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24 
Londrada 
saatte birkaç tayyare 

faciası oldu ,.. 
Milli davamız olan at y eselesı·,'IA. müdahale komitesin

de Grandinin beyanatı 
arzumuz a i inde halledildi --·--Mayorkada İtalyan gemilerine vaki taar-

Sancaktaresm~i-d-il_T_h-.r-k-çe.~o-la_c_a~~ 
ruz /ta/yanın sabrını tüketti 

Konsey, itilaf nameyi tasdik etti 
Bütün ....... ~ ...... ~ 

devletler delegasyonları, Hariciye Vekilimiz Dr. 

Cenevre 
Bay Tevfik Rüşdü Arası tebrik ettiler 

29 ' (A.A.) .. 
Telefonla: 

Anadolu A· ıa n sın ı il 
hususi mu-
~abiri bi)d'-
rıyor: 

Hat ayı il 
t~ınaını mül
kı~etini le· 
rnın e d 
1.. en 

urkiye ve 
F'ransa rnu-
a~edesi ve 
~Urkiye. S . 
tıy h u 
1 e udud-
llrın1 k f 
1 e a. 
et 1 1 atına 

a an Türki-
~e-Fra n sa 
•tilaf, b 
b h u sa-
la Millet-
er c . 
b ernıyeti 
d a.ıki tabet 
aıres· d · ın e 

ıınz 1 
lır. a an ınış-

ve. ~uahede 
k. ıtılaJ, Tür-

1Ye n 
li aınına Dr. B. Tevfik Rüşdü Aras 

ariciye V k'. 
Ruşd" e ılı Dr. Tevfik Bu imzayı müteakıp konsey 
rnust u Aras, hariciye siyasi derhal toplanmı~ ve Sancak 
itlen ~Şarı Numan Rifat Mene- meselesi hakkında raportör 

cıoğlu . . 1 
Urnurn· ve rıyasetıcumhur sveç Hariciye Nazırı B. Sand-
ile F 

1 
katibi Hasan Soyak lerin raporunu aynen kabul 

Na1,:.~sa namına Hariciye etmiştir. 
Sot · elbos, Vienot ve Pon· Konsey esnasında Fransa 
~ışlardır. Hariciye Nazırı B. Delbos, in-

---------------giltere Hariciye Nazırı B. nin iyi bir suretle halledilmiş 
Eden, Sovyet Rusya Hariciye olduğundan dolayı memnuni-
komiseri B. Litvinof ve diğer yetlcrini söylemişlerdir. 
murahhaslar Sancak meselesi- - Sonu 3 ncü salıiJede 

-------
Milan Hoo'zanın beyanatı 

Tuna işinde Almanya ile 
ltalyanın alakaları var - . Çekoslovakya Hariciye Nazırı, lngilterede 
yeni bir zihniyetin hüküm sürdüğünü 
görmekle memnun olduğunu söylüyor 

Paris, 28 (A.A.) - Halkçı celı· 

henin gazetesi olan Le Soir, Çe· 
koalovakya Başvekili D. Jlotlz:ı ile 
Londrada Fransız ve lngiliz dı:vlet 

adaınlurile yaptığı müznkcreler" 
dair lıir miil5.kııtııı bulunmuştur. 

n. llodza demiştir ki: 

-İngiltere ötctlenLeri menfi bir 

hattı lıarckct .ittilı:ı7. ctwişıi. Şimdi 
Lonclradn yeni bir zihniyetin lıü· 
küoı ı;ünlii~ünii görmekle mesu· 
duııı. Tuna bavzasının Avrupa sul· 

lıu için nr. kadar mühim oldoğn 

le liuı edilmire başlanmıştır. Eğer 

merkezi Avrupa blokunun kurul
nıası yaııi bütün bu ılcvlctleri ih· 
liva eden bir <:konouıik teşel.:kiil 

vücude gctirilıneı-İ istenirse bütün 
Avrupa kütlesi lehine olarak kuv• 
\"ı tli bir mu\·azt>nc kurulnıu' olur.,. 

llodıa A vu~turyanıu mü&ai<l 
hallı han•keli Ye Macar Başvekili· 
nin de son heyanatı nazarı itilıare 

alıuırsa Tııoa memleketlerine aiti 
ekonomik teşkilat işinin yakında 

büyük terakldler gfütcrert·ğini söy· 
l~lik.kn sonra şın;lan illi;;-et
miştir: 

Milan Hodza 
B. lloclza, halya ile Almanya· 

nın da bu işe muzaharel edecekleri 
ümidini izhar eylemiş ve bu iki 
devletin bunda hü) ük olUkaları 

bulunduğunu söylemişıir. 

Bay Grandi 
J.ondra, 29 (Hadyo) - Dün 

toplaıımıı olan ispanya işlerine 
ademi müdahale komitesinde İtal
yanın Lonılra sefiri Bay Grandi, 

ispanya hükumetine mensup ıay· 
yarclerin Mayorkada Palmayı bom· 
Lalamalanna \"e h11lyan kontrol 
sef inelerioe taarrudarına nazarı 

dikkati celbetmiştir. 
Bay Grandi: 
- Evona sarnıç sef inesine 

hcı bomba atılmışıır: Kuvorto ve 
Mirabello kruv1Zörlcriııe de Lirı,:ok 
bombalar atılmıştır. 

26 .Mayısta aynı şekilde \cayın 
ikinci hir taarruz yapılmı§tır. 

Bombalardan birisi Barlcta 
ticaret sef inesine düşmüı ve gü· 
\'ertede bulunan zabitlerden birka
çını \e \'apurun süvarini öldür. 
müştür. 

Bu taarruzlar şayanı dikkattir. 

İtalyan sefinelerine yakın bulunım 
lngiliz muhribi bu biidise.lcrin şa· 
hididir. 

İtalya hükumeti, menaf iirıi ,.e 
tebaasını himaye mecburiyetinde· 
dir. Bunun için çok şiddetli Ye 
ciddi tedbirler ittihaz etleccktir. 
Bu hu~usta mcsuliyct ademi ıııÜ· 

dahale komileeine düşmektedir. 

İtalya hükumeti bu hadiseler kar
şısında sakin ,.e hareketsiz durmı

yacaktır. İspanya hükumeti istedi
ğimiz şekilde tarziye \'erm('lidir. 
Demiştir. 

1) Düğün arif esinde 

Uk dö Vindsor, f eha
~ llletıa unvanını aldı 

-Tuna nıesclctıi Fransız.l110iliı 
le~riki mesaisi ııalınsıoa girwi~ıir. Ve 
bu iki memleket iı;iu ~imdilik mC\'• 

zubalıe olan ecy bir taraftan Arnt· 
turya Ye l\lacarisıan ve <liAer taraf-; 
taıı da Çcko"lovakyn, Uorııanp, 

Bergama Kermes bayramı sona erdi 

Valimizin Kermes hak-
• 

kındaki beyanatı 

Lord Pliwut komite namına 

sö:ı: alarak: 
- Ölenlere kar~ ('U derin 

tnzıyelerimi sunanın. Bu hidiae 
a)nı zomnııda diger vapurlaruı da 
zararını mucip olmuştur, demiştir. 

Bcrliu, 29 (Haılyo) - iyoz 

..\ahrihtcn gazetesi: 
"ispanya sularında çıkan badi· 

eeler, hususi maksadla bazırlanmı~ 
hadiselerdir. Ba hliJisclcrin hedefi 
beynelmilel bir karışıklık çıkar· 

maktır. 

Paric, 29 (Rudyo] ~ 1 panya 
sularında çıkan hadiseler derin bir 

teessür husule geıirmi~ tir. 
Londra, 29 (A.A.) - Ademi 

müdahale komi!(' i dün öğleden 

sonra İtalya hükl'ımeıinin protesto 
notnsile meşgul olmuftur. Bo no· 
taya gön', 26 mayısla 1 panyol hü· 
kıimet tnyyareleri ltnlyan barb ge· 
milerini bombardıman etmişlerdir. 

Bombardıman neticesinde Palama 
De l\Iajorkada demirli duran Guarto 
kruvazörile muuin kruvazöründe 
bulunan İtalyan bahriye zabitlerin· 
den 6 ki~i ölmüş ve birkaç kiei de 
yaralanmıştır. 

B. Eden 
Mütarekenin zaruri 
olduğunu söylüyor. 

Cenene, 29 {A.A.) - Millet• 
Jcr cemiyeti konseyi Jüo İspanya 
hükumetinin dahili harbe er nebi ·"' 
müdahalesi hakkındaki muhtırasile 

meşgul olmu~tur. İspanya delegesi 
Delvayo Almanya ve lıalyaya §id· 
detle :hücum ederek ltalyamn lı
panyadaki asken hareketlerini uzun 
uzadıya iınh etwi~ \'C Almanlar 

tarafından Guernicanın bombardı· 

ınanı meselesi üzerinde durarak 

fn .. ilterenin bu hususla bir tahkik 
tı 

\.emisyonu teşkil için izhar etmio 
olduğu arı.uyu haıırlatmıtlır. 

Mumaileyh ademi mildalıale 

~8a.1an, Valis Varf ild ve çocukları 
1> ~edan' hakkından mahrum olacaklar 

~ ugo~la\ ya ve Bulgaristun arıısımla 
ekonomi!{ bir teşriki ıne~ai sistemi.., 
k.urwaktır. Bittalıi Lu t••şriki mc.:ni 

tlaha şimdiden bir Sİ)asi resarıet 

Kermes komisyonu, önümüzdeki sene için = 

biJdiri~~·· 29 (Radyo) - Turdan, 
f) 1Yor: 

ilk dö \. •tfilr ıod or ,.e Bn. Valis 
h IQ İtd' 

rıılllı ıvacı dini mera im 
de41 adan 1 

tıik&b 0 •<:aktır. lzdi vaı; ınc· 
,. ((1tıd USUlile olacaktır. 
~k da" el' ~ato unda §İmdiden bir-
ltf ·ı cı ıler t 1 d ı din op anmıştır. Ba,nn 

lf~tbiltiıı o teyzesi, milyarder \İun· 
"

1lldi81,. ~lu, l>ük dö \' inılsorıın 
!!ılfcıd ıı dostla l . 
~QL ı 0, )\ .noı un l\luJOr ;\fen• 

il[ ti... todıbana ve daha lıir-
..,leler d •• 1111 , , fato a bulunmaktadır. 

"a..: . 'arr·1 . 
1 •ıtt"ı:ı 1 dın Pelinlik f'lbisesi 
ııg·ı geln · · 0 

1 lcrcd ııştar. Yeni evlilere 
lııcL en b' 

"ltdi } ırçok hcdi) eler gel· 
~"it r. lı·a· ı 
•ıı· l>rc11 

1 ye er arasında bir-
11 ·~ a ve . J '"rd earay le. prenscalerın \'e n· 

it. er anının da 'hedi)·eleri 
1 . 

b-b '°lldra 29 
d . lleşr j (Radyo) - Bu sa· 
~iYor ~.tınan reımıi tehliıı-de 

}( ~ı: "' 
'ltıa) ta} lor· 

'-~ lce it J, Dük dö \'indsorıınl 
~, 1t. F Loayal unvanını tanımak-
·~. ·"•t b , l 111 aı Ve u um·auı Dükün 

t 
1 llıal'k Çoc11k.ları taşımak bak· 

~llıtQ ~· olo:uyacaklardır. Buna 
~ ırçok h 

01-.L.ı anMan hukukunu 
"-tdır, 

,. 

Mm. Valiı Var/ild 

ifade etmez.,. 

Karaburuna va
pur işliyecek .. 
Uşak vapuru tahsis 

edildi .. 
Parti kongre iııılı: ilni sürilkn 

dilekler nrasıntla, lıir dı• Karahuru· 

na vapur i~letilmesi keyfiyı•ti ''Of• 

dı. Çünkii, gaıetemizin de defaatle 
yazdı~ı gibi bu kaza balkı, bili.as· 
88 kışın adeta hmir ve di~er yer· 
lerle münasebetten mahrum hir 
vaziyettı· kılmaktadır. 

Liman idaresi, ·vlki teşebbüs· 
leri nazarı itibare · ·alarak, ıirndilik 
haftada bir vapur iıletmek kararını 
vermı~tır. Karaburun seferlerine 
Uşak npuru tahsis eılilmiıtir. Fa· 
kat bu karar, Karaburun balkının 
vapura aliika göstermesine, yani 
eşyasını vapurla nakledib yolculuk. 
ta da \'apuru tercihine baglıdır. 

Çünkü idare, > apılacak mıısrafı da 
gözöoilode tutmaktadır. 

