin in· 
kaza biribirile müsabaka eder- Çocuk bahçesini vücude ge- şaatı tamamlanmış, yalnız sıh· 
cesine mekteb yapıyor. tirmekle istirdattan beri ha- hi tesisatı kalmıştır. Sıhhi te-

Bı.rkaç ay evel ı"nşasına ba rabe manzarası arzeden büyük · · ş· sisat projesının tasdikten gel· 
lanılan Akhisar, Kula ve Tur· bir saha mamur bir hale geldi. mesini bekliyoruz. Derhal mü· 
gudlu mekteplerini cumhuriyet Halkevi binasını genişleti· nakasaya koyacağız. 
bayramına kadar muhakkak yoruz, yeni inşaat bir aya ka· Hastahane bahçe planlarını 
yetiştireceğiz. Önümüzdeki dar ikmal edilmiş bulunacaktır, hazırlamak üzere lstanbuldan 
cumhuriyet bayramında açma Yeni inşaattan sonra Halkevi bir bahçe mimarı getirdik. 
resmini yapacağımız mektep- çalışma ihtiyacını tamamen Bahçe mimarının burada bu-
lerin adedi kırkı bulmaktadır. temin etmiş olacaktır. lunmasından istifade ederek 
Yalnız Akhisar kazasının on Vücude getireceğimiz stad- Manisada vücude getireceği· 
altı köy mektebini yetiştir· yom yerinin istimlak muamelesi miz büyük parklar hakkında 
mekte olduğunu söylersem tekemmül etmiştir. Ankara da kendisile görüşmeler yap· 
aziz koylümüzün ve idare rü· stadyomunu yapan mühendis tık. Parti binasının inşaatı 
esası arkadaşlarımın çalışma· B. Vietti Viyoli tarafından ha· ihale olunmuş ve müteahhid 
ları hakkında bir fikir vere· zırlanmakta bulunan Detay işe başlamıştır. Bütün bu in· 
bilirim. planını bekliyoruz. Yüz elli şaatı Cumhuriyet bayramına 

Vali Dr. B. Lütfi Kırdar, bin liraya meydana getirece· kadar ikmal etmek için icab 
şehrin ve kazaların imar işleri ğimizi ümid ettiğimiz stadom· eden tedbirleri almış bulunu· 
hakkında da şu malumatı ver· da busene 40,000 liralık inşa- yoruz. Yapacağımız bütün iş· 
miştir: at yapacağız. lerin tahsisatı mevcuttur. 

- Akhisarın imar planını Kültür Bakanımız Manisada Manisada Hususi idare ile 
tasdik ettirdik. Yeni pliina gö· bir kız enstitüsü açılması hak· Belediye elektrik birliği teşkil 
re Akhisarda büyük inşaata kındaki müracaatımızı iyi bir ettiler. Tesisatı münakasaya 
başlanmış bulunuyor. Akhi· suretle karşıladılar. Kız ensti· konulmuştur. Azami bir sene 
sarda (65,000) lira keşifli mo- tüsü binasını yetmiş bir bin kü· sonra Manisa modern elektrik 
dern bir Halkevi binası ek- sur liraya ihale ettik. Ayni t~sisatına kavuşmuş buluna· 
siltmeye konulmuştur. Gene caddede bir adliye sarayı in- caktır. 
Akhisar şehrinin son sistem şası da mevzubahistir. 1937 Atatürk devrinde başarıl· 
elektrik tesisatı da münaka· büdçesinden havalesini bekli- mıyacak iş tasavvur edemiyo· 
sadadır. Kırkağaçta modern yoruz. rum. Düşünün ki dünyanın en 
elektrik tesisatı tamamlanmış· Asarıatika müzesinin tami· büyük milletine mensubuz. 
tır. iki aya kadar bu kasaba da ratı bitmiştir. Asarın tasnifi Giriştiğimiz işlerde muvaffak 
çok mükemmel elektriğe ka- için Ankaradan mütehassıs olmamamız için hiçbir sebep 
vuşacaktır. istedik. Mütehassıs elince yoktur. 

ları ihdası meselesinde bir Bu büyük müşkül olan bir 
prensip itilafı elde edilmiş ol- üçüncü müşkül lspanyollar ta· 
masına rağmen mühim bir rafından yapılması muhtemel 
takım teknik müşkülat ve bir taarruzu müştereken tenkil 
bilhassa kollektif tenkil mese· msselesinde mündemiçtir. in· 
lesi İspanyol sahillerinin kon· giliz Nazırlarından birçoğu 
trolu işinin süratle halledilme· böyle bir ıistemin lngiltereyi 
sine mani olmaktadır. İspanyol ihtilafına pek fazla 

lngiltere hükumeti Fransa, sürüklemesinden endişe etmek· 
ltalya ve Almanya hükumetle- tedir. 
rinden kontrolu icra eden fi- Bu Nazırlar dört milletin 
loların emniyetini zaman feı.ltına sıkı bir surett~ teşriki mesaid 
alabilecek usuller teklif etme- bulunmalarının Büyük Britan-
lerini istemek üzere Paris, Ro- yanın aleyhtar olduğunu evel-
-· ... Dcı ııut: t>ır sualname ·ı,. t · b l d ğ b" ce ı an e mı~ u un u u ır 

göndermek tasavvurundadır. nevi dörtler misakı teşkil et· 
Filolann tesanüdü prensibi mesinden de endişe etmek· 
kontrola beynelmilel bir ma· tedirler. 
hiyet izafe etmektedir. Filvaki D'ğ f l d 
b . h .d f 1. ı er tara tan spanya a 

u prensıp er gemı e aa ı· .h 'l"f h 1• d b I .k. 
· · hk'k . ı tı a a ın e u unan ı ı ta· 

yetını ta ı a memur ecnebı f b' . d' • .. . . ra tan ırıne veya ığerıne 
muşahıdler bulunmasını derpış r . l d 1 1 k d. 
etmekte ve bu suretle İspan· sdempl a ısı okan evi et erk en ı 

ost arına arşı a ınaca mu· 
yolları kontrol yapmakta olan k b 1 . b"l .. 1 db' 1 . . a e el ı mısı te ır erıne 
gemılere taarruz etmek husu· . . k" k b l · ki d' . . ıştıra ·ı a u etmıyece er ır. 
sunda herhangı hır behaneden 
istifadeden mahrum kılmak
tadır. Fakat Amirallık dairesi 

Akka 
İngiliz harp gemilerinde ecne- Hapishanesindeki 
bi müşahidler bulunmasını hk 1 [ k 
kabul etmemektedir. Birinci ma um ar aç l 
müşkül budur. grevi ilan ettiler. 

k b~ . Kudüs, 3 (A.A.) - Şimali 
Japonya a ınesı te. Filistinde Akkada mevkuf bu-

şekkül etti lunan 90 kadar siyasi Arap 
Tokyo, 3 (A.A.) - Prens mevkufu hükumetin kendilerini 

Kono kabineyi kolayca teşkile 
muvaffak olmuştur. Geçen ka· 
binede Harbiye ve Bahriye 
Nazırları olan Giyama ve Yo
nai esasen bilakaydüşart Baş· 
vekile muzaharet vadinde bu· 
lunuyorlardı. Seiyukai partisi 
yeni kabinede şimendiferler 
nazırlığına tayin edilen Nakn· 
iima tarafından temsil edil
mektedir. Minseito partisi de 
kabineye münakalat nazırı ola· 
rak giren partinin reisi Nagai 
tarafından temsil ediliyor. Es
ki kabinede adliye nazırı olan 
Siyona bu yeni kabinede de 
mezkur nezareti muhafaza et· 
mektedir. Maliye nazın Yukiye 
gelince, ekonomik nıehafil bu· 
nun kabinede kalmasını iste· 
mişlerse de askeri mehafilin 
muhalefetile karşılaşmıştır. Bi
naenaleyh onun yerine maliye 
nazır muavini olan Kaya gel· 
mektcdir. Dahiliye nezareti 
eski Hirota kabinesinde ma· 
liye nazırlığını yapan Babaya 
verilmiştir. Bu zat ayni za· 
manda şimdiki başvekilin de 
hususi mü aviridir. 

tahliye etmek hususundaki va· 
dini tutmadığından açtık gre· 
vi yapmağa başlamışlardır. rd 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla 

musikisi, 12,50 Havadis, 
Muhtelif plak neşriyatı, 
Son .. 
Akşam neşriyatı: 

Türk 
13,05 
14,00 

Saat 18,30 Plakla dans ınu· 
sikisi, 19,30 Radyo fonik ko· 
medi ( Bir avuç ateş ), 20,00 
Türk musiki heyeti, 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev, 20,45 Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılar• 
(Saat ayarı), 21, 15 Orkestra· 

Saat 22,15 Ajans ve borsS 
haberleri ve ertesi günün pro· 
gramı, Plakla sololar, Oper• 
ve o er et parçalan, 23 So 
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Memlekette Yeşilovada 
Maden bulundu 
Yeşilova, (Hususi) - Y cşil

ova, Söğüt, Doğanbaba ve 
diğer havalidt- zengin Krom 
madeni damarları bulunmuş· 
tur. Busene madenlerin işletil· 
mesine başlanacaktır. 

&u h • d l daki mekteblilerin hali?. ca na ıye mü ür üğü, bu mesele hak. 
ı. Kilolarından yaptıkları sar-
lflnda ehemmiyetle tahkikat yapıyor fiyattan sonra, şimdi de baş-

,: 8.ursada Uludağda bir ge- Çocuğum sekiz sene evel lamışlar son yoklamanın mü-
"llt nakaşasına .. Dün, bizzat kulak 
d ı esnasında oğlunu kaybe- çalınmıştır. O tarihlerde dört misafiri oldum: 
Ben fabrikator B. Mehmedin yaşlarında idi. Fotoğrafı da Üç genç kız konuşuıorlardı. 
,:ucada oturan Baytar B. Azi- gösteriyor ki, bu çocuk be- H 
"il epsinde de çehreler asık, 

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

Çivrilde tetkikat yaptı 
Faydah yağmurlar 

d' . Yanında bulunan oğlu Şa- nim çocuğumdur.,. kaşlar çatık, bet beniz atmış: 
~.1 

.almak istediğini, fakat B. Keza, çocuğun anneliği _ Vallahi yemin ederim ki, , 
oıt~n, Şadinin kendi oğlu Beytiye de: çalıştım.. Hem nasıl, gece 

Son günler zarfında faydalı 
yağmurlar yağmıştır. Bu yıl 
mahsul çok iyi ve bereketli
dir. Bazı yerlere dolu düş· 
müşse de fazla zararı mucib 
olmamıştır. Kereste nakliya
tına da devam edilmektedir. Ilı ugunu isbat ettiğini yaz- - Çocuğumuz, küçükken ı gündüz. Ezberledim, ezberle-

ıştık. b h 1 
8 asa i teza ürer göstrriı di ve dim .. Körolası talihe bak, be· 

ş una rağmen B. Mehmed; böyle zamanbrin,da adeta mor nim hiç çalışmadığım bir nok-
~ •dinin kendi oğlu olduğunu lir renge girerdi. tadan sormann mı? Kalakal-
Qc bundan sekiz sene evet Demektedir. Münakaşa mev· dım. Çatlamak işten değil.. 
~Utsada Uludağdan kaçırıldı• zuu olan çocukta da bu teza· Tam dört dersten sözlü.. Bu 

111 söylemekte: akşam dinle artık babamın hürler vardır. Baytar Aziz de: ()ll Bu çocuk benimdir ve - Benim çocuğumun asa-
Dınu isterim. biyeti de ayni şc.kildedir. 

&ö l e~ektedir. Bazı kimselere Demekte ve gerek sima, 
di~ cdığin.e göre Bay Mehme- gerekse umumi ve hususi mü· 
lıa oğlunu, Aydında vaktile şahabetler karşısında hCJ.yret 
ÇJt~~~luk eden bir şahıs ka- asarı göstermektedir. Çocuk 
Ayd ş ır. Bu şahısın kardeşi, ıse: 
Ri~1 . 1na giden Bay Mehmede 
Dut~ce, oğlu Sadinin Bucada 
''" u sokağmda Bay Azizin 
iy/~de bulunduğunu ve çok 
~eh •kıldığını söylemiş, Bay 
~ llled, gidip kapıyı çalmış, 
ta tşısına çıkan oğlunu derhal 

Ben, baytar B. Azizin 
oğluyum, başka kimseyi tanı
mam ve istemem. 

Demektedir. Buca nahi-
ye müdürlüğü hadise ile ya· 
kından alakadar olmaktadır. 
---------------------~ 

çenesini.. 
- Ya ben ne diye}'im? .. 

Ayol, dikişten, musikiden, re-
simden de sözlüye kaldım. 
Annem şimdi bana: 

- A kızım, "Geleceksin, 
geleceksin,, şarkısını avaz avaz 
söylersin de nasıl olur musi
kiden sözlüye kalırsın? 

Derse ne yapayım?. 
Biraz sonra onların yanıba

şına erkek talebeden bir parti 
geldi, oturdu. Onlar da aynı 
çehrelerle, aynı yorgunluk için-

llıınışt 
8 ır. 

~llll ay Mehmed, oğlu Sadiyi 
B. Alvares Del

de idiler. Hepsi de altışar 
dersten sözlüye kalmışlar. 
Kendi kendilerine: 

bakkkta ısrar ettiğinden vak'a vayo ne 
tad ttıda tahkikat yapılmak-

diyor - Kafa değil -diyorlardı
sanki tuz kabağı .. 

rt-. 

nc~u tahkikatın ne şekilde 
dc~~el.eneceği henüz malum 
dıtı dır. B. Mehmed, kaçırıl
tan1 111 iddia ettiği oğlu Sadiyi 
~u/lltı bütün akrabalarını 
oı,ta~dan getirtmiş ve şahid 
kc11;i . dinlettirmiştir. Şimdi 
llıakt 81 de Bucada bulun· 
dGtlijl .. ve Buca nahiye mü· 
()~tı ğu tarafından yapılmakta 
lcltıc~lh~ikatın neticesini bek
dUtlu t~dır. Buca nahiye mü
bqırı ğu, B. Mehmedin akra· 
hcPa.1 dinlemiş, şahidlerin 
~tltu~ de, B. Azizin yanındaki 
d~lu tı B. Mehmede aid ol· 
d~ Su s~ylemişlerdir. Şimdi 
h,dl · Azızin gösterdiği şa-

Ct d' l Q, ~ ın enmektedir. 

1 
, ehmed diyor ki: 

it altÇocuğum UJudağda kar· 
\ ında kalmış değildir, ha· 
llıud~!ınmıştır. Nitekim Bursa 
'~tctı ıuınumiliğine evelce o 
~ c lll" ı,. afa uracaat ettim, her 
· ~dcttiırı başvurdum. Paralar 
~1n b· · Bir haber almak 
o ın ı· 
'rıa d .. ıra vermeğe hazırım. 

~ıı Q 0 rt sene evel çocuğu· 
'nde Ucada bir baytar nez· 

~el~İtıı ~duğunu söylediler, 
d~'ce ' l ucayı gezdim, bir 
~daıı a arnadım. Bilahare Ay-
ta~, ~elen bazı haberlerle 
~- ~ıtr 
~''llluın •m, nihayet bana, 
~~ıı un bir başkası tara- · 
~ı ata;1~~arak, Bucada bay
i '~ ~ev 1~· zatın muallime 
&~di, bucesıne verildiği söy-
> Çocuk ma~sadla geldim. 
~~ı.ıl)ı v benı.mdir, iddia edi
- it be netıceyi kat'i bir 
1~ıl~1 ağlamadan buradan 

Paris, j (Radyo) - ispan
yanın Uluslar sosyetesi mü· 
messili B. AJvarns Delvayo 
dün B. Blum ve B. Delbos 
ile uzun bir mülakat yapmıştır. 

B. Delvayo, Paric; matbu· 
atının verdiği ziyafette hazır 

bulunmuş ve ispanya hüku
metinin son hadiseler hakkm· 
daki tezini izah etmiştir. 

B. Delvayo: 
- Uluslar sosyetesi, Al

man harb sefinelerinin bey
nelmilel kaide ve usuller hi
lafına Almeriayı bombardı
man ve tahribi meselesine 
vaziyet etmekte geç kalırsa, 
İspanya hükumeti Lahaye ha
kem mahkemesine müracaat 
mecburiyetinde kalacaktır. 

İspanyada bulunan bütün 
yabancı gönüllü ve muharib
lerin biran evel geldikleri yer· 
lere dönmeleri de elzemdir.,. 
Demiştir. 

Paris siyasi mehafili, Fran
sa ve lngilterenin Valansiya 
ve Burgosda bitaraf bir mın
taka temini için teşebbüsatta 
bulunmaktadırlar. 

Mesai konferansı 
DUn toplandı 

Cenevre, 3 (Radyo) - Bu 
sabah Mesai konferansının yir· 
mi üçüncü içtimaı başlamıştır. 
Bu konferansa 52 devlet iş
tirak etmektedir. 

Bay Blum Cenevreye gele
cek ve konferansın 19 H.sziran 
içtimaında bizzat hazır bulu
nacak, mühim bir nutuk irad 
ve Fransadaki sosyal ıslahat
tan bahsedecektir. 