şimdiden hazırlıklara başladılar 

Valimiz B. Fazlı Güleç 
Bergamanın Kermes eğlen

celeri, bütün muhitte büyük 
bir alaka ile karşılanmış ve 
çok iyi neticeler vermiştir. Bir 
hafta süren Kermes, zamanla 
Bergamayı ihya edecek mühim 
bir mevzu ve hadisedir. lzmir 
fuarı, lzmir şehri iktısadiyatı 
için ne derecede mühimse Ber-

gama Kermes eğlenceleri de 
Bergama için aynı derecede 
ehemmiyeti haiz bulunmak
tadır. 

Valimiz Bay Fazlı Gülecin 
bu mühim eseri şüphesiz ki, 
her yıl biraz daha tekamül 
edecek ve ileride hütün dün· 
yanın alakasını celbeyliyecek 
ehemmiyet kazanacaktır. Ya
kın bir atide Bergama Ker· 
mesi, hem eğlen~lerinin ca
zibesi, hem de bu muhitteki 
emsalsiz asarıatikasile bütün 
seyyahları çekecek ve Berga
ma, bunun yanında da İzmir, 
pek çok şeyler kazanacaktır. 

Valimiz B. Fazlı Gülecin, 
ziyaret ettiği Bergama Germes 
eğlencelerinden döndüğünü 
dünkü sayımızda yazmıştık. 
Valimiz, bugün Ödemiş kaza· 
sına giderek o havalide muh· 

- Sonu 3 ncii salaiJede -

Bay Eden 
siyasetini tenkid ctmi~ ve tavauut 
te~ebbüsi\nün iidilıioe hır hareket ol· 
madı~ını beyan ederek reddet• 
miştir. 

Keza Milletler cemi} etinde aza 
bulunan ılevletlcrin nıena fi ini aza 

l lyarılnrıu mcnaf iine fcıla ti· o nı •. 
mckle iılıam C} lenıışıır. 

İngiliz Ilariciye i'lazırı H. Eden 
her türlfı intizamı lıiliifına olarak 
İspanyol meselesinin konseyde mü· 

nakaşa .. ını kabul ederek ndemi mü· 
dabale siyasetinin giiçlüklcriod~n \ 'C 

kontrol sistemi sa>esinde ba~anlan 
terakkilcrılen babseyleoıiş buodaa 
sonraki ilk hedef yani ecnebi gö· 
nüllülcrin geri çekilmesini elde 
etmek i1ıin mütarekenin zaruri ol· 
duğuou söylemiş \'C İspanya ihtilli• 
fının bütün Avrupaya sirayeti teh· 
Hkesinin fe\'kalide azalmıo bulun· 
masına rağmen Jspınıyol işleri üze· 
rinde bir anlaeınaya varılmazsa bu· 
nun Avrupa barıoı için hayırlı bir 
elAmel teıkil edemiyeceğini ebem· 
miyetle kaydetmiştir. 

- Sona 3 ncil salai/ed• -



.. -Şayfa 2 'ılNADÖLU 

~~= 
:~rnta 

Menli tipler 
r. Be.nim movzuhabıı ~ceğim menfi tip, kadında değil, ·daima erkek· 

J ler a.raaında bulunur. Çiinkü bu karakter, ekacriya zeki bir ıarlatanhğa 
ı istinad eder ki, timdiye kadar olan yaşayıiı ve cemiyet müriaeebetle· 

1 l'iaclcki geriliği itibarile ~adında böyle bir bünyenin teşekkülüne imk!n 

Türkiye 
·ıuccarlarile 

, yokllU'. 
ı Bu menfi tipin ruht dokumasında muhtelif atmalar, yani ıu kötfilüktcn, 
•hu fenalıktan renkler, :iplikler, :i~lemeler vardır. Menfi tip, ayak üstün· 
, de dolaıan hodg4m bir all4meliğin ta kendiıidir. ' Kendisine bir kıymet· 
t tı:n bahıediniz, omazonu eilkerek, yüzünü bukuoturur: ' 

- Bırakınız canım onn! 
~er. Yeni bir esermi meVtilhahietir. Müetehziyane Lir tckllCic:: 
- Vaktimi bota harcamam -der· okumam, imklinı .ytik. 
Evet, bota luırcıyacak vakti yoktur onun .. Ila§ka bir~yler mi oku· 

,yor aamrsınız, hayn!.. ' İki parmağı ile çe\"irdiği bir eseri bile ceffelka· ı 
:lem ink'ar ve •İptale kalkan Lir ineanın. böyle birtey yapacağı esasen 
ıheklenemez. Onun dikkat harcamau., ~ka türlüdür. 

Pencere dibinde otururke.D. geoç, iyi giyinmi~ bir kadın g~ti, e~er 
yaoında kimse yoksa kaplumbağa gibi, batını pencereden çıkararak, 
-''.ne güzel ıey?.,, der. Fakat yanında baikalan varea; derin derin dinler: 

- Artık rezalet dcrect!bine nrdı?. 
Der- Zenginle beraber yaıar, hatta onun sofrasından geçinir. Beri 

tarafa gelince, fakirlerin dirseklerine dokunur: 
·- Bunlar -diyerek zengini göıterir· bunlar yok mu?. Aaaaaah, ab!. 
O, aym zamanda inkılabçıdır, öyle görünür. Fakat eski bir fikir 

pazanna düşünce, batında muar.zam &anğı, elinde bet yüzlük tesbibi ile, 
ayet okur. O, menfidir, ne lsarun, ne Muhammedin, ne de lıiyiııizmin 
kuludur. O, dün de mütteki idi. Bugün de öyledir. Yarın gene enu 
aynı §ekildo bulacaksınız. 

En muvaffakıyetli, en büyük bir eserden alaylı alaylı bahseder: 
- Bu da bir~ymio gibi? 
Der. Politikacıdır, iktısadçıdır, fen adamıdır, edebiyatçıdır, hekim· 

dir, arkeologdur, hcrfeydir, fakat hepsine düfmandır, hepsini inUr v~ 
tezyif eder. Bu bizim maruf tip! .. 

Bir lngiliz kadmmm 
maddi kıymetil 

Doğrusu, bizim bu yazıyı 

yazmağa kalemimiz cesaret 
edemiyor. Fakat meseleyi ha· 
ber veren ve işaa eden bir 
İngiliz gazetesi olduğu için 
biz de gazetemize nakledi· 
yoruz: 

Bir lngiliz kadınının maddi 
kıymeti, bir mahkeme karanna 
istinad eden şeklile bir man· 
gırdan ibarettir. 

Divlen adlı bir Jngiliz, kom· 
şusu Kuper adında bir deli· 
kanlının zevcesini kandırarak 
kaçırdığını ileri sürerek bir 
dava açmış ve zarar ziyan is· 
tem iştir. 

Hakim, davayı ariz ve amik 
tetkik ttmiş ve Kuperin, kom-
şusunun karısını kaçırdığını ve 
tazminat istemekteki hakkını 
kabul ve tasdik etmiş ve Ku-
peri bir peni tazminata mah
kum etmiştir. 

İngilizler de garip adam· 
lardır. Zevcesine mukabil bir 
beşlik tazminat alan adamca
ğız, hiç istifini bozmamı~ ve: 

.. Mahkemenin kararı beni 
son derecede memnun etmiş· 
tir. Çünkü karımın hakiki kıy· 
meti meydana çıkmıştır. Ken
disini bulunmaz bir Hind ma· 
taı sanıyordu; o da ne mal 
olduğunu anladı!.,. Demiştir. 
HAii taç giyme merasimi 

lngiliz kralı altıncı Corcun 
taç giyme mezasimi yapılmış 
ve artık tarihe mal edilmiştir. 
Fakat bu merasim etrafında 
neşriyatın arkası hala alınma· 
mıştır. 

Bir lngiliz gazetesinin bu 
hususta son verdiği habere 
göre, taç giyme merasiminde 
tam 40 milyon bayrak satılmış 
ve kullanılmıştır. 

Zavallı ilim adamıl 
Uyku hastalığı, malum ol· 

duğu üzere Afrikada çok mü· 
him bir hastalıktır. Bu hasta· 
lığın arazı, teşhis ve tedavisi 
üzerinde çalıştığı için doktor 
jamot şöhret kazanmıştır. Fa· 
kat bu ~öhret zavallı doktorun 

Saime Sddi 

bir hale düşmesine mani olma· 
mıştır. 

Hayatının sonlarında büyük 
bir sıkıntı içinde kalan doktor 
Jamot, nihayet 60,000 frank 
kadar bir yekun tutan borçla· 
rını ödiyememiştir ve ölünce 
de alacaklılar bütün eşyasının 
ve bu arada uyku hastahğ1 

üzerine vücude getirilmiş dosya 
ve kolleksiyonların da icra va· 
sıtasile satılmasını istemişlerdir. 

Doktorun oğlu da bir dok· 
tordur; babasının uyku hasta· 
lığı araştırmaları ve seyahat· 
leri yüzünden yaptıit bu borcu 
tediyeye muktedir değildir. 
Fransız matbuat;, fen uğrunda 
borçlu olara;c ölen bir dok· 
torun fen tarihi için kıymeti 
büyük olan kolleksiyonlarının 
kurtarılması lehinde neşriyat 
yapmaktadırlar. 
Çinlilerin tuhaf bir kararı 

Çinde Kuvantuk şehrinde 
çok garip bir kulüp kurulmuş· 
tur. Bu kulübün azaları, ev· 
lenmemeği taahhüd mecburi· 
yetin dedirler. 

Böyle bir kulübe Çinlilerin 
niçin lüzum gördükleri meç· 
huldı.ir. Bu kulüp erkanının, 
evlenmekten korkmalarına, bazı 
Çin gazeteleri gayri ahlaki bir 
mahiyet atfetmektedirler. 

Öyle ya... Beşeri ve milli 
bir ihtiyaç olan evlenmekten, 
çocuk yetiştirmekten korkmak 
için başka ne sebep olabilir? 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar •• 
Bugün ıemavabn tesirleri zu· 

hal ile göne~in mürekkeb ve 
müıt~rek bir te&iri ıeklinde ola· 
eaktır. Bu!;ÜD maheulatı arziye 
fiatleri ~herinde ya bir lereffu, ya 
da teref fua .cbeb kaydedilecektir. 
Bugön bazı mühim kazalar da 
melhuzdor. Kadınlar için bugün 
çok dikkat lazımdır; feci ,·e içti· 
mai ıukutlar olacaktır. 

.!Sugiin doğı1n çocuklar, tetkik 
n tetebbua meraklı olacaklar ve 
"Alim., olmak için çalı~acaltlardır. 
Kant, Ford, Gandi böyle bir gün· 
de do&muılardır. 

.., ... -
iş yap_mak istiyen 

ecnebi firmaları 
Avrupanın muhtelif mem· 

leketlerind'!ki tanınmış şirket 
ve müesseseler, şehrimiz Tür· 
kofis şubesine müracaat ede· 
rek memleketimizdeki tüccar· 
larla iş yapmak arzusunda hu· 
lunduklarını ve almak iste· 
dikleri mahsullerin cinılerini 
bildirmişlerdir. 

lsviçrenin gıda maddeleri 
üzerine iş yapan en büyük 
idhalat sosyetesi, memleketi
mizden kuru üzüm, incir, no· 
hud, zeytinyağı, ceviz, yumur· 
ta, yaş ve kuru meyve, ka· 
buklu, kabuksuz badem, ke· 
ten ve kendir tohumu, maden 
kömürü almak istediğini bil
dirmiş; gene lsviçrenin Zürih 
şehrinde bir firma, lzmirde 
en iyi kalitede helva imal eden 
fabrikaların adreslerini sormuş, 
geniş mikyasta iş yapacağını 

bildirmiştir. 

Sofyadan, portakal, yaş 

üzüm ve yaş meyve, Hamburg· 
tan da kuru üzüm, incir ve 
kayısı çekirdeği istenmektedir. 

İmtihanlar 
Yarın notlar 
ilan edilecek .. 

Ortaokullarla liselerde ve 
öğretmen okulunda 26 Mayısta 
derslerin kesildiğini yazmıştık. 

iki gün evci, okul direktörle· 
rinin riyasetlerinde toplanan 
öğretmenler, talebenin kanaat 
notlarını atmışlar, geçirilecek 
talebe ile sözlüye kalacak 
olanları tesbit etmişlerdir. Ya· 
rın sözlü imtihanlara kalan 
talebenin isimleri okullarında 
ilan edilecek ve bu talebe 4 
Hazirandan itibaren başlıyarak 
19 Hazirana kadar sürecek 
olan sözlü imtihanlara girecek
lerdir. 19 Haziranda sözlü 
imtihanlar bitecek ve sonra 
ortaokullarla liselerin ve öğ· 
retmen okulunun son sınıf ta
lebesinin olgunluk imtihanla· 
rına başlanacaktır. 

Limanımızın 
ihracatı 

Mart ayında neler 
ihraç ettik 

İzmir Ticaret odası tarafın· 
dan Mart ayında lzmir lima· 
nından yapılan ihracat miktarı 
hakkında bir istatistik hazır· 
lanmıştır. 