'~d Yacağ 
~ eki b ım. Çocuğun üze- 20 Haziranda maruf sosya· 
~~ b enler benim çocuğu· listlerden Alber Torna namına 
."\ti cnte "d· ~ ~iıtı b rı ır .. Sırtında bah· bir abidenin küşad merasimi 
~~n~-ki den, görülmüş, boy- yapılacaktır. 
~~t. e keza tesbit edil- Paris, 3 (Radyo) - Meclisi h mebusamn müstemlekat encü-
ffl4ev . k •• . meni, reisin Almanyanın müs-
& l oşesı temlekat talebi Üzerine verdiği 

tıh ı.ı~Urı 
8 

bazı izahatı dinlemiştir. 
~ "e t. aat .ı 7 de Dil, Ta- Encümen, F ransanın idaresi 
\ ı.ı~i t debıyat şubesinin altında bulunan müstemleke 
~ q,. y~lantısı ve saat 18 

dıt, onkurul toplantısı 
ve mandalardan bir kısmının 

yabancı bir devlete verilmesini 
müttefikan reddetmiştir. 

Birisi de muallimlere çatı· 
yordu. Zavallı muallimler, bü
tün kabahatleri sırtlarında ta-
şıyorlar sanki .. Hani neredeyse: 

- Biz çalıştık amma mu
allim çalışmadı? 

Diyecekler.. Birisi, kimya 
muallimini çekiştiriyordu: 

- Kabir suali gibi sual 
soruyor be birader; kafa mı 
dayanır buna?. 

Uzatmıyayım: Hepsi de fır
tınaya tutulmuş sandallar gibi 
ne yaptıklarını, ne söyledikle
rini bilmez bir vaziyeltr., son 
yoklamayı konuşuyorlardı. Bazı 
dostlarımız, derslerin zorluğun· 
dan, bazıları da talebenin ar· 
tık eskisi gibi çalışmadıiından, 
sınıflarda sözlüye kalmadan 
geçenlerin dörtte biri bile tut
madığından bahsediyorlar .. 

Benim anladığım şudur ki, 
bizim çocuklarda çalışma inti
zamı namına hiç birşey yok .. 
Muallim, bittabi, kendi der· 
sini, bişmiş aşure gibi talebe
nin ağzına vermek iktidarında 
değildir. O takdirde mekteb, 
lokantaya benzerdi .. Çalışmayı 
günlere, programa bağlıyama
malarıdır ki, kP.ndilerini yıl 
sonunda kurumuş çınar yap· 
rakları gibi savurup duruyor. 

Çimdik --····· Emniyet müdürlüğü 
kadrosu 

Öğretmenler de maaş 
aldılar 

Vilayet· Emniyet müdürlüğü 
kadrosu, dün Emniyet umum 
müdürlüğünden vilayete gel
miştir. Kadro, geçen senekinin 
aynidir. Polis memurları, bu 
gün haziran peşin aylıklarını 
alacaklardır. Öğretmenler de 
maaşlarını almışlardır. 

Ticaret odası bütçesi 
Şehrimiz Ticaret odası büt

çesinin, İktısad Vekaletince 
tetkikine: başlanmıştır. Vekaletçe, 

bütçenin bazı fasıllan hakkında 
şehrimiz Ticaret odasından 
malumat istenmiş ve gönde· 
rilmiştir. Bütçenin yakında tas· 
dik ve iade edileceği anlaşıl
maktadır. 

Sarayköylü gençle' Çivrilde 
Çivril, (Hususi) - Vali B. işlerile meşgul olmu~lardır. 

Ekrem Engür buraya gelmiş, Sarayköy · Çivril maçı 
halkın dertlerile alakadar ol- Sarayköy Gençlerbirliği 
muştur. Homa kamununda sporcuları, 36 kişilik bir ka-
tetkikler yapan ilbay, sk~am file halinde buraya gelmiş· 
tekrar Çivrile dönmüş, Halk- ler ve lik maçları için Çivril 
evinde orman kanunu hakkın- gençleri ile bir maç yapmış· 
da halka uzun izahat vermiş- !ardır. Yağmur altında cere-
tir. ilbay B. Ekrem Engür, yan eden oyun çok heyecanlı 
burada bulunduğu müddetce olmuş ve Çivrilin 8 · O gale· 
Parti, Uray ve İlçe kalkınması besi ile neticelemiştir. 

Yukarıkızılcada sürekavı 

Sürekavına işti,ak edenler 
Yukarıkmlca, (Hususi) - lzmir Halkevi avcıları, geçen Pa

zar giinü buraya gelmişler ve köylülerle birlikte bir sürekavı 
yapmışlardır. 

Avcılar arasında bulunan Dr. B. Ekrem Hayri, bu seyahat 
esnasında köylüleri meccanen muayene etmiştir. Gönderdiğim 
resim, avcıları bir arada gösteriyor. 

Garib bir dolandırıcılık vak' ası 

.. 
Odemişte 
Konferans 

Ödemiş, (Hususi) Al-
man Profesörü Herman Kolb, 
şehrimize gelmiş, Halkevınde 

ve sinema binasında mektep
lilere ve halka iki konferans 
vermiştir. 

Profesörün, projeksiyonlar 
ve Türkçe olarak verdiii kon· 
fcrans, Letonya, Finlandya, 
İsveç, Norveç ve japonyada 
yaşayış mevzulu idi. 

Münasebat deoam 
ediyor. 

Nazi çocuklarına yeni bir 
din terbiyesi verilecek 
Berlin, 3 (Radyo) - Ber

lin siyasi mehafili, Vatikanın 
Berlin mümessilinin geri davet 
edildiği hakkındaki haberleri 
mevsimsiz bulmaktadır. · Bu 
mehafile göre, Vatikan ile 
Berlin arasındaki münasebet
ler henüz inkıta etmemiştir ve 
devam etmektedir. 

Almanya hükumeti, Vati
kanla münasebatını kesmemiş
tir. Yalnız Alman mümessili 
mezun olarak Berlinde bulun
duğu gibi tahdidi sin kanu
nuna tabi olduğu için Vatikan 
mümessilliği maslahatgüzar 
tarafından idare edilmektedir. 

Bir habere göre, Nazi ço· 
cuklarına yeni bir din terbi
yesi verilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. 

Şikago kardinalı hakkında 
Vatikan hiçbir mcsuliyet ' ka· 
bul etmemektedir. Çünkü Kar
dinal Modlen müstakil bir 

Ş k • • B c d t hükumette bulunmaktadır ve 1 gıyınen ay ev e !stediği gibi hareket edebile-

nasll tutuldu? 
ceği için Vatikan tarafından 
bu Kardinale yapılacak hiçbir 

------• muamele yoktur. 

Araba karakolun önünde durun- Torpil/enen lspanyol , . 
J l d k b l'-' vapurunda Ca aO an lrlCl ansızın ay 0 UU 55 gönUllU varmış 

Dün şehrimizde faaliyette 
bulunan bir dolandırıcı, zabı
taca suçüstü tutulmuştur. Ham· 
za oğlu otuz yaşında Bay 
Cevdet adını taşıyan dolandı
rıcı, çok şık giyinmektedir. 
B. Cevdetin yakalanması şu 
suretle miimkün olmuştur: 

B. Cevdet, parasız kalmış 
ve para bulmak için bazı 

çarelere başvurmağa lüzum 
hissetmiştir. Keçecilerde ne 
şekilde faaliyete geçeceğini 
kararlaştıran B. Cevdet evve
la yeni caddede helvacı Bay 
Necati oğlu lsmailin dükanına 
gitmiş: 

- Basmane maliye şubesi 
tahakkuk şefi Bay Mehmed, 
çocuklarım sünnet ettiriyor. 
iki teneke susamyağı istiyor. 

Demiştir. Bay İsmail, şef 
Bay Mehmedi tanıdığı için bu 
sözlerden hiç şüphelenmemiş 
ve iki teneke susamyağını ver
miştir. Bay Cevdet yağları al
dıktan sonra Kabadayı fabri
kası sahibine telefon etmiş, 

gene sünnet düğününden bah· 
sederek altı kilo rakı istemiş
tir. Fabrikator: 

- Bize Bay Mehmedin im
zasını taşıyan bir kağıd geti· 
. . . . 

rırsenız verırız. 

Demiş, Bay Cevdet de: 
- Peki, cevabını vermiştir. 

Fabrikator, derhal Basmahane 
Maliye şubesine telefon ede
rek B. Mehmetten meseleyi 
sormuş, hiç birşeyden haberi 
olmıyan B. Mehmed: 

- Aman yakalattuın bu 
adamı, dolandırıcının biri ola
cak. Ben rakı, filan istemedi
ğim gibi sünnet ettirilecek ço· 
cuğum da yoktur. 

Demiştir. Derhal zabıta ba 
berdar edilmiş ve bir sivil 
memur, kıyafetini değiştirerek 
rakı fabrikasına gitmiştir. Bir 
az sonra B. Cevdet, fabrikaya 
gelmiş ve B. Mehmede aid 
sahte imzalı bir mektup getir
miştir. Fabrikator, mektubu 
almış, altı kilo rakıyı hazırla-
mış v.e: 

Paris, 3 (Radyo) - Fransı% 
gazeteleri, lspanyol Südat di 
Barselona vapurunun torpil
lenmesine büyük bir ehemmi· 
yet vermektedirler. 