Mart ayında limanımızdan 
1279,9 ton üzüm, 466,3 ton 
incir, 2513,8 ton meyankökü, 
242, 1 ton kepek, 4 ton pala· 
mut, 1579,3 ton palamut hu· 
lasası, 429,7 ton tütün, 31,5 
ton deri, 197 ton pamuk, 8,7 
ton halı, 9,3 ton çamfıstığı, 
361,5 ton maden, 38 ton 
darı, 21,3 ton karaağaç kütü· 
ğü, 1072 ton küsbe, 9 ton 
defne yaprağı, 241, 1 ton tü· 
tün kırıntısı, 2 ton balmutnu, 
4 ton yerfıstığı, 100 ton buğ
day, 120 ton arpa, 384,8 ton 
kum darı, 772 ton ça\ dar, 6,2 
ton kenevir, 1 ton ceviz, 468,4 
ton zeytinyağı, 11,3 ton pi· 
rinayağı, 100 ton zımpara 
madeni ve 1579 baş kuzu ih· 

i tir. 

Bulodanda . 
1 

bir memur ne denıtl· 
Sigala yağı 

1Kôylüler 'günlük ağaçla
rını kesiyorlarmış -- ·-· Radostan yapılan Sigala yağı ihracatın 

memleketimize çevirmek lazımdır 
Şehrimiı Ticaret odası, (Si· 

gala yağı) hakkında tedkikler 
yapmış ve bir rapor hazırla· 
mıştır. Bu rapora göre, hüda· 
yinabit olarak yetiştiği ve 
memleketimize pek çok para 
getireceği muhakkak bulundu· 
ğu halde ihmale uğradığı için 
bizi faydalandırmıyan mahsul· 
lerimizden biri de (Günlük 
ağacı) dır. 

Akdenizin sıcak ikliminde 
ve sulak arazide hüdayinabit 
olarak yetişen bu ağaçların 
ihmale ukrayışı, memleketi 
senevi 100,000 liralık bir ge· 
lirden mahrum bırakıyor. Hat· 
ta bu ağaçların ihmal değil, 

imha cihetine de gidildiği 

esefle görülüyor. Çünkü bu 
ağaçlar, diğer ağaçlara naza· 

. ran daha dayanıklı oldukla· 
rından köylüler bunları kese· 
rek inşaatta kullanmakta, dam· 
]arına çatı yapmaktadırlar. 
Böylece hergün biraz daha 
azalan bu ağaçların günün 
birinde tamamen tükeneceği 

tahmin edilebilir. 

Türkiyede yalnız Köyceğiz 
ve Fethiye kazalarında sahile 
yakın yerlerde bulunan bu 
ağaçlar, memleketimizden baş
ka bir de Hindistanda yetiş· 
mektedir. Günlük ağaçların· 
dan 'sigala yağı ve günli.ık 
buhuru elde edilir. Ağostos 
ayında ağaçların gövdelerinde 
açılan yaralar kazınarak çıka· 
rılan yağla, sıcak suda kayna· 

. tılıp "döğen,, denilen prese· 
lerde sıkıldıktan sonra elde 
edilen madde sigala yağı, ge· 
riye kalan posa da günlük 
buhuru adını almaktadır. Ya· 
ğın istihsal şekli iptidaidir. 
Bu istihsal şeklinin daha fenni 
usullerle ıslahı mümkündür ve 
bu yaıtıldığı takdirde sigala 
yağı istihsalatının artacağı şüp· 
hesizdir. 

Fakat sigalayağı istihsalin· 
den evel günlük ağaçlarının 
korunmasını temin etmek la
zımdır. Şimdi bu yağ, en fazla 
Rados adasından Fransaya 
ihrac edilmektedir. Radosta 
yapılan tasfiye ameliyesi basit 
ve ibtidai olduğu için mem· 
leketimizde de derhal tatbiki 
mümkündür. Bu yağ, ıttriyat 
ve tababette kullanılmaktadır. 
Fakat memleketimizde bu bil· 
giye sahih pek az kimse var· 
dır. Onun için şimdilik sigala 
yağının memlekette istimalin· 
den ziyade ihracı cihetine gi· 
dilmesi daha faydalı olacaktır. 

Yağ, stok kaldığı ve müş· 
teri beklediği takdirde top· 
rak içerisinde kazılan çukur· 
!arda muhafaza edilmektedir. 

Yağın, Radosa gönderilerek 
orada tasfiyesinden sonra ih· 
racı, memleket menfaatinin ya
bancı ellere bile bile bırakıl· 
masıdır. Sigala yağının tasfi· 
yesi için şimdiye kadar lzmir· 
de yalnız bir teşebbüs vuku 
bulmuşsa da bu hareket, mak· 
saclı karşılıyacak mahiyette ol· 
mamışlır. 

Geç~n aene az miktarda si· 

gala yağı ihraç edilmiştir. Bu 
ihracat, bu yağın fazla miktar· 
da istihsal edildiği takdirde 
ihraç edileceği hakkında bize 
bir fikir vermiştir. 

MemLeketimizdrn Radosa 
ihraç edilen sigala yağının fi· ..... 
ati, oradaki ihracatçıların key· 
fine ve isteğine kalmıştır. Bu 
yağın h;ki~i .değerinin bilin· 
memesi d~ b~ ~addenin ti
cari inkişafında ayrica tetkike 

r 

değer bir noksanlıktır: 

Evelce lngilterenin Kap 
müstemlekesine kadar ihraç 
edilen ve memlekete epey 
para getiren günlük burhuru 
ihracatı, son zamanda tama· 
men kesilmiştir. 

Netice itibarile pek az 
emek bekliyen böyle tabii 
servetlerimizin heder olmaması 
ticari menfaatlerimizin müsa· 
ade etmiyeceği bir mesele 
olarak ele alınmalıdır. ilk ya· 
pılacak iş Köyceğiz ve F et· 
hiye kazalarında ağaçlarda ya· 
pılan tahribatın önüne geç· 
mek, hatta bunların çoğaltıl
mıısına emek vermek ve daha 
sonra da yağları Radosa gön· 

dermiyerek tasfiyeyi memlekette 
yapmaktır. -----
yangın sahasında 

araştırma 
Evelki gece zabıtaca yangın 

sahasında yapılan umumi bir 
araştırmada evi belirsiz ve 
yatıp kalkan 11 kişi yakaları· 
mıştır. iş, güçleri bulunmıyan 
bu şahıslar . hakkında serseri 
muamdesi yapılmış ve hepsi 
de adliyeye verilmiştir. 

Dil ek le r: 

Yerinde bir dilek 
lzmirde Hacı Ali Paşa ote· 

linde misafireten mukim R~m· 
zi Uluceı.ndan bir mektub al· 
dık. Bunda, Tepeköy pazarın· 
dan bahsedildikten sonra, 
şehir belediyesinin hela ihti· 
yacını düşünmesi lazım geldi· 
ği, bu hususta gerek şehirli

lerin, gerekse pazara gden 
halkın çok sıkıntı çektiği bil· 
dirilmektedir. 

Torbalı belediyesinin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Nazillide nöbetçi 
bakkallar 

Nazilli basma fabrikasında 
tesviyeci lzmirli Halid Kara· 
soydan aldığımız bir mektub· 
da hulasaten deniliyor ki: 

Belediye, halkın ihtiyacını 

düşünerek, pazar günü nöbet· 
le biri aşağı, diğeri yukarı 
Nazillide olmak üzere iki 
bakkalı açık bulunduruyor. 
Ben Vf' diğer bir müşteri ayın 
23 ünde nöbetçi bakkala git· 
tik, lamba şişesi, çay, karabi· 
her, zeytinyağı istedik, yok 
cevabını aldık. Aşağı Nazilli, 
gittikçe kalabalıklaşmaktadır. 

içinde hiçbirşey bulunmıyan bak
kallar ihtiyaca cevab veremez. 
Belediyemizin çok çalışkan 
olduğunu biliyoruz. Buna da 
bir çarr.bulmasını dileriz. 

Hükumetin Türk kögli.• 
sünü okutmak, onu inlcil~! 
çerçevesi içinde tataffP• 
f ikrt, millf, içtim at /ıatr 
kellere alı1tırmak fiti ~ 
bir cemiyet uzvu olatv 
lıerşeyden lıaberdar et~ 
istediiini herkes bilir. a,"
nun en bügiik vasıtası ' 
şüphesiz gazetedir. Banddl 
başka gene hükumet ~ 
parti, geni halk neşrig" ; 
hazırlıgarak köylümüze bo 
ue ucuz kitab vermeli d~ 
şünmektedir. Yani, lıal~ 
ruhi ve f ikrf gıda ver~': 
için, neşriyat meseles~' 
büyük bir amil olarak gor 
mektedir. Her memıırı'~ 
bu prensiblere mazahe J 
etmese bile aleghtarl , 
göstermemesi, inklltibın e~. 
rettiği bir uazi/edir. / /(a 
aı ki, yardımı bile l8ıtffl' 
dır} Ralbuki, stJggar "'~ 
habirimizden aldıf ımıl b

1
, 

mektub, bize lıdlti flB lıl 11 
tamamen eski zilınigetlef f 
malul memurların mefl~ /J 
diye ini gösterdi. Den•~ 
vilayetine tabi Bultıt·ı· 
kazasında bir me~ar! , '; 
münasebe ne demıı bılil 
musunuz? 

1 
.. ,,, 

- Filan zat kög " /I 
gazetelere abone yapnıak 
cinaget işliyor. ., 

Bu sözler karşısın~" ~i 
sanın nerede fle hantı J-1 
cemiyet içinde gaşadığıtı /f 
şüphe edeceği geligo~ 
kıltibçı, köycü, mün f 
Türkiye cumlıuriyetind~ll 
1937 yılında sarf '~~# 
bu sözler, bizi çok dtırbl 
dürmelidir. Küçük kas' J 
larda halka önayak ol~~ı 
inkı ltibın esaslarını .'' I 
ve neşretmek gibi bıt ·~ 
zife sahibi bulunan ~';! 
Türk memuru, bu sözll 
ligemez. f 

Çünkü köylüye ı'jı 
okutulması, cinagel J f 
fazilettir, borçtur. Vj I 
zete, kolera mikrobu )#! 
kafa ışığıdır, ruh ve . / 
birliğinin en kuvveti• .. i 

' iP" 
sılasıdır. Ugan eg "' . I 
ugan, neredesin, /ıatıl'j 
miyetin adamısın, et~: I 
baki .. Hatta, ilk der 
zete oku!.. ~ 

- ' V arolsııtı· J 
.. "jj~ 

Bayındırın Keçi koı ~ 
. ~' Ahmad namındaki bır f 

daş, sahibi bulunduğıl ~ 

bir kısrağı, Türk f-{a":~ 
rumu Bayındır şubesine ·r 
ru etmek gibi büyük blJıl 
miyet göstermiştir. f(e; 
takdir ederiz, varolsU11 

Tuzla müdür~ 
İnhisarlar idaresinİJ1S ı'' 

Tuzlası müdürü B ... ~~ 
inhisarlar umum rtı0 ;dl 
tarafından lstanbuldB JI 
nin şube müdürlükler~er' 
rine tayin edildiği h• eP 

mıştır. Tuzla müdürü•~ V 
zifesine başlamak uıer 
bula gitmiştir. ,.l 

MUddeiumumt Saf if 
Mezuniyeti ıona er~f 

şehrimiz Cümhuriyc~ 8-
umumiliği başmuavinı _, 
har Tüzel dün, blf 
lik vazifesine tekr-' 

mııtar. 
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Almqn 
Komanist reiale1i 

tevkil edildi 
N Berlin, 29 ~adyo) - O, 
d · B. ajansı Moskovadan al· 
b ıf bir habere göre, Rusyada 
~ unan bütün Alman KomüT 

~~sft nıültecilerinin reilileri tcv-
1 ediJmitlerdir. 

Eksprea 
8 

.. Otobüse çarpb . 

f 
\l~reş, 29 (Radyo) - Bra-

fo cıvan d '- . bii n a e.spreı bır oto· 
.. 1 .. se çarpmııtır. Bu kazada 6 
0 u ve 2.S yaralı vardır. 

Bugün 
Fenerbahçe ile BUneş 
1 kar,ılaşıyor 

rı stanbul, 29 (Hususi) - Ya· 
n (b .. ) 

Dıile u~n F cnerbahçe takı-
b. Guneı takımı arasında 
ır ına 1 B ç yapı acaktar. 

y elgrad gazeteleri 
•nı lnamz kabinesi için 
B ne diyorlar? 

2Ü elgrad, 29 (Radyo) - Bu· 
lca~ lçı~an gazeteler, başına· 
bin: e:~hdd !n~lteredeki ka· 
rek Ba e ~ulunden bahsede· 
b J ŞvekaJete B. Nevil Çem· 
b ';.aynın getirilmesindeki isa-
e 1 takdir etmektedirler. 