Maten gazetesine göre, bu 
vapurda müstear isimlerle ha· 
reket eden 55 gönüllü vardı. 
Bunların hepsi de boğulmuş· 
!ardır. 
.. 1 .............. .. 

- Bir araba getirin de iÖ· 
türsün. 

Demiştir. Bir binek arabası 
getirilmiş, rakılar yükletilmiş 
ve B. Cevdet te binmiı, ara· 
ha hareket etmiştir. Fakat fab· 
rikada bulunan sivil memur 
da arabacının yanına binmiştir. 

B. Cevdet, rakıları aldığın
dan memnun bir vaziyette ii· 
derken arabanın ansızın Keçe
ciler polis karakolu önünde 
durduğunu görmüş 'e yakala
nacağını anladığı için derhal 
atlıyarak kaçmış, ortadan kay
bolmuştur. Fakat polisler, dün 
kendisini yakalamışlar ve Ad
liyeye vermişlerdir. 
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kati harel<et 
zamaiıı gelmiştir 

r. ~ 

! Doka, papazı görunce !Jkendilk~ndj:. ~ulilb deilikodularını yaparken, 
1Öİişiinülecek noktalar çoktur ıne '''Herif papaz deği.I, aktör!;, 'iledi. l 

Hiç te belli gözlerine baktı. O, manalı hır - Ne mi olacak haşmetpe· törmüş meğer .. 
değil .•. 

Milli küme maçlarından, iz· 
mir hesabına esasen birşey 
beklemiyorduk. Beldiyeme~dik 
te . Çünkü lieraber yaşama, 
beraber oynama, uzun zaman· 
ların mesaisile arkadaşlar'ın 
eksiklerini ve meziyetlerini kav· 

nah; talik edeceğiz merasi· 
1 mi. Siz arzu ederseniz Papa 
\hazretleri nezdinde teşebbü· 
: salta bulunursunuz. Fakat ben 
ı bunu Öa devletliimuza tavsiye 1 
,etmem .. 

- Deli ölacağım .. '"Bu ne 
ırezalettir, ne felakettir? .. Şim
di bir de düğünü talik sebebi 
•uydurmak lazım .. (!)yle bir -se· 
ıbep ki, ıherkes makul l>ulsun, 
ıinansın.. Halbu1d, b-enim ak· 
!lıma böyle birşey gelmiyor. 

Piskop1>s düşünüyordu. Bir 
aralık, Dokaya bıkarak güldü: 

- Buldum -dedi· buldum .. 
Mt>.sela, bendeniz hasUılanmı· 
şım. Ani bir hastalık .. Baygın· 
Iılc geçirmeğe başladım. Siz 
telaşla derhal uşaklarınızı ça· 
ğırıyorsunuz, beni tedavi ettir· 
mek istiyorsunuz.. Fakat me· 
ıela ben iyileşmiyorum ve dur· 
madan, başımın içinde müdbiş 
ağrılar olduğunu, gözlerimin 
görmediğini söylemek istiyo· 
rum.. Anladınız yal. 

Doka homurdanarak cevap 
verdi: 

- Anladım, anladım .. 
Ve dişlerinin arasından ken· 

di kendine söylendi: 
- Anladım koca domuz!.. 
- Gördünüz mü muhterem 

Doka hazretleri!.. Ben hasta· 
lanınca, bittabi kilise merasimi 
açılamıyacak, kimse de birşey 
anlıyamıyacak .. 

- Peki, anladım. Ben dı· 
şarıya çıkayım, sen de feryadı 
bas!. 

Doka, kapıdan çıkarken ta· 
bii vaziyetini takınmıştı. Hiçbir 
zaman bukadar hiddetlendi· 
ğini ve böyle hayret verici bir 
hadise ile karşılaştığım hatır· 
Jamıyordu .. 

Salona girdi, misafirlere 
doğru yürüdü .. Tam bu sırada, 
derin -.e acı bazı feryatlar du· 
yulmağa başladı. Misafirler 
evvela biribirinin yüzüne bak
tılar, sonra Dokaya ... 

Doka, sanki Jıiçbir şeyden 
haberi yokmuş gibi salonun 
methaline doğru koştu. Bu 
sırada Kiyara ve nişanlısile 
karşılaştı. Kiyara: 

- Ne oluyoruz haşmetpe· 
nah!. 

Dedi. Doka güldü: 
- Hiçbir şey.. Galiba bi

risi rahatsızlanmış .. 
Ve o dakikada te rifatçılar· 

dan biri, sararmış, şaşkın bir 
çehre ile, koşa koşa geldi: 

- Yetişiniz devletliim, ye· 
tişiniz .. 

Her üçü de teşrifatçıya sor· 
dular: 

- Ne var, ne oldu?. 
- Muhterem başpiskopos 

baygınlıklar geçiriyor, yerler· 
de yuvarlanıyor .. 

Kiyaranın gözlerinde gizli 
bir sevinç şimşeği çaktı ve 
hatınna ilk gelen Meçhul Kor· " 
san oldu. Acaba, o, gene bir 
oyun mu oynuyordu?. 

Doka onları bırakarak pa
pazın bulunduğu odaya girdi: 

Koca papaz, halıların Üs· 
tünde yatıyordu .• Dudaklarınm 
kenarlarından salyalar akıyor
du. Doka: 

- Vay kerata! diye mırıl· 
dandı· herif papaz değil, ak· 

Dört teşr1ifatçı, papası ku
cakladılar, şezlonga yabrdılar. 
Doka: 

- Çabuk • diye bağırdı"'. 1 
saray hekimini çağırın!. 

Onlar koşarken ıpapaz ha· 
' fifçe göz kırptı. Doka, kahka· 

hayı basmamak için kendisini 
zor tuttu. Rol mükemmeldi. 
Biraz sonra doktor gelmişt;. 

Davetlilerden birkaçı da 'ha- · 
diseyi duyarak koşub gelmiş· 

lerdi. Doktor h~sta.yı n'iuaye
ne etti~ 

- Tuhaf ·diye mırıldandı
harareti yok.. Vücudu tabii 
vaziyette .. 

Ve çantasından küçük bir 
şişe çıkarıb papaza koklattı. 

Bir dakika lsonra papaz kı· 
mıldadı ve yavaş yavaş inle· 
meğe başladı. İnilti gittikçe 
artıyordu .. Nihayet papaz doğ· 
rulur gibi oldu .. Elleri ile ba· 
şır.ı tuttu: 

- Aman ·diye bağırmağa 

başladı· başımın içinde şey
tanlar tepiniyor. Sanki bir 
yılan beynimi mütemadiyen 
ısırıyor ve zehirini döküyor. 
Gözlerim... Gözlerim de gör· 
muyor .. 

Doktor, ona bazı sualler 
şoruyor, fakat papaz hiç al· 
dırmadan kendi saçmalarına 

devam ediyordu. Doktor hay
ret içindeydi. Dokaya döndü: 
hafif bir sesle: 

- Haşmetlum ·dedi- şim· 
diye kadar böyle bir hasta
lığa tesadüf etmemiştim. Muh· 
terem pederin vaziyeti göste
riyor ki, çok ıztn abaver da· 
kikalar geçiriyorlar.. Gözleri· 
nin de görmediğini söylüyor· 
lar .. Bilmecburiye nikahı bir 
müddet talik edeceğiz. 

Doka, meyusane bir şekilde 
başını salladı: 

- Evet, maalesef... Bunu 
da siz yapınız, davetlilerimize 
teessürlerimi bildiriniz. Bek· 
lenmiyen ve istenmiyen bir 
hadise vukuageldi. Hastayı 
ne yapalım? 

- Derhal ibadethanedeki 
odasına gönderilsin. 

Doktor bunu müteakıb, da
vetlileri vaziyetten haberdar 
etmeğe gitti. 

Tam bu sırada idi ki, Yu· 
nanlı prenses irini, pencere 
dibinde yalnızca oturan Kiya· 
raya yaklaştı. Kiyara, bu seh· 
har ve güzel kadından hoşla· 
nıyordu. Onun fettan ve biraz 
da laübali bir kadın olduğu· 
nu bilmekle beraber zarafeti· 
ne ve zekasına hayrandı. Ga
yet güzel konuşuyor ve em· 
salsiz esperiler yapıyordu .. 

Prenses Kiyaraya baktı ve 
güldü: 

- Çok güzelsin Sinorina, 
çok, çok .. Emsalsiz bir tablo· 
yu andırıyorsun .. 