~ Meksikada 
aden kuyularmda 

bir facia 
de~eksiko, 29 (Radyo) - Ma
YÜ .. kuyularından fışkıran su 
ği 2~nde? SOO metre genişli
Ça~ e J hır saha üç milyon kilo 

M ura dolmuştur. 
mı aden kuyularından çıka· 

Yan 253 k" · "l ·· t'' 15 · a~r ışı o muş ur. ı 

va.rd olmak üzere 24 yaralı 
bit ır. Hasarat miktarını tes-

Srne~ imkansızdır. 
ijUko urıye Meclisi 

ş illete salahiyet verdi 
Mcc~~· 29 (Radyo) - Suriye 
sua ıslı tatil müddetine rnah· 

o mak üz h"'k .. ta..... b· ere u umete 
.. , ır sat .. h· a ıyet vermiştir. 

ı~tanbuldan geçen 
lspa vapurlar 

"Yaya mühimmat ve 
Rerzak götürmüşler 

butdarna, 20 (Radyo) - lstan
te Rn alınan bir habere gö
rrıiş 0~ayadan Va1ansiyaya git
hiınrn an vapurlar sillih, mü
Yiiklü a:d~e gıda maddelerile 
bin t ı. Bunlar arasında 5 
dır Bn amonyak emlahı var· 
lirı~ unlar mubnik gaz ima· 
k, l~ahsustur. Bundan baş· 
atak 5 tank, 28 tayyare, 250 
}A b~' 2,250 ton mühimmat , ın ' 
rtıaden ~on .. ~enzin, 44,000 
diJnı· _kornuru vesaire sevke· 

..,, ıştır. 

~ADOLU-
Günı~- :=·-~uk sıyasal gazete 
Sa:hibli:-~~-..:...._. __ I 

Ji P l'e baıyazganı 
lını:~~ar ~üşdü ôKTEM 

lnfldllriı. zıeonyat ve yazı ioleri 

İdırth • Baındi Naz.bet Çauçar 
f •neei: -
tnıir İki . 

C. !faik ncı. ~eyler tokağı 
l'cigr Partısı binan içinde 

l'clct ır: İıınir - ANADOLU 
00

: 2776 •• Poeta kutueu 405 

'iı11ı~1 ~~ONE ŞERAiTi 
·~~O, altı aylığı 700, üç 

'ithtneı" ğı 500 kuru~tur. 
lh nıenıleketler için aeuelik 
ll onc Uc.reti 27 liradır 

~4t et ]'erde 5 kuruıtur 
~" geçhı· -~ıı nüıhalar 25 kuruıtur. 

~!notu MATBAASINDA 
BASn.\U IR 

ANADOLU 

•=~~;'0 Milli davamı~ 
pteselesi tay ~~selesı, ar2';1"!YZ 

olan Ha~ 

/ştikra:z N~oıarayı ezberlediöi i9in dahılınde halledıldı 
değil, anladığı için 

Halta ~•onurıda nu,. Politikamıza ruygun vermelisiniz 

tuh siJyliyecek değildir Yazan: lsmail Hakkı 
Ankua, 29 ( A.A.) Ankara, 29 ( Hususi ) Baltacıoğlu 

Tele/orıla: Muğla Saylavı B. Halil Men· En iyi hoca çok döndüren 
Başbakan ismet lnönü~ teşe, Büyük Millet Meclisinin değildir, en çok geçiren de de· 

nün umumi siyaset hak- bugünkü içtimaında, üç yüz ğil; en çok. yetiştiren, olgunlaş· 
kında bir nutuk sögligeceğl milyon liralık bir istikraz ya· tırandır. f yı hoca ne okutucu 
flB fakat bu nutku bir lıa/- pılarak, iş hacminin genişle- {okuta_n), .n~ de öğretic_i ~ö~~e-
ta senra slJgligeceği h b tilmesini teklif etmiştir. Bu ten) dır; ıyı hoca yetıştırıcı, 

a er t ka ül · · · ( · ) alınmıştır. teklife, Maliye Vekili B. Fuat e m ettırıcı evrımmen 

lb • 5· Ağralı cevab vermiş ve istik- olandır. Öyle ise iyi bir imti-
nr ına günii h k . l k hanın da gayesi talebenin ne 1 razın, ü umetın po iti asına 

htifale Büyük Şef imiz uygun olmadığını beyan ey· kadar ezberlediğini ölçmek 
de şeref verecekler )emiştir. değildir; hatta bu gaye tale· 
fstanbul, 29 ( Husuai ) - benin nekadar öğrendiğini 

Haziranın 21 inci giinü Dol- Bergama Ker,,; ölçmek de olama:r:. iyi bir İm· 
mabahçe sarayında lbni Sina b tihanın gayesi talebenin ka
gilnü tertib edilecek ve bu mes ayramı faca, duyguca, iradece ne de· 
büyük adamın hatırası ihya sona erdı· rece geliştiğini, serpilip büyü-
edilecektir. Merasimi, Atatfirk düğünü ölçmek olabilir. 
de şereflendirecektir. - Başı 1 inci sahifede - Geçen haftadaki yazımda 

İngilterede telif işler üzerinde etütler ya- ezberci tipleri ele almıştım. 
pacaktır. Yaklaşan imtihanlarda hocalık, 

24 Saat içinde bir Bergama Kermesinin gele- idare ve hükumet adamı va-

k f cek sene daha mükemmel ve zifemizi hakkile yapını~ olmak aç tayyare a. b k ld v cazip ir şe i e olması için için herşeyden önce imtihan· 
ciası oldu Bergamada alakadar zevattan larda ezbercilere numara ver· 

Londra, 29 (Radyo) _ in· teşkil edilen Kermes komis· mekten sakınmalıyız. Bir de 
giliz harp gemileri, imparator· yonu, ilk toplantısını valimiz talebeyi bir takım adları, ta-
luğun yıldönümü münasebetile B. Fazlı Gülecin riyasetinde rihleri, rakamları, yerleri ez· 
bugün uçuş yaparlarken hu yapmış, şimdiden hazırhklara berlemediğinden dolayı kaba· 
tayyarelerden biri düşmüş ve başlamıştır. Gelecek seneki hatli görmemeliyiz. 
parçalanmıştır. Germes için şimdiden zengin ikinci nokta, bütün dikka-

:Son haberlere göre, yirmi bir program hazırlanacaktır. timizi talebenin dersi anlayıp 
dört saat içinde diğer bazı Valimiz, Kermesin ehemmiye- anlamadığına vermeliyiz. Bu-
tayyareler de düşmüştür. Tay- tini ve alınan neticelerle gele· kadar da değil, talebe asıl 
yarelerle beraber düşüb par- cek yıllardaki Kermesler hak· anlaşılması gereken noktaları 
çalanan pilotların mecmuu kında gazetemize aşağıdaki iyice anlamış mıdır, anlama-
ondur. beyanatta bulunmuştur. mış mıdır, bunu aramalıyız. 

Suriye Baş ve 
Dış Bakanları 

lstanbula geldiler ve Pa· 
rise gittiler .. 

fstanbul 29 {Hususi) - Su
riye Başvekili B. Cemille Ha
riciye Nazırı B. Sadullah Sabri, 
bugün buraya gelmişlerdir. 

Suriye devlet adamları, ak· 
şam ekspresile Parise hareket 
etmişlerdir. 

Radyolar ucuz. 
lıyacak 

Yüzde yirmi gümrük 
resmi kalkıyor 

Ankara, 29 (Hususi) - Tel· 
siz cihazları hakkındaki ka
nuna bir madde eklenerek, 
radyo makinelerinden alın· 
makta olan yüzde yirmi güm· 
rük resminin kaldırılması için 
Meclise bir layiha verilmiştir. 

Lokarno meselesi 
Cenevre, 28 (A.A.) - Mil· 

letler cemiyeti konseyinde Lo· 
karno hakkında verilen izahat 
bütün alakadarları tatmin ede
memiştir. Sovyetler birliği şark 
meselesinin zikredilmemiş ol· 
masından dolayı hoşnutsuzluk 
göstermektedir. 

Belçika Hariciye Nazırı Spa
akın (Belçikanın Milletler ce· 
miyetine karşı olan taahhütle· 
rini tastrih ve Fransa ile ln
gilterenin izhar ettiği arzuya 
rağmen Milletler cemiyeti pak· 
tının 16 ıncı maddesine

0
Belçi

kanın sadık bulunduğunu be
yan etmemiş olmasından do
layı hayret edilmektedir. 

lngiliz mahafilinde kaydo· 
lunduğuna göre artık garp 
paktı müzakerelerini tesri et· 
mek lazımdır. 

lspanyol meselesine gelince, 
bunun konseyde müzakere 
edilmeden ademi müdahale 
komitesine havale edilmesi da· 

- Kermes, ilk senesi için Burada vereceğim birkaç mi· 
çok mühim denecek bir mu· sal maksadımın ne olduğunu 
vaffakıyetle bitti. ilk tasavvur açıkca size gösterecektir. __ 
edilen programla tatbik edilen Sosyolojiyi ele alalım. Bu 
program arasında elde olmı· dersi bir yıl mütemadiyen 
yan kat'i engeller ile bazı te· okutmaktan gaye nedir? Bence 
beddüller olmuşsa da bunlar şu: Sosyal realite, sosyal za
büyük ehemmiyeti haiz sayıl- ruret ve sosyal tekamül zeka-
maz. sını vermek. Şimdi hoca, mü· 

Bergamanın ve hatta Tür- meyyiz sıfatile imtihan salo-
kiyemizin en güzel yaylası nunda bulunuyorum. Yapaca· 
olan (Kozak)ın herkese tanıttı· ğım şey kitaptaki ibarelerin, 
rılması ve bu işlerin ne su- misallerin ezberlenmesini is-
retle idare edileceğinin alaka- temek olamaz. Fakat şöyle bir 
hlar tarafından kavranılmış sual sorabilirim: Burada ben, 
bulunması, lstanbuldan getir· sen, bir de mümeyyiz bulu· 
tiJen Metr Dotel tarafından nuyoruz, biz ayrı ayrı fertler 
mahalli otelci ve lokantacıla- miyiz, yoksa bir sosyete miyiz? 
rına, hatta bütün gençlerine Farzedin ki talebe; evet biz 
istifadeli garsonluk dersi ver· üçümüz burada bir sosyete 
dirilmiş olması, zeybek oyun· teşkil ediyoruz, dedi. Doğru 
larının en güzelleri olub oy· amma kanmam, ezberlemiş 
nanması yavaş yavaş unutulan olabilir, tekrar sorarım: Bu 
milli oyunların canlandırılması, sosyete ne cins bir rnsyetedir?. 
cirid, çop kaldırma, kılıç, Farzedin ki şu cevabı verdi: 
kalkan gibi orijinal spor oyun· mektep bir terbiye kurumudur, 
larımızın ihyasına doğru adım imtihan onun fonksiyonların-
atılması, bu haftanın bize te· dan biridir, dedi. Tekrar şu 
min ettiği başlıca iyi kazanç· suali soruyorum: iyi amma bu 
lar olmuştur. imtihanın sosyal bir kurum ol-

Gelecek yıllar bunların da· duğunu nereden biliyorsunuz? 
ha kusursuz cereyan etmesi Talebem bana şu cevabı ve-
için şimdiden tedbirler alınıl- riyor: Biliyorum, çünkü ben 
mış bulunmaktadır. Komisyon ferd yerinde bu imtihanı hiçe 
dün akşamdan itibaren yeni 
faaliyetine geçmiştir. Bunun 
muvaffakıyetle başarılmasında 
ve alakanın davetinde sayın 
matbuatımızın da kıymetli yar
dımları olduğunu söylemekle 
iftihar duyarım ve matbuatı
mıza bilhassa teşekkür ede
rim. Bu teşekkürüme bütün 
Bergamalıların da iştirak etti. 
ğini orada dinlediğim ifade
lerinden anladım. 

Galatasaray galip 
Ankara, 29 (Hususi) -

Ankara Gençlerbirliğile Ga
latasaray kulübü arasında ya
pılan maçta, 3·4 Galatasaray 

sayamam, eğer onu tanımaz· 

sam, denerim, sınıf geçemem. 
Bu döndürme bütün sosyal 
bir reaksiyondur, onu yapan 
hoca, mümeyyiz, mektep ida· 
resi bile değil, sosyetedir. 
Bu talebe 1 O numara almalı. 

Riyaziye imtihanındayız, bir 
hendese davası üzerinde· 
yiz. Talebe bu davanın nasıl 

halledileceğini unutmuş, ne 
yapalım? Döndürelim mi? He
nüz hayır. Ben olsam o tal~be 
ile biraz meşgul olurum. De
rim ki: Zararı yok, unutmuş 
olabilirsin, hatta hocan olan 
ben de hazan bazı şeyleri 

~ Başı 1 irıci salıi/ede ~ 
Cenevre, 29 (A.A.) - Te· 

lefonla: Anadolu ajansının hy~ 
susi muhabiri bildiriyor: 

Dil meselesi, resmi lisan 
Qlan Türkçeye bir tefevvuk 
verilmek suretile ve her iki 
lisanın kabulü ile neticelen· 
miştir. 

Cenevre, 29 ( Radyo ) -
Türkiye Hariciye Vekili Bay 
Tevfik Rüşdü Aras, bugün 
Parise hareket eylemiştir. 

Cenevre, 29 (Radyo) -
Hatay meselesinin, gerek Tür
kiyenin ve gerekse Fransanın 
istedikleri şekilde netiçelen
mesi, bura siyasal mehafilinde 
büyük bir sevinç uyandır. 
mıştır. 

Uluslar sosyetesi konseyinde 
hazır bulunmuş olan bütün 
devletler delegasyonları, Tür
kiye Hariciye Vekili B. Tev• 
fik Rüştü Arasla Fransa Ha
riciye Nazın B. Delbosu teb· 
rik eylemişlerdir. 

Paris, 29 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi konseyi bugün 
Bay Gevedonun riyasetinde 
saat yarımda toplanmıştır. 

Bu içtimada sancak mese
lesi nihai şekilde tesviye edil· 
miştir. Konsey Bay Sandlerin 
raporunu tasdik etmiştir. 

Bay Delbos söz almış ve: 
- Elde edilen netice bü

yüktür. Bu nazik ve 2'ÜÇ me· 
selede sosyetenin gösterdiği 
muvaffakıyeti takdirle yad 
ederim. 

u Sancak meselesi çok pÜ· 
rüzlü bir dava idi. iki devlet 
arasında bir ihtilaf çıkması 
doğru değildi. Her ikisi de 
dost sosyete erkanındandır. 
Mesele de doğrudan doğruya 
sosyetenin verdiği mandater· 
liğe taalluk ediyordu. 

Bu mandaterlik ve iki dev
let arasındaki asırlarca sür
müş olan dostluk bozulmadan 
Sancak meselesi de halledil-
miştir." 

.......................... 
man hendese tahsil ettin, bir 
çalış bakalım, kendine göre 
bir hal çaresi bulabilecek 
misin? Dikkat ediyorum, ça
balıyor, davanın halli yolunda 
ilerlemeleri var. Seziyorum ki 
bu çocukta riyaziye kafası te· 
şekkül yolundadır, en büyük 
maksat hasıl olmuştur, geçer 
öyleyse. 

Bütün dersleri bu misallere göre 
düşünP.lim. Talebenin nekadar 
ezberlediğini değil, nekadar an· 
ladığını araştıralım. imtihan
lardan maksat bu olduğunu 

onlara da öğretelim. Artık 

imtihan suallerini bir piyango 
keşidesi halinden çıkaralım, 
psikolojik ve adil bir kontrol 
haline getirelim. Böylece ıstı· 
rap çeken bir çocukluk ve 
gençlik kitlesini felaketten kur· 
taralım .. 

ııvµcuqe getfrjl~n şt1t~u i~i 
devlet arasında bir n~en~ ~H~ 
su le getirı:niştir.,, 

"Bu uılaşqıanıq kıy~~ti 
çok büyijktyr.,, 

Demiştir. 
Bay Litvinof: 
- Bu vaziyeti ve uzlaşmayı 

takdir ve tebrik ederim. 
Demiştir! 
Bay Eden de, 
- Bu uzlaşma mühim bir 

ihtilafı ortadan kaldırmıştır, 
Sancak halkı için ~aadçtler 

temenni ecJeriqı, 
Demiştir. 
Belgrad, 29 ( Radyo ) ..,..,., 

Hatay meselesi için Cenev• 
rede tam bir anlaşmaya varıl· 
mtştır. Türkiye • Franıa arp• 
sında Hatay meselesinin hüs• 
nü suretle halli hususunda iki 
hükumetin gösterdiği hü&nil 
niyet Akvam cemiyeti siyasi 
mahfillerinde takdirle karşı• 
lanmıştır. 

M. Eden 
Mütarekenin zaruri 

·olduğunu ~öylüyor 
- Başı 1 nci sahifede -

Edeo, bilha aa 1ogilterenin J .. 
panyanın mülkt tamamiyetine ver· 
diği bilyük ehemmiyeti tebarüz et• 
tirnıi~ıir. 

Cenevre, 29 (A.A.) - Millet• 
Jetler cemiyeti konseyi İspanya İl
lerini Ulüzakereden sonra yann 
umum) toplautıya arzedilmek üzere 
bir karaı sureti üzerinde mutabık 
kalmııtır. 

Du karar suretinde bilhaeaa 
İspandaki ecnebilerin geri alıoma.eı 
yolunda sarfedilen gayretler taanb 

olunmaktadır. 

Rus sefiri geldi 
foanbul, 29 (Hususi) - SoV• 

yet Ruayanın Ankara sefaretine 
tayin edilmi~ olan B· Karskiy bu
gün buraya gelmi~tir. 

B. Korakiy itimatnameaini Re· 
iaicumhura takdim eylemek üzere 
derhal Ankaraya hareket etmiştir. 

Yeni kabine 
Londra, 29 (A.A.) - Yeni 

kabine itina ile partiler ara
sındaki muvazeneyi idame et· 
mektedir. Eski kabinede ol· 
duğu gibi yenisinde de aşağı 
yukarı aynı miktarda Muhafa· 
zakar, Liberal, Nasyonal ve 
Nasyonal işçiler vardır. 

Dominyonlar Nazırı ~al
kolm Makdonald ile Nevılle 
Çemberlayn yaş hadlerini 
temsil etmektedirler. Makdo· 
nald 36 yaşında ve Çember· 
layn 68 yaşındadır. 

Mührü bas lordu Delvar 37 
yaşındadır. 

Neville Çemberlaynın harici 
siyasette realsit prens!p~er.den 
ilham alacağı ve eskı ınfırad 
siyasetini .terkedeceği zanne· 
dilmektedır . 

Ren nehrinin garbında bu-
lunan bütün Avrupa kısmının 
asayişine lngilterenin büyük 
bir ehemmiyet ~vermesi lazım 
geleceğine dominyon mümes· 
sillerini ikna etmeğe muvaffak 
olduğu hatırlatılmaktadır. 

~ 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliOi ihraz 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 
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lsp ~o!ların ~~yaz ~ita-Harbin ne kadar yakın ve-
bı e ı rş~~-~gretmıyor 'k Jd w k. 
DeyliHeraldgazetesi, B.Massolinikadar ya Uza 0 UgUnU JmSe 
kimsenin sulh istemediğini ileri sürüyor 

tahmin edemez Roma, 28 (A.A.) - Vatan· 
siya hükümetinin ispanyadaki 
ltalyan müdahalesi hakkında 
neşrettiği beyaz kitap bir ma
nevra olarak telakki edilmekte 
ve yegane neticesinin Milletler 
cemiyeti için yeni bir darbe 
teşkil edeceği beyan olunmak
tadır. 

Londra1 28 {A.A.) - Bütün 
gazeteler bu sabah lspanyol 
beyaz kitabı hakkında neşri

yatta bulunmaktadırlar. 
Times gazetesi, münhasıran 

halyan müdahalesinden bah· 
sederek Almanya hakkında ne 
bir vesikadan ve ne de Al
man kıtaatının mevcudiyetin
den bahsetmemektedir. 

Daili Telgraf, ltalyan mah· 
fellerinde bu kitabın faşist ltal· 
yanın kuvvet ve kudretine bir 
delil olarak telakki edilmesini 
hayretle karşıhyor. 

Daili Mail, İtalyan hükume
tinin kitapta mevcud ittiham
lara hiçbir suretle cevap ver
mek niyetinde olmadığını kay
dederek diyor ki: 

"ispanyada ltalyan gönüllü
leri mevcud olduğunu daima 
kabul ve fakat muntazam İtal
yan kıtaatmm bulunduğu iddi· 
ası reddedilmektedir. " 

Daili Herald yazıyor: 
"Mussolini Avrupada silahla

fmdan bombardımanı esna· 
sında bir ltalyan gemisinin 
hasara uğradığını ve ftalyan 
hükumetinin Londra ademi 
müdahale komitesi nezdinde 
bu hadiseyi protesto ettiğini 

bildirmektedirler. 
Hükiımetçiler mütareke 

istemiyorlar 
Londra, 28 {A.A.) - ispan

yada bir mütareke akti teklifini 
Valansiya hükumeti kat'i ola
rak reddetmiştir. 

f spanyol Hariciye Nazırı 
Giral Royter muhabirine yap
tığı bcyanattn hükumetin her 
ne şekilde olursa ol~un bir 
mütarekeyi kabul edemiyece
ğini söylemiş ve ancak ecnebi 
gönüllülerin geri alınmasına 
muvafakat edebileceğini ilave 
eylemiştir. 

Milli Müdafaa Nezareti ge
ç~n perşembe günü Alman 
deniz kuvvetleri kumandanının 
verdiği cevabı tekrar eder: 

1 - Alman ve ltalyan harp 
gemileri Majorgue adasının 
kontrolile mükellef değildirler. 

2 - Kontrolün ispanya 
karaşuları dahilinde yapılmı· 
yacağı evelce kararlaştırılmış
tır. Binaenaleyh İtalyan ve Al
man harp gemilerinin Major
gueda mevcudiyetleri hiçbir 
veçhile haklı görülemez. 

rın tahdid ve bekasını arzu ------UID-----
ettiğini Amerikaya bildirmiştir. 
Sözle değil icraatla olmak şar· 
tile hiçbir kimse onun kadar 
barışa hadim olacak vaziyette 
değildir." 

Nevs Chroniole ezcümle di
yor ki: 

"Bütün bu vesikalar bize 
hiçbir şey öğretmiyor. Ve ltal
yan müdahalesinin ademi mü
dahale anlaşmasından ve İn
giltere ile gentelmens agree· 
mentin akdinden sonra da 
devam ettiğini gösteriyôr. " 
Uzun mUddet görUştUler 

Paris, 29 (Radyo) - Fransa 
cumhur reisi B. Lebrun, Fran
sanın Vatikan sefiri Bay Şarl 
Leruyu kabul etmi~ ve uzun 
müddet görüşmüştür. 

Konseyin kararı 
Cenevre, 28 (Radyo) - Mil

letler cemiyetinde, ispanya 
mes'elesi tetkik edilmiş ve aşa· 
ğıdaki karar verilmiştir: 

Akvam c~miyeti heyeti umu· 
miyesi, ispanyadaki ecnebi 
muhariplerin geri alınması hu
susunda ispanya işlerine ade
mi müdahale komitesi mesai
sini memnuniyetle karşılamış

tır. Akvam cemiyeti, bu teşeb
büsün muvaffakıyete ıktiranı 
için icap eden bi!Umum ted
birleri alacaktır. 

f spanya milletinin mukadde
ratını bizzat kendisinin tayin 
etmesi lazımdır. 
Milli Müdafaa Nezareti

nin bir teclit)i 
Valansiya, 29 {A.A.) -

Milli Müdafaa Nezareti tebliğ 
ediyor: 

Romadan gelen bazı ha
berler Palma De Majorgueun 
Cumhuriyet tayyareleri tara--

Halkevi köşesi 
31 Mayıs Pazartesi günü 

saat 17 de Spor komitesinin 
ve aynı gün saat 18 de yön· 
kurulun fevkalade toplantısı 
vardır. 

Mart ayında 
/zmir limanına 205 
vapur girip çıkmış 

Mart ayında limanımıza gi
rib çıkan vapur mikdan hak
kında bir istatistik hazırlan· 
mıştır. Buna göre 152 Türk, 
4 Alman, 3 Amerikan, 1 Bul
gar, 4 Felemenk, 3 Fransız, 
6 lngiliz, 1 lsveç, 12 ltalyan, 
2 Macar, 1 Sovyet, 2 Roman
ya ve 14 Yunan olmak üzere 
205 vapur limanımıza girib 
çıkmıştır. Bunların rüsum to
nilatosu 130,000 dir. 

.Bayraklı civarında 
Bir yaralanma vak'ası oldu 

Dün sabah Bayraklı civarın· 
da Salhane istasyonu yakının
da bir vak'a olmuştur. Kasap 
çırağı Ali oğlu Mustafa, tren 
yolu.ıda birlikte ilerilemekte 
olduğu arkadaşı Bulvadinli Ab· 
dullah oğlu Hüsnüyü itmek su· 
retile rayların üzerine düşür· 
müş ve sağ kaşmın raya çar
parak yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Hasan, ·salhanede B. Vası
fın tabakhanesinde çalışıyordu. 
Yarası ağırca olduğu için Mem
leket hastanesinde tedavi al
tına alınmış ve şaka yüzünden 
yaralanmasına sebebiyet veren 
Mustafa tutulmuştur. 