Sonra ilave etti: 
- Erkek olmağı ne kadar 

isterdim? 
Prenses bunu müteakıb bir 

kahkaha attı ve birdenbire et· 
rafına baktı, avucundaki kü· 

çük bir kağıdı Kirayaranın avuç· 
larına sıkıştırdı: 

- Sonra okursun! 
Kiyara şaşırdı ve prensesin 

bakışla cevap verdi.. 1Ôoktor 
da kapıdan girm~ş ve davet· 
lilere hitap ederek, başpisko· 
posun ani rahatsızlığının tev· 
lid ettiği bir zaruretle nikahın 

' '\ 
kıyılmasının birk~ç gün veya • 
birkaç hafta sonraya bırakıl· 
dığını ve Doka hazr~tlerinin 
bundan duyduğu tees,sfirleri 
anlattı . Davetliler 'hiç ses çı· 

r .,, J" ) 
karmadılar, Kiyarayı ,se a[J].

1 
ı· 

y!ra~ b!rerr , i~iŞ~t _'çekil:neğ~ 
b'aş,ladılar. O sırada genç nı· 
şanlı da Kiyaranın yanma 
gelmişti. Davetlilerin çıkması 
bitmişti ki, Doka göründü ve 
onlara yaklaştı, gülerek: 

- Yavrularım ·dedi· bunu 
hayırlı bir alamet olarak te
lakki etmekliğinizi isterim .. Ne 
yapalım, piskoposumuzun ani 
surette hastalanması, bu vazi
yeti ihdas etmiş bulunuyor .. 
Siz sevgili Dük, yarın mesai 
odama gelebilirsiniz. Nişanlı· 
nız da istirahat etsin .• 

Genç nişanlı Kiyaranın elini 
öptükten sonra, Dokayı selam· 
)adı ve canı sıkılmış bir vazi· 
yette uzaklaştı. 

- Sonu var -

Japonya 
Deniz inşaatında dilediği 

gibi hareket edebilir. 
Londra, 3 (A.A.) - Avam 

kamarasında muhafazakarlar· 
dan Sir Robert Rankin, Ja· 
ponyanın halen de 15 inci ka· 
libreye faik toplarla müsellah 
zırhlıların inşası niyetinde olup 
olmadığını ve bu husus hak· 
kında Tokyo hükumeti nezdin· 
de teşebbüsler yapılıp yapıl· 
mamış olduğunu sormuştur. 

B. Duff Cooper, Vaşington 
ve Londra deniz muahedele· 
rinin artık meriyet mevkiinde 
olmadığı ve Japonyanın 1936 
tarihli deniz muahedesinde 
taraf teşkil etmemekte bulun· 
duğu cevabını vermiştir. 

Bu sebebden dolayı Büyük 
Britanya ile Japonya arasında 
mütekabil deniz inşaatları hak· 
kında diplomasi yolile bir 
giina malümat teati edilme· 
miştir. 

re... 1 '!.!. • • k .. I' d h ra.ma $.•uı ım an ar an ma • 
rumduk.. Bu 'yetişmiyormuş 
gib'i, oy~nc~iai, mütemadiyen 
menfi bir ruhun telkinleri al· 

1 ti • 

tında idile~. Onlara mütema· 
diyen: 

- Nasıl olsa netice şöyle 
olacakl aldırma! 

Denilmiş, durmuştur. Y Ani 
oyuncular, hangi takımın malı, 
hangi yolun yolcusu oldukta· 
rını bir tiirlü anlıyamamışlar
dır. içlerinden, bize gelip te: 

- Rivayetler ayyuka çıkı· 
yor. Bize hakiki teşekkülümü· 
zü söyler misiniz? 

Diyenler bile oirııuştur. in
tisap ettikleri kulüp hakkında 
bile mütereddid bulunan oyun· 
cuların haleti ruhiyelerini na· 
zarı itibara alırsanız, onların 

ne şartlar altında, nasıl çalışıp 
oynadıklarını anlıyabilirsiniz. 

Kaldı ki, yer.i takımların lstan· 
bul ve Ankara rakipleri, yıl

larca yanyana oynamış, mu· 
ayyen oyun sistemlerine ve 
kudretine malik, görgüleri, tec· 
rübeleri fazla kuvvetli takım· 
!ardır. Bu böyle olduğu halde, 
çok kısa zamanda imkan da· 
hilinde anlaşmağa çalışan ve 
hakikatte antrenörden hiçbir 
fayda görmiyen her iki takım, 
zaman zaman çok iyi netice· 
ler de almışlardır. 

Biz ktilüplerin ihyasındaki 
maksadı bir türlü anlıyamıyo· 
ruz. istenen şey, nedir? 

Spor mu, yoksa firma veya 
forma mı? 

Yok, maksat hakikaten spor 
ise, işi o takdirde mevcut ku· 
lüplerin kifayet edemiyeceği, 
muntazam likler ve müsaba
kalar tertip olunamıyacağı şek· 
!inde mütalr:aya yanaşmak ge
rektir ki, bu şekille, eski ku· 
lüpleri ihya arasında, her ba· 
kımdan büyük farklar vardır. 
Mesela, fzmirin bir kulübe da· 

Devlet Demiryollarından: 
Alsancak Şehitler Yadigar sokağında idaremize ait büyük 

antrepolar yanında 19 ve 53 no. lu iki küçük baraka yazıhane 
olarak kullanılmak üzere üç sene müddetle ve pazarlık usulile 
9161937 Çarşamba günü saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci iş
letme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen üç sene· 
lik kira bedeli 19 no. lu barakanın 36 ve 53 no. lu baraka· 
nın 72 liradır. l.,teklilerin 9o 7,5 nisbetinde muvakkat temi· 
nat yatırmaları ve işe girmeğe kanuni birhalleri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları 
lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 30 4 , ., 

Bah;ova Ağa-
memnun 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziran-937 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 
Asırlar var ki , şi fob:ıhş snlaril e: bütün Tiirkiycııin h;cra 

köşelerine kadar nanı salmıştır. Bu şifahahş sağlık yuı du
mııı mulılt:rem müşt cı ı lerin cc malımı olduğundan fazla iza· 
hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRiYET --

ha muhtaç öldu~ıfoi itiraz el· 
miyoruz. Bu kulüp ise, olsa 
alsa gayri federe bazı kulüp· 
lerin birleşmesinden ve takvi· 
yesinden doğabilir. Eski ku· 
iüplerin hususiyetleri, havaları 

ve şartlarıdır ki, cezri bir ka· 
rar vermek zaruretini tevlit 
etmiştir. Hakikaten, eski ku
lüplerin mevcudiyetleri, ancak 
tarihlerindeki şereflerden ve 
kuvvetli zamanlardan başka 

nedir ki?. Onların maddi, iç· 
timai vaziyetleri, mali şartları, 
antrenörsüzlükleri, rekabet tarz
ları, perçimlenmiş münaferet
leri, zıddıyetleri, ihtilafları çok 
uzaklarda kalmış değildir. 

Gidilen yol, yeni kulüpleri 
takviye ve teşkil etmekten 
başka hiç birşey değildir. fz
mirin şerefi ile mütenasib, ah· . 
lakan mazbut, ihtiyaçları te
min edilmiş, mali bünyesi sağ
lamlaşmış ve sporu her saha· 
da yapabilecek teşekküller is
tiyoruz. 

Eski kulüplerdeki arkadaşlar 
[sen, ben, o, biz, siz, onlar] 
uzun bir rehavet devresi için· 
de, meydanı muayyen şahıs· 
ların keyiflerine bıraktığımız 
içindir ki, o kulüpler, hayati· 
yetlerini kaybetmişlerdir .. 

O kulüplerin yıkılışı yeni 
değildir. Zaten çürümüş, bit· 
mişludir onlar.. Yapılan şey, 
formalitesinin ikmalinden iba· 
rettir. Yüz lira sermayeli kü· 
çücük mağazalara bile elli 
lira borç takmış kulüplerin 
nesi mevzubahs olabilir ki? .. 

Valimiz, dünkü nüshamız· 
daki beyanatı ile vaziyeti tas· 
rih etmiş bulunduğu için, ar· 
tık yeni izahları lüzumsuz gö· 
rüyoruz. Yalnız bölge futbol 
ajanı ve idare heyetlerinin şu 
noktalar üzerinde durmları 
lazımdır: 

1 - Eski kulüp kongrele
rinin in'ikadı, 2 - yeni ku· 
lüp kongrelerinin de bunu ta
kiben toplanması ve idare he· 
yetlerinin seçilmesi, 3 - Der· 
hal tesçil muamelelerinin ya· 
pılması, 4 - futbol ajanının 
kendisine nizamnamenin ver· 
diği salahiyet dahilinde her 
kulübün muhtelif takımları için 
temas hazırlıkları yapması, 
5 - Saha i şlerinin halli, 6 -
futboldan başka spor şubele· 
rinin faaliyet programlarının 
tanzimi, 7 -Lokallarda genç· 

lik hayatının ve toplanmalarının 
temini, 8 - Bütün sporcuların 
mutlaka çalıştırılması .. 