Paris sergisinde 
HergUn bir hfidise çıkıyor 

Berlin, 29 (Radyo) - Pa
risten alınan haberlere göre, 
1937 sergisinin pek çok kısım
ları henüz tamamlanmamıştır. 
Paviyonlar yapmak ile meşgul 
amele her gün birçok hadise
ler çıkarmaktadırlar. Bu ha
diseler, birçok defalar zabıta
nın müdahalesini İcab ettir
mektedir. 

Komünistler de her gün ha
diseler çıkarmakta ve Alman· 
lara karşı çirkin hareketlerde 
bulunmaktadırlar. 

--·--Milli Müdafaa büdçesinin masraf kısmı, Kamuta-
yın dünkü toplantısında ittifakla kabul edildi 

B ık d 1 ti 
• Ankara, 29 ( Hususi ) -a an ev e erı arasın- B. M. Meclisinin bugünkü 

d f. k• t b k t içtimaında, Milli Müdafaa büda 1 ır mu a a a 1 var .. çesi müzakere ve kabul edil-

Belgrad, 29 (Radyo) - r-------·---, miştir. Bu münasebetle Milli 
Küçük antant devletlerinin R A bl • ~ Müdafaa Vekili General Ka-
Milletler cemiyeti nezdindeki eSml fe lg zım Özalp, kürsüye gelerek 
murahhasları, dün akşam ara· Cenevre, 2 !J [A.A.J - Te· demiştir ki: 
larında bir konferans akdet- lcfonln: Ann<lolu Ajansının husu· - Bütün milletlerin, ordu-

i m uhnbiri biltlirivor: 
mişlerdir. Bu konferansta mü- Bnlk:ın nntaıııı' mümessiıteri larmı kuvvetlendirmek için 
zakere edilen meseleler hak· nrasuıda yapılan müzakeratı mü· hararetli bir surette çalıştık-
kında gazetelere aşağıdaki teb- ıeakıh nc~redilcn bir ıeb1iğ<le de- ları bir devirde bulunuyoruz. 

l ı nilh·or ki: B 'd' · b. h b iğ veri ıniştir: ı u gı ışm ır ar e varamı-
.. Balkan antantı milmescoilleri 

Akvam cemiyeti umumi top- yacağını kimse iddia edemez olnn B. Politis, ,\ııtoııct;ko, 
lantısının devamı müddetince Rüşılü Aras ve Stoyaılinoçiç her ve bunun kadar uzak veya 
biril irile hakiki temaslarda Yakit olılıığu gibi bu scfor de Ce· yakın olduğu da tahmin edi-
bulunan küçük antant devlet- miyeti akvom kon. eyinin ve lemez. 

asamblenin içtimaı ruüuasebetile İ b ) b h l b leri mümessi ileri, Çekoslovak- şte öy e u ran ı ir za-Balkan antantı programına dahil 
ya Hariciye Nazırı B. Kamila rnuhtelir mcs<'lelcri tetkik etmiş- manda hazırlıksız bulunan 
Kroftanın riyasetinde 28 Ma- ler, hükumetlerinin bu husuelarda milletlerin vay halinel. 
yısta bir konferans akdetmiş- tam mutnbakıtt nnzarlannı ve Biz, bu hususta basiretli 
)erdir. içtimada elyevm kü· sıkı itimadlarınm ve teçriki me- davranmış ve başkalarından 

~
nilflrinio ınetmd neticelerini mil· f 1 h k · b 1 

Çük antant devletlerini alaka- eve are et etmış u unu· 
ahede etmişlerdir. 

dar eden bilcümle aktuel me- _; yoruz.,, 
seleler üzerinde görülmüş ve kararlar almak üzere bundan Milli Müdafaa Vekilinin bu 
üç hükumetin müşterek mena- sonra yapacakları toplantıları sözlerinden sonra, bir çok ha-
fiinin aynı olduğunu ve ara- kararlaştırmışlardır. tibler söz söylemişler ve or-
larmda tam bir ahenk ve te- Belgrad, 29 (Radyo) _ dumuzu takdir ederek, Milli 
sanüd bulunduğu neticesine Balkan antantı devletlerinin Müdafaamız uğrunda yapıla-

varılmıştır. Müşterek gayelere avam cemiyeti nezdindeki mü- cak her fedakarlığın yerinde 
varmak için küçük antant dev- messilleri, dün Cenevrede bir olduğunu beyan eylemişlerdir. 
letleri, kendi aralarındaki me- konferans akdetmişler ve son· Bunun üzerine, büdçenin 
selelcr üzerinde konuşmak ve ra bir tebliğ neşretmişlerdir. masraf kısmı müttefikan kabul 

Talebe olmadığı halde "talebeyim,, demiş edildikten sonra, varidat kıs
mına geçilmiş ve müzakereye 

Barda başhyan ve yangın de;~.;~~n2~u~~:~usi)-Or-
yerinde biten vak'a dumuzun, tamamen motörize 

edilmiş bir hale konması için 

Meğer İsmail Hakkı suç tasni ve 
zabıtayı iğfal etmiş 

Kahramanlarda oturan ve Kendisini talebe olmadığı 
adının Adanalı Salih oğlu İs· halde talebe göstermek ve bu 
mail olduğunu söyliyen bir şa- suretle talebe ismini kirletmek 
hıs, zabıtaya müracaatle yan- istemek gibi bir harekette bu· 
gm yerinde eski fuar sahası lıman, aynı zamanda suç tasni 
arkasında önüne çıkan bir şah· ve isnad eden, zabıtayı iğfale 
sın, kendisini tehdid etmek kalkışan İsmail Hakkı tutulan 
s~retile ~SA lirasını aldı~ını .. id· tahkikat evrakile adli;eye ve-
~ıa ve şıkayet ey.lemesı uze· ri imiş ve adliyece sorguya çe-
rıne zabıtaca tahkıkata başlan- k'I . t' A 1 h" . . . d 

H 
.. k. d ı mış ır. sı uvıyetını e 

mıştı. enuz on se ız yaşın a . 1. 1 .1 H kk h kk d 
1 1 .

1 
gız ıyen smaı a ı a ın a 

o an smaı : dl' t hk'k d . 
B 1 . T' 1. • a ıyece a ı ata evam edı-

- en zmır ıcaret ısesı l kt' 
1 b . d . G 1 . b ece ır. 

ta e esm enım. ece eyın a- -----------
ra gitmiş ve içki içmiştim, ge- Amerikadaki 
ce yarısı bardan çıkıb mek-
tebe giderken soyuldum. Almanların istidası 

Demişti. Londra, 28 (A.A.) - Roy-
Zabıtaca yapılan esaslı tah- terin yazdığına nazaran, cenub 

kikat neticesinde böyle bir Afrikasındaki Almanlann Mil-
vak' anın olmadığını ve zabı- letler cemiyeti mandalar ko· 
taya Salih oğlu lsmail adını misyonuna gönderdikleri istida 
veren bu şahsın, hüviyetini mezkur komisyonun Haziran 
gizlediği, asıl adının Seyid toplantısı ruznamesine konul-
Mehmcd oğlu İsmail Hakkı mıyacak ve önümüzdeki sene 
olduğu anlaşılmıştır. İşin ga· içtimaına bırakılacaktır. 
rip ciheti de bu şahsın hiçbir 
mekteple alakası olmadığı Zelzele 
halde kendisini ticaret lisesi 
talebesi olarak söylemesidir. 

Zabıta, lsmail Hakkının, 
geç vakte kadar sarhoş ol
duktan sonra yanında bir ar
kadaşı bulunduğu halde yan
gın yerine gittiği ve orada 
aralarında çıkan kavga neti· 
cesinde ayrılan arkadaşının 
kendisinin yirmi beş lirasını 
ahzügasb ettiği şeklinde bir 
hikaye uydurduğunu tesbit 
etmiştir. 

Dün saat 16 sularında şeh
rimizde çok hafif bir zelzele 
hissedilmiştir. 

Memesi altından yaralamış 
lkiçeşmelik caddesinde Ke

mal, Hasanı sol memesi altın
dan yaralamıştır. 

lnebolu faciası 
İnebolu faciası maznunları-

nın muhakemelerine yarın öğ
,_ leden evel şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde dtvam edile
cektir. 

hükumetçe alınması lazımgelen 
bütün tedbirler alınmıştır. 

Alman-F ranşız 
ticaret muahe
desi imzalanıyor 

Paris, 29 (A.A.) - Son 
günlerde Alman Ticaret Na-

zırı Şaht ile Fransız Ticaret 
Nazırı Bastid arasında yapı· 

lan müzakereler Fransız-Al
man ticaret muahedesinin şiın· 
diye kadar imzasına mani ol
muş olan müşkülatı mucibi 
memnuniyet bir tarzda hafif
letmiştir. 

iki hükumet bazı hususi 
meseleleri ve muahede metin
lerinin tanzimi için devam 
olunacak müzakerelerin yakın· 

da muahedenin imzasına mün
cer olacağını memnuniyetle 
müşahede etmişlerdir. 

Bu muahede iki memleket 
arasındaki ticaret ve maliye 
müaasebetlerini sağlam esas· 
lara oturtacaktır. 

Paris, 29 (A.A.) - İyi bir 
membadan haber verildiğine 
göre, Fransız-Alman ticari 
münasebetleri hakkında pren-
sip itibarile husule gelen itilaf 
mucibince Almanya bundan 
sonra Fransız mamulatı satın 

alacak ve Fransız müstemle
kelerindeki ·!Jlahsulatın bir 
kısmı da Almanyaya tahsis 
edilecektir. 

Daves ve Yong istikrazlan 
faizlerinin indirileceği zanne
dilmektedir, 

30 .Mayıs 9?7 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12 - 14 Halk 
türkült:ri havadisler. 
Akşam: Beyoğlu Halkevi 

saat 18,30 dans musikisi, 19,30 
konferans (Ordu saylavı B. 
Selim Sırrı Tarcan tarafından 
f ngiliz terbiyesi hakkında). 
20 Bn. Müzeyyen ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musikisi, 
20,30 B. Ôıner Rıza tarafın· 
dan arapça söylev, 20,45 B· 
Muzaffer ve arkdaşları tara· 
fından Türk musikisi, 2t,15 
stüdyo orkestrası, 22,15 aians 
ve borsa haberleri, 23 plakla 
seçilmiş musiki parçaları. __.,,.. 
------
İskan kanunıt 

·---·•+• .,.----
Değişen madde/er 
hakkında talimat,, 

name çıktı 
iskan kanununun bazı mad' 

delerini değiştiren kanunu~ 
tatbik şeklini gösterir talı" 
matname Bakanlar Heyetince 
kabul edilmiştir. Talimatmıı· 
menin ihtiva ettiği esasla~ 
göre muhacirlerin iskan gene 
direktörlüğü emrine terketme~ 
üzere beraberlerinde getirt' 
cekleri keresteler Sağlık ve 
Sosyal Yardım BakanlığıncJI 
tesbit ve iskan olunacak evs~f 
ve ebadda ve mamul b'ir ha · 

b·r 
de bulunacak ve muayyen .' 
nisbet dahilinde getirilccektıt· 

Muhacirler beraberlerinde 
getirdikleri keresteleri iskail 
emrine verib nermemekte ser· • e 
best olacaklardır. iskan emrıll 
vermedikleri takdirde bu ke' 
restclerin gümrük resmini yC' 

receklcr ve hükumetçe yapıla" 
nakil masraflarını da ödemei'e 

hır mecbur tutulacaklardır. Mu 
cirler getirecekleri kerestelc' 

ı· 

için mahalli konsolos\uklııf 8. 

mızdan birer beyanname tı 
. k\ 111ıı· caklar ve konsoloslu arı c 

da tanzim olunacak n1em 
şehadetnamesinr, her . k~:· 
metre kerestenin çıkım ısk r ,, 
sindeki o günün rayiç. J9

r 
üzerjnden kereste fiatlerı e~"' 

. le'''' colunacak ayrıca muhacır 
. . t~ 

iskelede kereste sahıplerı 'f 
rafından ödenen h~m~~lı .ş
gümrük iskde resmı gıbı \. 
Pılınası zaruri masraflarla tıı,. . ıcııı• 

· mil masrafları da yazılaca . . gı 
Gümrük ve iskele resfll" d 

• fil" 
bi ecnebi memleket resm1 g, 

kamlarına ödenmiş olan ~ 
ralar için konsolosluk\arı:Jif· 
resmi makbuz istiyeceklef 

0 . . k ııS 
Kerestelerın paralar~ 0 

69• 
losluklarımızca menşe şc y$ 
detnamelerine yazılan ve 0r 
pılan masraflar ayrı ayrı gt9f 
terilen ve Türk lirası t~f 
da işaret olunan miktar 