Eski bir Sporcu 

Amerikalılardan mü. 
rekkeb bir heyet 

soolspanyol çocuğunun 
Amerikaya kabul edilme

sini istiyorlar. 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ame· 

rikalı yüksek şahsiyetlerden 
mürekkep bir heyet Bilbaolu 
500 çocuğun Amerikayı gir
melerine müsaade edilmesini 
talep etmek üzere mesai na
zırına müracaat edecektir. 

Beynelmilel ilıtilal 
komiserliği 

Riga, .1 (Radyo) - Komi · 
lern bundan böyle bir "bey· 
n'!lmilcl ihtilal komist>rliği., 
ihdas ('tmişlır. 
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B. S. Yurdkorıı 
•• 

Vazıh birşey sÖY• 
lemi yor 

Dünkü yazımız üzerine Be· 
lediye Reis muavini Bay Suad 
Yurdkorudan şöyle bir mek· 
tub aldık: 

ANADOLU gazetesi Baş· 
yazıcılığına; 

Gazetenizde iki gündür de· 
vam eden spor bahisleri ara· 
sına ismim karıştırılmakta ve 
bu meyanda. bir takım müta• 
Jealar dermeyan edilmektedir. 
Herşeyden evel bilhassa şu 
noktayı belirtmek isterim: 

lzmirin muayyen bir s~or 
işinde şunun bunun düşünce· 
lerini (Parti otorite ve pren· 
siplerine bile zarar verebile
cek kadar büyük) bir mesele 
şeklinde ortaya atmak ~e 
(devletçi bir fırkaya giren bır 

. ·o 
insanın: Ben liberalim, sızı 

içinizde de o suretle çalışa· 
cağım .. ) Demesine benzetınek 
yanlıştır, haksızlıktır, insafsız· 
lıktır. 

Partinin ismi, otorite 'le 

prensipleri her işte ve herkel 
tarafından ortaya çıkarılın•Y'' 
cak derecede büyüktür, k•f 
metlidir, ehemmiyetlidir. Böy~e 
bir mevzuun hassasiyetini ".e 
evelemirde gazetecilerin takdit 
etmesi lazımdır. . 

İzmir spor işleri hakkındaki 
düşüncelerime gelince: Bunl~ 
bilhassa böyle gayri tabii b~ 
hava yaratıldıktan sonra I' 
zete sütunlarında münak•t' 
etmeği lüzumsuz buluyorudl• 

Bu tavzihin muhterem g_.~ 
nizin ilk çıkacak nüsbasıaı• 

1 
ayni sütununda yazılın~ 
rica ederim. Hürmetler. 

Suad Yardko,_ 
Arkadaşımıza kısaca şu " 

vahları vereceğiz: 
Evet, Parti kanalından 'f'. 

pılmış bir işe karşı şahsi ~· 
lar ileri sürmek ve aykırı tf 

şünmek, şüphesiz o Parti ot~ 
rite ve prensipleri ile .te~ 
kabul edemez. Bu, böyledır 11 
binaenaleyh, bizim yaptık•)i 
teşbih te yerindedir. Hal~~-· 
Bay Suad Yurdkoru, hak• r 

b . . . ki tt ten u vazıyette ımış • ·,e. 
bihimize itiraz ediyor. Biz 1 pi 
bu teşbihin yerinde oldut'I ,ti 
kuvvetle kaniiz. Saniyen .rreti 
isim, otorite ve prens•~ 
(her işte herkes tarafın ıJ 
ortaya çıkarılamazmış. Ş. _,v 
şartlar ve itirazları il~ .r lf 
cilik bakımında vazifesın• ~ 
mıyan bir arkadaşın,. ~e if 
~ibi daima prensipler• ~ 
gören ve onu müdafaaya 

1
',11 

olan insanlara böyle ~ 
hatırlatması da doğru k·bİ if' 
mıştır. Çünkü biz bu fi 1 
leri, hem iyi biliriz, h;;: 
çok biliriz... Tekrar ed ~ 

Bizi hassasiyete se-1 -~· 
şey de gene ayni prerı~;_, 
Bunu da Bay Suadın b 
lazımdır. J 

Bay Suadın spor hak"1" ei':_ 
düşüncelerinden istifade 

17
1J! 

medikse, bu kabahat ~ 
değil, bu havayı yara~-ol 
ve bizzat, kendisindedır~~ 
tabiiliği, bu işin ınub ~ 
doğurmuşlardır. Biz ~se.0~ 
tabiiliği izaleye ve fıkf1 S• .~ 
mayı temine çalışıyorUfı~ 
amafih Bay Suadın ~ 
malumdur: tJ'.ı, 

Şehri semtlere takıidl e';J' 
ve eski kulübleri ihY8., ·~ e ..... 
onlara bir saha verın JI 

Bizce bu fikrin yen~ 
yegane noktası, sad e' 
meselesidir, herkes ıat 
düşüniiyor. 
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Ödemiş 
ANADOLU 

Zayi diploma 
131~ senesinde 1046 nu· 

mara ile fştanbul Darülfünun 
J;debiyat şubesinden aldığım 
me'zuniyet diplomamı kaybet!' 
tim, Yeniıini alacağımdan k~y
bolan diplomanın kıymeti bu
luumadığını ilan ederim. 

Kulanın Hacı Abdurrah
man mahallesinden 1305 

doğumlu Ali o~lu 
Zıya Gür 

f zmir birinci icra memurlu· 
kundan: 

Reşadiye caddesinde 981 
&ayılı evde oturmakta iken 
hAien ikametgahı meçhul bu
lunan Bayan Nebiye tarafına: 

Emlak ve Eytam bankası 
lzmir şubesine T. L. 2546 ,23 
ilcibin beşyüz kırk altı lira 
Yİrmi üç kuruş borcunuzdan 
dolayı namınıza çıkarılan öde-
1'.be emri ikametgahınızı terk· 
eylemeniz haıebile bila tebliğ 
iade edilmiş olduğundan iJi
llen tebligat ifasına karar ve
rilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren yedi 
rün içinde mezkfir borcu öde
llleniz veya diyeceğinizi ayni 
lllüddette şifahen veya yazı 
ile memuriyetimize {Dosya N. 
37 /3567) e bildirmeniz rehinin 
Ptraya çevrilmesi yolu ile ic· 
~ya devam edileceği ilanen 
~ar ve tebliğ olunur. 

lzmir birinci icra memurlu· 
hodan: 

Güzelyurd mahallesi inkıli.b 
lolcağında eski 13/15, yeni 
~4116 sayılı evde iken halen 
'~rnctgahı meçhul bulunan 
liaJil oğlu Mustafa tarafına: 

Emlak ve Eytam bankası 
~ir şubesine T. L. 1855 ,51 
t~n sekiz yüz elli beş lira elli 

•r kuru~ borcunuzdan dolayı 
~rnınıza çıkarılan ödeme emri 
~~rnetgahınızı terkeylemeniz 
"qebiJe bili tebliğ iade edil
~~ olduğundan ilanen teb
~llt ifasına karar verilmiştir. 

l'aribi ilandan itibaren yedi 
tiin içinde mezkur borcu öde· 
llıeniz veya diyeceğinizi ayni 
~Üddette şifahen veya yazı 
1
" memuriyetim ize (Dosya N. 
3//4217) e bildirmeniz rehinin 
~ya çevrilmesi yolu ile ic-
~)'a devam edileceği ilanen 
~olunur. 
&.. lımir birinci icra memurlu· 
cqndan: 

~ lırnirde Bayraklıda Gül so· 
~~~nda 4 sayılı evde iken 
~n ikametgahı meçhul bu
~n Dudu tarafına: 
L ~rnlak ve Eytam bankası 
'<l!ıır şubesine T. L. 618 ,67 
~Yüz on sekiz lira altmış 
l.~i kuruş borcunuzdan dolayı 
~ınıza çıkarılan ödeme emri 
~etgihınızı terkeeylemeniz 
~ hile bili tebliğ iade edil
~ olduğundan ilanen teb-

\t ifasına karar verilmiştir. 
. ~~ribi ilandan itibaren yedi 

' •
1çinde mezkur borcu öde

~ "*12 veya diyeceğinizi ayni 
\ ddctte şifahen veya yazı 
3)1 llaeınuri~timize (Dosya N. 
..!225) e bildirmeniz rehinin 

. .;_'Ya çevrilmesi yolu ile ic· 
~devam edileceği ilanen 
~tebliğ olunur. 

~~la Asliye mahkemesin· 

~~ı..,nın Uşaki mahall;sin· 
~ Suleyman Akkülihın soy 

~"' lbahlcememizin 207/137 
\' Ve 9·9·936 tarihli kara· 
~~ülihtan (Akyoi) olarak 

Cdilmiı oldutundan ali
rın itiraz hakları oldutu 

17'45 

Tren gezisi 
Zafer okulu Himaye heyeti 

okulun fakir ve öksüz çoçuk
ları menfaatine Ödemişe bir 
tren gezisi yapmak üzere dev· 
let demiryolları sekizinçi iş· 
letme müfettişliği ile mutabık 
kalmııtır. Bu gezi treni 6 Ha· 
ziran 937 Pazar günü saat 
6,45 te Alsancaktan hareket 
edecek 10 da Ödemişe vara
caktır. Ödemişten 18 de ha· 
reket ederek 21,27 de Alsan· 
cağa gelecektir. Bu tam mev· 
siminde olan tren gezisini ka, 
çırmayınız. 

Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de herkesin istirahati te· 
min edilecektir. Fiatler pek 
ucuzdur. Birgiye, Bozdağına, 
Gölcüğe, Bademiyeye gitmek 
arzu edenler i~in otomobil fi. 
atlerinin en ehv~n bir surette 
temin edilmesi hakkında Öde
miş urayına yazılmıştır. 

Bilet satış yerleri: 
1 - Eşrefpaşada tütüncü 

lsmail 
2 - Tilkilik eczahanesi 
3 - Hükumet karşısında 

Sevim pastahanesi 
4 - Kemeraltında Mektebli 

kütüphanesi 
5 - Kemeraltmda Yeni Ya

vuz kütüphanesi 
6 - Odunpazarında Sa

raçlar çarşısı No. 5 tütüncü 
Haydar 

7 - Suluhan civarı Kilim· 
ciler No. 21 çorapçı Mustafa 
Solak 

8 - Emirler çarşısında her· 
ber Osman 

9 - Alsancakta lokantacı 
Mehmed 

İzmir Birinci İcra memurlu
ğundan: 

Bir borcu teminen mahcuz 
bulunan 2500 lira muhammen 
kıymetli 90 beygir kuvvetinde 
dik ve çift silindirli dizyel 
motör ile akuple dinamo 
ve elektrik tevzi tablosu ve 
teferruatı 7-6·937 Pazartesi 
saat 14 de kıymetin yüzde 
yetmişbeşi ile talip zuhur et
mezse 10·6·937 Perşembe gÜ· 
nü ayni saatta ikinci kordonda 
inhisarlar idaresi yanında 4 
numaralı depoda açık artırma 
ile satılacaktır talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çası ile muayyen saatta satış 
mahallinde bulunmaları ve şart· 
nayi görmek istiyenlerin daha 
evci 37 /11403 dosyaya müra· 
caatları ilan olunur. 

İzmir inhisarlar Baş müdür· 
lüğünden: 
Darağaç müskirat deposun

da mevcut 2 adet kamyon ile 
Liman işletme idaresi tersa· 
nesinde b"ulunan iki motör ve 
tekneleri pazarlıkla satılacak· 
tır. Bedeli muhammenleri 93 
teminatları 6.98 liradır. Şart· 
namesi muhasebe şubemizde 
görülebilir. isteklilerin 15/6/ 
937 iÜnü saat 15 de Baş mü· 
dürlüğümüzdeki komisyona gel-
meleri. 4-8 (1730) 

lzmir Belediyesinde: 
Beher metro murabbaı on 

liradan bin sekiz yüz altmış 
lira bedeli muhammenle 12 
sayılı adanın yüz seksen altı 
metro murabbaındaki 11 sayılı 
arsası baş katiplikteki ŞTJrtna
me veçhile 22-6-937 Salı 
günü saat onaltıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz kırk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nır. 4 8 12 16 1754 

/zmir Komutanlıtı ilanları 
.ızmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 64000 lira olan 40 tane 

yarım tonluk Şevrole Fort ve bunlara muadil evsaft,. 
emsali kamyonetler kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 25 Haziran 937 Cuma gilnü saat 11 de An• 
kara M. M. V. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 idari şartname 320 kuruşa M. M. V. Sat. Al. .Ko. dan 
alınır. 

4 - ilk teminat 4450 liradır. 
S - Eksiltmeye girebilmek şartları bu eksiltmeye girmek 

iıtiyen firmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf şartna
me plan ve resimlerini 15 Haziran 937 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. Sat. Al. Komisyonuna vereceklerdir. 
Bu evrak üzerinde yapılacak tetkikat sonunda kendi .. 
lerini eksiltmeye girebileceklerine dair tahriri tebligat 
yapılacaktır. Bu tebligatı alan firmalar eksiltmeye 
teklif mektubunu verebilirler. 

6 - Eksiltmeye girme şeraitini haiz istekliler ticaret oda· 
sında kayıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sa-
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname· 
lerinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 

25 29 4 10 1589 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Biçilen ederi (159956) lıra (77) kuruş [ yüzelli do· 

kuz bin dokuzyüz elli altı lira yetmiş yedi kuruş] olan 
Eski şehirde uçuş yolu yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de M. m. v. 
sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname keşif ve pilanları (800) kuruşa M. m. v. 
sat. al. ko. dan ahnır. Muhabere ile şartname gön
derilmez. 

4 - f Jk teminat parası (9248) liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı belge· 
lerle Bayındırlık bakanlığından aldıkları vesika Bayın· 
dırlık genel ve fenni şartnameleri ve müdafaadan alı-
nan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte teklif 
mektuplannı ihale saatinden en az bir saat evvel M. 
m. v. sat. al. ko. nuna vermeleri. 30-4-9-13 (1685) 

lzmir Müstahkem mevki sabn alma komisyonundan: 
l - Manisa merkezindeki kıt'a ihtiyacı için 80000 kilo sığır 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 11 Haziran 937 cuma günü saat 17 de Ma· 

nisa Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa Tümen satın 

alma komisyonundan alınır ve görülebilir. 
3 Tahmin bedeli 16000 lira olup ilk teminat parası 

1200 •liradır. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ünüü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Manisa Tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. 25 29 4 8 1588 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Menemendeki kıtaatı askeriye ihtiyacı için 90 ton un 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 7 / Haziran/937 pazartesi günü saat 14 de Me

nemen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Evsaf ve şeraiti Menemen piyade satın alma komis

yonunda görülebilir. 
4 - Tahmin edilen tutarı 11700 lira olup ilk teminat pa· 

rası 878 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekleri ticaret odasında kayıtlı olmaları 

şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikala;la birlikte teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale saatından en sreç bir saat evci 
Menemen piyade alayı satın alma komisyonuna ver· 
mel eri. 20 25 30 4 1536 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan 150000 

yüz elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 22/ Haziran/937 salı gunu saat 11 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 ilk teminat parası 20250 yirmibin iki yüz elli liradır. 
4 Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeler. 4 9 15 19 1727 

f zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 125000 

yüz yirmi beş bin metre kılıflık bez kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 22/Haziran/937 salı gi.ınü saat 15 de M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 ilk teminat parası 3562 üç bin beş yüz altmış iki lira 
50 kuruştur. 

4 Şartnamesi 238 kuruşa M. M. V. satın alma komis
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
]arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve ş~rtnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 4 9 15 19 1740 

TÜRK ANOty/M SIGQRTA SOSY8TIS/ 
YANOIN - NAKLiYAT - HAY~T 

• •• 
Siimerbank ve Emlak ve Eyta 

Bankasının kurumudur 
••• 

EGE GENEL ACENTELICI 

SUmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36·4 IZMIR 

Telgraf adresi: 
GÜVEN IZMIR T 1 f ( 

Direktörlük 3308 
e e on: Servis 2285 

lzmir Tayyare Alay Komu· 
tanlığından 
İzmir Tayyare Komutanlığınca muhasip, katip, liburant, res· 

sam, malzeme ve iş kontrolcusu, oksijen kaynakçısı, elektrik 
ve telsiz makine tamircisi gibi san'atkarlar ücretle ve imti· 
hanla alınacaktır. San'at mektebi mezunlan tercih edilir. Umu
mi ve hususi şartlar hakkındaki malumat Komutanlıktan ah· 
nır. Kayt ve kabul 15/6/937 gününe kadardır: 4-6·8 1746 

Coplantıya çağırış 
Armutlu üzüm tarım sabş ko
operatifi üyelerine: 

Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 13 sayılı 
Armutlu Üzüm Tanm satış kooperatifinin ilk genel kurulu 21 
Haziran.1937 pazartesi günü saat 16 da Armutlu Tanm kredi 
kooperatifi binasında toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmalan rica 
olunur. 

• 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu seçimi 
2 - Kontrol kurulu seçimi 
3 - Hakem kurulu seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve 

Ortaklardan 
Ali Kuru 

• 
karar. 

Coplantıya çağırış 