0 

rinden verilecektir. . ~t 
Bu kerestelerin çıkım 1~~~ 

lelerinden Türkiyeye: ilk tıif 
iskelesine kadar olan na ır 
ve tahliye masrafı hükliıJle ,.e 
ödenmemiş ise bu tahliY:lil 
talıliye masrafları da 111 • ıet' 
fiati ile birlikte muhac•~,J.'i' 
ödenecektir. Keresteler 'fı>te~İ' • ·s 
yeye. girim kapılarında 1 ~18~ 
len evsafta olup olmadı ~l 
muayene edilerek makbuı ~ıı' 
kabilinde teslim ahnac~l 
Kereste parnları, kerest~ d 
teslim alınmasını müteakf 
hal ödenecektir,. 
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~Tarihi simalar 
'!!!!_mde en muvaffak hanedan tipleri arasında 

• 
lngiltere Kral hanedanı da var 

Sold,,,. ı. 
.S.A:kind Ilı aa•~ dolrrı 1 - Gabg Morleg k.raliçe Viktorgada, 2 - Lgn Harding 
it.,.; S'-"iıanrüle, 3 - J:?eımond Teıter Altıncı Edoardda, 4 - Jakelin Debiibalc 
Al-.f Sı.a,. 'd~,. 5. - Kralıp Elizabet /iliminde bir artist, 6 - Katerin Hepbarn 

Si.._; .. I '!ınıinde, 7 - Mari Tiidor /iliminde Sgble Torondik 
~ .• ilea11nde, sinema bu kanaat buıün sarsılmış ve Lin Harding, Sekizinci Han
~ ti;:". .en mwı.fık ha- İngiliz kral hanedanı erkim riyi nasıl canlandırmış ise Des-
~ ~ının ancak Habs- da bu huıusta birinci planda mond Tester de bir çocuk olan 
dan cıb anı erlwn arasın- yer almata başlamıştır. 6 ıncı Edvardı Sibil Torndik 
~ '-' ~ hakkında kuv- Maamafib, Romanoflar da, de Mari Tüdoru canlandır-
- naat vardı. Fakat birçok filimlerde Hababurg- mışlardır. 

Yeni bir fiUm lardan geri kalmamışlardır. Kraliçe Elizabeti de sıra ile 1) An Boleyn, sekizinci Hanri, ve aynı muvaffakıyetle Florans lllbgah Mari Türdor birer maruf si- Eldridg, Flora Rolisa11 ve 
nema şahsiyeti değil midirler? Yvet Penne beyaz perde üze

Kadınlar Doktor Kabancı, An Bo- ri~de yaşatmışlardır. Katerin 
-. leynin üç meme1i olduğu için Hıbbron, bu sebbar kadın, 

Çoif :.;; 1 

• 1 kocası kral tarafından başmın Mari Stuarı bir daha dün-
5 u %e kopanldığım yazar! yaya getirmiştir, diyebiliriz. 

8i ı•ı • d • Sekizinci Hanriden sonra Maamafih Jaklin Delübak ta 
r rl im lr • filioı aleminde Mari Stuar ve Mari Stoan canlandıran 20 

~&ette Da · • · · . .... 911 d" vıaın ısmı eğer hı-

"'" :arlardı fazla duyulma
~- 'd bu.n~ kabahat ken
'-ırı fil• elildır; ve bu, Betti
"et -Ye 111ı .. sahnelerindeki kud· 
baıL · ~ fohretine halel vermez 
-·~.. R , ~ obert Rossenin 

aar..;eft b ka~ınlar .. filiminde 
'8 fil~ Sözümüzü teyid eder! 