Kınık üzüm tanm satış koo

peratifi üyelerine; · 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 16 nu

maralı Kınık Üzüm Tarım satış koopen.tifinin ilk genel kurulu 
22.Haziran.1937 salı günü saat 13 de Kınık Halkevinde top
lanacaktır.I 

Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ortaklardan 
Hüseyin Remzi Güngör 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu seçimi 
2 - Kontrol kurulu seçimi 
3 - Hakem kurulu seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar. 

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 1616 

60000 metre Hartoçluk ham 
ipek kumaş 

Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarda miktarı ya
zılı Hartuçluk ham ipek kumaş Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü satın alma komisyonunca 24/6/937 perşembe günü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektuplarını mez· 
kur günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 4·6·S.10 

Denizli Belediye reisliğinden: 
100 lira aylık ücretle Denizli belediyesi fen memurluğuna 

ait işleri görmek üzere bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Şe· 
hir haritasını ve imar planını tatbika muktedir ve fen mektebi 
mezunu olması ve Nafıa Vekaletinden belediyemizde çalıımak 
üzere mezuniyet istihsal etmesi şarttır. 

Taliplerin evrakı müabitelerile belediyemize müracaat et-
meleri. 1747 
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KUMPANYASININ _ _ 
"JUNO,, vapuru 10 Hazi· - _ 

rana doğru bekleniyor. Yükü- - H (§) m cdJ Ü N lÜ ~ ltı1 ~it r a lfi1 fF> a lr _-
nü tahliyeden sonra BURGAS ~ ~ 
VARNA ve KôSTENCEye -

yük alacaktır. s h h • = 
N~~~N~~~p~~~~~l~~N = eza anesı= - -"SAIMA., vapuru 1/Hazi· - = 

ran/37 de gelip doğru AN- :: nde bufUDU.t. = 
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Amerikan en 
mükemmel limanları için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVYA 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
eu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 .................... 
V. N. 1 

W. F. H. VAN-! 
DerZEE& CO. 

•EUTSCHE LEVNTE Ll-
NIE. HAMBURG. 

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

Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
"EXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BoSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
:ıiranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV· YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDAn vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON l 6 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

THE AMERICAN EXPORT 
L1NES 

• 

N«~ 
~ .,.,,,..- ( 

-<? JI ıu u;( 
( .&ira01l .c;...:; ... ..;:, J 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

" sinek ilaçidir. 

er yerde satılır 

Kimyevi ve baklerigoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri 

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 

V" ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
"Urla Malgaca içme suyu: Karlispatın Şurprudel Zals su· 

yuna ezher cihet rüçhandır.,, buyurdukları bu su; müzmİfl 
mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarıodıı 
müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kuıTI 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, m~sane yolları ilah" 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşdle 
otobüslerinin hepsi içmelere uğı amakta olduklarından her•" 
vesait mevcuttur. / 

Akhisar Parti başkanlığındaJJ 
Kapalı zaf usulile inşaat 

____ , _____ ..... --------------..... - ... ~iiiiiifi •• k 
Ol• • ''UMDAL u PHELPS BROS & co INC. muna asası 

ıvıer ve ,, mu. ı .it 
" RLAND " vapuru 24 1 - Eksiltmeye konulan iş: Manisa - Akhisarda yapıla~ 

Ş.. k A mi Deniz Acenta. Haziranda beklenmekte NEV- Parti Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40 b•" ure ası lığı Ltd. YORK limanı için yük ala- liradır. 
Limited He lenı·c Lı·nes caktır. 2 - Bu İşe dair keşif şartname ve projeler 3 lira nıuk'' 

Vapur Acentası 11

UTSIRE,, vapuru 20 Tem- bilinde Akhisar parti başkanlığından alınabilir. . 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN Lİ
NES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 15 Ha· 
ziranda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
Hazirnda LONDRA, ve HULL 
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO,, vapuru 30 
Haziranda gelerek LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE-LEVANTE 
LINIE 

Limited muz beklenilmekte NEVYORK 3 - Eksiltme 21 /6/ 937 pazartesi günü saat 16 da pstl' 
limanı için yük alacaktır. başkanlığında yapılacaktır. e 

" GRIGORIOS ,, vapuru Vapurların isimleri, gelme 4 - istekliler diplomalı mimar veya mühendis olaca~ ~e 
Mayısın nihayetinde veyahut tarihleri ve navlun tarifeleri bu gibi işleri yaptığına dair temiz kağıdı ve ıh:ef 
Haziranın ilk günlerinde bek· hakkında bir taahhüde girişi- kanununun 3 üncü maddesindeki evrakla berıt 

1 
lenilmekte ROTTERDAM, lemez. 3 bin liralık teminatlarını muhtevi kapalı zarflar~~, 
HAMBURG ve ANVERS li- tlırinci kordonda 11 UMDAL,, ·h l · d b' t l f b k l ğ a v~ 
mantarı için yük alacaktır. UMUMİ DENiZ ACENTA· ı a e saatın en ır saa evve par ı aş anı ın 6'6 
"CERMAİN,, vapuru 10 miş olmaları lazımdır. 29 1 4 7 J,z 

Haziran beklenilmekte ROT- LiGi LTD. vapuru acentalı· Tı·re Orta okul kurma ce_..., .. 
TERDAM, HAMBMRG ve ğına müracaat edilmesi rica &P 

~~c~ft~~ limanları için yük olun~;; binasında No. 166 yeti başkanlığından; e-
PHELPS LİNE Telefon : 3171 1 -- Tirede yenide.ı yaptırılacak olan ve tahmini keşi~, 

= 111111111111111111111111 llll!ı ı . Doktor .1111111111111111llllllllllll11!!1 :~~ l "b7:..~.~:k~:m~~~~ş l~=d~~I ~b·~:~.~:;~·~~ıo~ 

-
- A·. Kemal Tonay _ me ve çatı inşaatına ait 24113 liralık kısm• k• = zarfla eksiltm~ye konulmuştur. 931 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın :1ıaslalıkları _ 2 - işbu birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14 Hazirao .1~ ,,SOFIA,, 10 Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve -
ANVERSten gelerek yük çı· -

pazartesi günü saat 15 de Parti binasındaki cef11
1 

Birinci Sınıf Mutahassısı = merkezinde yapılacaktır. iıı'' 
karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

(Verem ve saire) = 3 - isteklilerin 1808 lira· 50 kuruşluk muvakkat . te~t.'P 
- Basmalıane isıasyonu karfıs:ın<laki Dibek sokak ba~ııula 30 sayılı ;: akçesi veya banka mektuplarını, şartnameye ı.ıl fi' 
= ev ve muııycnchancsinrle sahalı saat 8 elen a.k~am 888t 6 ya = bir şekilde tanzim edecekleri teklif mektupların' tle,..., = kadar hastnlarını kabul eder - fl1 J"" THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
,,EXPRESS,, vapuru 10 

il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111111111 derck bu mektupları ihale saatma kadar imza 
----EBFWIZlll.IKi?:lır:;iiJl~l!!mlzıt:ı bilinde cemiyetimize vermiş olmaları şarttır. . 1~ 

KÔSTENCE, SULINA, KA- 4 - isteklilerin bu baptaki şartname ve inşaatın keşıfJ•"-
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder11 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BÜKREŞ 

•DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
Tli'.NCE, SULINA, KALAS 
\le KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanları için 
yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta LIVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara· 
cıktar. BURGAS, VARNA, 

LAS ve 1BRAIL için yük ka· Türk Hava Kurumu ve plan dosyasını görmek Vt izahat almak için~"'' 
kabul eder. bulda Bahçekapı • Anadolu han 24 No. da eJ'dil •• •• k • Abidin Mortaş ile lzmirde, Liman işleri ınuh et' 
DEN NORSKE MJDDEL- uyu pıyangosu Yusuf Karasuya ve Tirede de ~cemiyetimize .~üd~ lf 

HA VSLINJE etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeli mukabılı11 ltı""' 
O S L O 2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir dosyalardan bir nüshasının verilebileceği ilan 

1
°"" 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 1 4 8 1 \]".; 
Haziranda beklenilmektedir. Büyük ikramiye40,000 liradır 
ISKENDERIYE, DIYEP ve Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· Burnava belediyesinden: ··ddl. 
NORVEÇ limanları için yük lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. Belediyenin park içinde mevcud gazinosu üç sene ~ı.ı ~ıırı': 
kabul eder. Ayrıca: (3,000) liradan başlı yarak (20) liraya kadar icara verilecektir, Müzayedeye iştirak için on lira ellı 1;6/9~ Vapurların isimleri gelme ı büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan depozito akçesi belediyeye yatırılacaktır. Müzayede . 1 gô'~ 
tarihleri ve navlun tarifeleri bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyı t· 
bakında bir taahhüde girişi· j çekinmeyiniz. istiyenlerin Burnava belediyesine müracaatları ilan oh10;,, 

~emez. Telefon No. 2007 2008 ~ 4 6 9 15 1 'il 
Pu•• rımen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsizdır ki gebelere, kalpı 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