Wilt ... h•~de Amerikanın bü
,.._ yç ırle · · 
'~•"'1 nnın gece zevk 
--~t~•n birisi, meçhul 
~ cnn zevklerine hizmet 
~ ti:vallı ve ahlaksız kız
~rı baabneler vardır. Bu 
~~~eriı ~r birinin be.slemeğe, 
~ nı Çelcmete mecbur 
'dır birer dostları da 

41 • 

~~ lıadınlar. iıte böyle 
ı...~ ve ahl&ksız genci 
~ llir ~ecburiyetinde ka
~ b ban hayatı ve ma· 
~ ~ u filimin esasıdır ve 
~ ._, Bette Davis o ka-
~ \i ..__I temsil etmek

~ ~ bir yıldız ola
Mi&l h.a kadar muvaf-

Elizabet mühim bir mevki tu- inci asır dilberlerindendir. 
tar. Katerin hep birden bun- Gabi Morlayın imparatoriçe 
ların maceralarında şöhret Viktorya rolü, harikadu. Çün· 
kazanmıştır. Elizabet ve "Ye- kü Kraliçe Viktoryayı hayatta 
nilmez Armada,, beyaz perdo iken görenler bili çoktur? 
için paha biçilmez mevzular Bunlar, Viktoryayı yeniden 
hazırlamıştır. ve - torununun torunu büküm 

Kromol mevzuumuzdan ha- sürdüA-ü zamanda- gördükle· 
riç kalır. rini sanmıılardırl 

Artistler ve saçları 

Solda Priscilla La111on, uzun diiz saçlarile ortada 
Elenor Vlıitneg şık buklelerile, aşalıda Madel~ine Cor
rolle kendisine bir ıimal giizellili Mren diiz saçlarile 
solda Lirette Laflflin tabii fH! pratik saçlarile göziiltilgo; 

Ah bu saç modaları, ve hep· berberin elinden her kadın 
sinden fazla simaya en ziyade gfrzel olarak çıkabilir! 
yaraşacak saç şekli bulmak Görüyorsunuz ya... Saç mo· 
üzüntjiıül daları, saç şekilleri, · güzef bir 

Güzel bir kadın, berberlik kadın için, • hatta çirkin için 
bedii zevk ve kudretinden de- hayati bir mesele demek· 
mahrum bir berberin hatasile tir. Bu meselenin hayatiyeti, 
ne kadar çirkinleşir... Buna sinema yıldızları için artık aza· 
mukabil, sanatında ve bedii mi bir dereceye vanrl 
zevldacl. ~idik olan bir S-Ç moda vo ıekli, simanın 

Asilzadeler 
Türkün alicenaplıtı: 
- iyiliği denize at, balık 

bilmezse Halik bilir. 
Bilir şekJindeki atalar sözü 

içinde, geçenlerde harekete 
geçti. ispanyadaki sefaretha
nemize iltica eden birkaç yüz 
asilzadeyi (1) sağ, salim mem
leketimize getirib, f spanyadaki 
kan ve ateşten kurtarlllak is· 
tedik.. Büyük Türk kalbi, ne 
yapsın ki, düşküne acıyor. 
Hatta düşmanı bile olsa .. 

Karadeniz vapuru, bir hayli 
müddet evel denizleri aşarak 
İspanya sahillerine vardı ve 
asaletleri kendilerinden men
kul olan lspanyollan aldı .. 
Aldı amma, akla karayı da 
seçti.. Çünkü ditcr taraf du
rur mu ya, basıyor bombayı, 
yerleştiriyor mermiyi .. 

Yani binbir felakete ve teh
likeye rağmen kendi yüksek 
alicenaplığının emrini yerine 
getirdi ve nihayet hareket etti. 
Böyle bir vaziyet karşısında 
insanlık noktasından beklenen 
şey ne olabilir? 

Hiç şüphesiz minnet, şük
ran ve takdir değil mi? 

Yok camm, ne münasebet?. 
Asilzadeler, kanlarındaki, ruh 
ve cevherlerindeki asaleti gös
terivermişler. Vapur, ltalya 
limanlarına gelince, bu yadi
garlar, gemiyi altüst getir
mişler: 

- Siz bizi komüoiıtlere 
teslim ed'ecebiniz, ıabverin 
bizi! 

Diye feryadı basmışlar, ltal
ya toprağına aya~ basmışlar .. 
Şu asilzadelerin mertlilderine 
ve insanlıklarına karşı insanın 
parmağını değil, bileğini ısıra· 
cağı geliyor. Keşki boğa gü
reşi kabranlarının yüzüne sefa· 
rethanenin kapılanna kapat
saydık.. Onları, öliimüa bom
ba yağmurunun altından kur
taran Türklerin, sığın kasaba 
verir gibi, komünistlere teslim 
edeceğine kim inanır?. Bittabi 
hepsi de behanedir, hepsi 
laftır!.. Belki de, kökü çoktan 
koruyan palavra asaletinin ar· 
tık burada sölcmiyeceğini an
lamış ve eskiden kovdukları 
Musevilerle yüzyüze gelmek 
istememiş olacaklar ki, çareyi 
İtalya limanlarına çıkmakta 
bulmuşlar .. 

Bittabi, bu herifleri balmu· 
mu ile davet etmediğimiz için, 
arkalarından sadece: 

- ili cehennemi zümeral 
Deyib geçeriz. Amma, doğ

rusunu söyli)teyinı ki, ben, on· 
ların geldiklerini bir cihetten 
isterdim. Çünkü o takdirde 
Musevi vatandaşlarımız, eski 
düşmanlarını görür ve şimdi 
konuştukları dilin onlara aid 
olduğunu anlar, artık fıpan· 
yolca denilen ıu berbad dili 

hal ve istikbaldeki şekillerini 
ve hatlarını en büyük bir ih
tisas ve isabetle mütaleası 

demektir. Bu hususta berbere 
bir derecede saç sahibi dil
berin de -veya çirkinin- yar-

dımı lazımdır. Güzellerimize 
sinema yıldızlarını esas tuta
rak saç moda ve ıekli üze· 
rinde biraz rehperlik edelim: 

.•. 
Eğer güzel Delores del Ris 

gibi çehreniz biraz beyzi ve 
uzunca ise, yarım uzun saç, 
pek hafif bir kıVJrcıklık ve. 
alan üzerine fazlaca dijfük 

Sayfa S 

MAHKEWELERDE 

Resmi zabıt varakası n• 
sıl imha edilmiş 
-------------

61 günde F atsadan İzmire YGYJil 
getirilen maznun neler söyledi? 

Resmi vesikayı ortadan kal
dırmak suçundan Fatsa kaza
sının Duayeri köyünden Ga
galı oğullarından Osman oğlu 
Hasan adında biri, Ağırceza 
mahkemesinin ihzar kararile 
Fatsada yakalanmış ve 67 
günde lzmire getirilerek mu· 
hakeme edilmeğe baş lanmış
tır. Hasan, 934 senesinde 
Çeşme kazasının Uzunkuyu 
karakolunda jandarma idi. Bir 
akşam, gümrük muhafaza me
murunun tensibile Çeşmenin 

Germeyan köyünde kahvede 
araştırma yapılmış, köylünün 
üzerinde kaçak sigara kağıdı 

mevcud olup olmadığı araştırıl
mıştır. Bu araştırma esnasında 

köy halkından Şerif oğlu Ha· 
sanın üzerinde bir brovnig 
tabanca bulunmuştur. 

Bunun üz.erine Şerif oğlu 

Hasan, köy odasına götürül
müş, yasak silahın üzerinde 
bulunduğuna dair bir zabıt 
varakası tutulmuş ve bu zabıt 
varakasile tabanca, jandarma 
Hasına teslim edilerek kaza 
merkezine gönderilmiştir. Di· 
ğer taraftan silahın sahibi Şe· 
rif oğlu Hasan da: 

- Beni nasıl olsa kaza 
merkezine çatıracaklar.. Gi
deyim, ifade vereyim, silahımı 
da alıb geri döneyim. 

Diye düşünmüş, iandanna 
Hasan köyden aynldığı ve 
kaza merkezine yollandıtı sı· 
rada Şerif otlu Hasan da 
Çeşme yolunu tutnlUf, yolda 
jandarma Hasanla birlikte gi
derken jandarmaya şu teklifte 
bulunmuştur: 

- Bana fenalık etme.. Şu 
"Zabıt varakasını yırt, bu silah 
senin olsun, sendeki toplu ta
bancayı da bane ver. Bu me
sele kapansın. 

Dava evrakına göre jandar- . 
ma Hasan, evveli bu teklifi 
kabul etmemişse de Şerif oğlu 
Hasanm ısrarı ve: 

- Bunda senin için hiçbir 
tehlike yok. 

Diye söylediti sözlere ka· 
narak teklif edilen silah mü
badelesini yapmış, zabıt vara
kasını da yırtmıştır. 

Fakat üzerinde taşıdığı bro
nig tabanca görülmfiş, mese-

bırakırlardı.. Ne yapalım ki, 
olmadı .. 

ANADOLUnun verdiği ha
bere göre, herifler Cibutiye 
gidiyorlarmış.. Asilzadelere 
Adis-Ababa-Harar yolu inşa· 
atında taş kırdınrlarsa yerinde 
bir iş olur.. Bu sayede, dün
yayı çok iyi anlamış olurlar. 

Çimdik 

dalgalı saçlar modasından 
hiçbir zaman ayrılmayınız! Ma· 
amafih, Eleonoro Vinti gibi 
arkadan tam bukle usulü de 
bu sistemi mükemmelen ta
mamhyabilir. 

§ Sarışınlar, saç şekillerine 
istedikleri kadar, namütenahi 

yenilikler ve usuller iliv.e ede
bilir. Maamafih Lizet Looven' 
sarışın ~e siyah saçlıların hau.-

vaslı demektir. Bu dilberin 
parlak saçlarının canlarda bir· 
denbire ,köpüren. dalgalı şekli, 
oval sim•lara c;.ok yaraşır. 
Ayın tekil, Necetman Leyli-

le meydana çıkmış, bundan 
dolayı zabıt varakasını imha 
.suçundan ~endisi mahkemeye 
verilmiştir. 

Maznun Hasan, jandarma
lık müddeti dolunca terhis 
edilmiş, Fatsa kazasındaki kö
yüne dönmüştü. lzmir Ağır· 
ceza mahkemesi, mahkemeye 
gelmiycn bu şahıs hakkında 
ihzar kararı verince köyünde 
yakalanmış, bir defa da yolda 
jandarma elinden Kaçınış_, fa· 
kat tekrar tutulmuş, yukarıda 
yazdığımız gibi 67 günde iz. 
mire yaya olarak getirilmiştir. 
Çünkü kanun mucibince maz· 
nunun ilk celsede hazır bu
lunması lazımdır. 

Hasan, mahkemede verdiği 
ifadesinde: 

- Ben Şerif oğlu Ha~a 
silahımı değiştirdim, bunu in
kar etmem. Fakat zabıt va· 
rakası imha etmedim. Zat.en 
bu silah için zabıt varık4sı 
tutulmamıştı. 

Demek suretile mücllen iti· 
rafta bulunmuştur. Mabkeıde
ce şahidlerin celbine blİar 
verilmiş, muhakeme, başka 
bir güne bırakılmlftır. 

Eşrefpafa cinayeti 
Eşrefpaşada kahveci B. 

Kadri ve Remziyi öldürmeltle 
maznun ince Mehmed ve arka· 
daşlarının muhakemelerine c!ün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiflir. Maz
nun ince Mehmed, müşahe\'Je 
altına alınmış oldutu için- dün
kü celsede yoktu, diğet maz
nunlar hazırdılar. 

Bu celsede Sabahat adında 
bir kadın şahit sıfatile dinlen· 
miştir. Bir iddiaya göre, maz-
nunlardan kasap Hüseyioin 
köpeği maktul Kadri ta1afın· 
dan öldürülmüş, kasap Hüae· 
yin de bu yüzden Kadriyi :öl
dürmüştür. 

Şahit Sabahat, böyle bir 
köpek vak' asının geçmit ol· 
duğunu, fakat bunun ci~)Ct• 
ten sonra vukubulduğunu söy· 
lemiş ve: 

- Köpeği öldüren Kadri 
değildi, kudurduğu için bek
çiler öldürmüştür. 

Demiştir. 
Bazı şahitler gelmemişlerdi; 

onların celbi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmışbr. 

Romaya gidiyorlar 
Roma, 28 (A.A.) - Çin 

Hariciye Nazın önümüzdeki 
haf ta Rom Ayı resmen ziyaret 
edecek ve bir kaç gün kala-

caktır. 
Mısır heyetinin birkaç azası 

da keza Romaya gelecektir. 

sının saçları demektir; çünkü 
Jcoya, siyah saçlar,. da çok ya· 
,raştr ve o kadar müşterek bir 
şekiWir ki değirmi yüzlü ka· 
chnliır <!a hor görünür. Mad· 
len Karrolun düz ve az dal· 
galı saçlan da oval simaı.nn 
hülyalı şekiHerini hazırlar. 

Yine oval simahlaidail ~ris· 
çilya Lovaon uzun ve çek gü-
zel saçl~rını berberin insafsız 
makasına teslim edememiştir; 

bpnda haklıdır ve kendiaine 
çok yaraşan bu ~ekli kendi· 
ıinde'n başka tatbik edecek te 
hemen 1ok ıt"bidit. 



JKiyar.ayı~gelin elbiselerile görenler: 
(."Melekten daha güzel,, diyorlardı. . 

Gondol · ağır ağır hareket - Dok Francısko teşrif - Muht~re'm 'mis~firlerimize 
• etti. I Biraz sonra Dokanm sa· buyuruyorlar! haber 'veriyor

1

um ' ki, Hüküm-
rraymm iskelesinde idiler. Bir Kiyaramn müstakbel kocası, darımiz Doka hazretleri ve 
lküç.ük müfreze onları selam· buakşam kıyafetini tanzimde Yeneaiğin en mesud dilberi 
c dı . 1 Doka, Kiyaranm koluna bütün itinas!nı göstermiŞti. · Sinorina Kiyara teşrif edi· 
:girdi: Biraz içmiş Cle görünüyordu. yorlar ... 

- Kızım, 'itidaline sahib Neşeli ve ' Çapkın jestlerle yü- Diye bağırdı. Salonda der· 
.ol.. Nazan dikkati ccelbeöe- rlidü, Cfostlarmı selam'Jadı, ka· hal ses kesildi. ~adınhtr, kız· 
,ceksin.. aınJarın elini öptü. Prenses lar, Kiyarayı daha yak.ından 

- Etimde Cleğll .. Çok fena iriniyi görünce; kendi kendine: görebilmek için kalabalığih ön 
~iyetteyim. - Nefis bir mahluk -diye kısmına doğnl ilerlediler. Ki-

- Biraz metanet!.. Biraz ld d b b yara Dokanln kolundaydı. Do· 
mırı an ı· muz gi i soyu ka ona .·für'2-e'y' ~e'r fısıldıyordu: 

metanet!. Göreceksin ki bila- · ı· 'i yıme ı.. Kiyara, yavrum. Biraz 
hare bana dua edeceksin.. p l · · renses 'rini dul bir kadın- gül, neşeli görün.. Halbuki 
Bu. küçük bir kalb sarsıntı· d Y · d t unanıstan an yeni gel· gözlr:rinden ıztırab ve teessür 
smdan ibarettir. · · V dk mıştı. ene i te yerleşmişti. damlıyor. Dedikodu çıkacak 

Kiyara, saraya girer girmez, Muhitteki dedikoduya bakılır. 
hazırlığın çoktan başlamış ol- sonra .. sa, Venediğin Dokası ona - Müsterih olunuz ha~met· 
duğunu gördü. Hizmetçi ka· .. )" .. k t y gon unu ap ırmış, gitmişti. penah.. Şimdi kendime geli· 
dınlar, erkekler dolaşıyordu. H tt · d k b a a, prensesın e pe İ· rim. Bir heyecan geçiriyorum, 
Mermer koridorlardan çiçek· " d d ,., l gane avranma ı&ı söy eni- ondan ibaret .. 
ler, paketler geçiriliyor, denize yordu. Bu sebebledir ki, Ki· 
bakan pençerelerdeki perde· yaranın nişanlısı, bu dilber 
ler de değiştiriliyor, büyük Yunan kadını ile meşgul ola· 
avizeler takılıyordu .. mamış, ancak tanışmıştı. 

Herkes Dokanın ve gelinin 
önünde hürmetle baş iğiyordu. Salon artık dolmuştu. Göz. 
Bilhassa Kiyaraya bakıyor· ler, ikide bir, Dokanın ve ge-
lardı: linin gireceği kapıya çevrili· 

- Yarın akşam -diyorlaıdı· yordu. Herkes sabırsızlanmağa 
kimbilir ne muhteşem gelin başlamıştı: 
olacak, kimbilir?. Dilber Kiyarayı, gelin kıya· 

Doka, Kiyaranın bu emri feti ile göreceklerdi, ondan 
vakii herhalde kabul edece· sonra İçecek, dans edecek, 
ğinden emin olduğu için dün bahçenin tenha köşelerinde 
akşamdanberi hazırlık emrını dolaşacaklardı .. 
vermişti. Sarayda en küçük O kapıda duran kadifeden 
teferruata bile riayet edile- kısa, dar pantalonlu, beyaz 
cekti. Sarayın gün doğusuna çoraplı, ceketi baştan aşağı 
düşen büyük bahçede de sırmalar işlenmiş ihtiyar teşri· 
meşaleler hazırlanıyordu. fatçı, bir aralık, kalın bir 

* • * sesle: 

- Haydi yavrum, göreyim 
senı .. 

Zavallı Kiyara, zoru zoruna 
gülmeğe calışıyordu. Tam ka· 
pıdan girmişlerdi ki, dehşetli 

bir alkış yükseldi. 
Kiyaranın yirmi metre kadar 

uzıyan duvak tüllerini, on iki 
güzel hizmetçi tutuyordu. Ki
yara, sanki bir insan değil, 

gökten yere inmiş, masum, 
beyaz çehresi ile insana ilahi 
mahluklar hissini veren başka 
birşeydi. 

Kadınlar, kızlar, gaşyolmuş 

gibi: 
- Melek -diye mırıldandı

lar· belki melek bile bu ka· 

\ 
dar güzel değildir. 

- Sonu var -

Nazilli belediyesinden: 
Nazillin~? .~şağ! kısmı eski konak mevkiinde belediyeye aid 

4 localı buyuk hır salon ve bir soğukluk ve beş localı her 
biri ikişer l~ca alabilir on kanepeli soyunma yeri ve ortada 
havuzu havı antre ve külhan yeri ile yanında çamaşır kurutma 
yerini müştemil hamam binasının 938 yılı Mayıs ayı sonuna 
kadar bir yıllık icarı uzatılarak 4/6 1937 Cuma günü saat 15 

Büyük ve Küçükler için 

Sümer Bank 
' 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

) 

Coplantıya c;ağırış 
Alaşehir üzüm tarım satış ko

operatifi üyelerine 
Kuruluşu lktısad Vekaletinin tas~ikine iktiran eden 19 nu· 

maralı Alaşehir üzüm tarım salış kooperatifi ilk genel kurulu 
15 Haziran 1937 salı günü saat 16 da Alaşehir ziraat banka
sında toplanacaktır. 

Ortakların asaleten 
olunur. 

veya vekaleten hazır bulunmaları rica 
Ortaklardan 

Osman Göktr 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu seçimi 
2 - Kontrol kurulu seçimi 

müzakere ve karar 

Ertesi akşam üzeri idi .. On 
genç terzi kadın, hazırladıkları 
hususi gelin elbistsini Kiyara
ya giydirmişlerdi. Saray, bir 
nur deryası içindeydi. Büyük 
mermer salondan sarkan 
avizelerde kristal parç.alar pa· 
rıl parıl yanıyor gibiydi ve 
boydan boya uzanan büfede 
altın yaldızh kadehler duru
yordu. 

Kiyara, bir kefene sarılıyor· 
muş gibi, hafif hafif titriyordu. 
Misafirler, en temiz, en şık 

kıy af etleri ile ve asırlarının 
modasındaki bütün inceliklere 
dikkat ederek birer birer gel· 
meğe başlamışlardı. Teşrifat
çılar, her misafirin ismini ve 
payesini yüksek sesle haber 

te biteceği ilan olunur. 30 1 2 3 1673 

Toplantıya c;ağırış t:oplantıya c;ağıriş 
Kemalpaşa üzüm tarım satış Salihli üzüm tarım satış koo-

3 - Hakem kurulu seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında 

veriyorlardı. 
Misafirleri, Doka namına 

aynı aileden ihtiyar prens Pa
ulo karşılıyordu. Salon, renk, 
ihtişam ve nefis kokular için· 
de yüzüyordu. 

Bu aralık, teşrif atçının sesi 
duyuldu: 

- Yunan asilzadelerinden 
prenses irini! 

Başlar, kapıya doğru çev· 
rildi, genç, gayet güzel, şuh 
ve çapkın olduğu anlaşılan 
bir kadın, sehhar, simsiyah 
gözlerinin içinde tutuşmuş bir 
çift bakışla etrafı süıerek ağır 
ağır yürüdü. Sanki güzelliğinin 
önünde herkesin boyun eğme· 
sini istiyor gibiydi. Birdenbire 
etrafında bir halka oluver· 
mişti. Prenses irininin gülüşü, 
kadehlere çarpan bir kahkaha 
halimle saray bahçelerinden 
dışarıya dökülüyordu. 

Tam bu sırada teşrifatçının 
sesi tekrar yükseldi: 

kooperatifi üyelerine peratifi üyelerine 
Kuruluşu İktısad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 12 nu· Kuruluşu lktısad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 18 nu· 

maralı Kemalpaşa üzüm tarım satış kooperatifi ilk genel ku· maralı Salihli üzüm tarım satış kooperatifinin ilk genel kurulu 
rulu 18 Haziran 1937 cuma günü saat 16 da Kemalpaşa 16 Haziran 1937 çarşamba günü saat 16 da Salihli tarım 
Halkevi salonunda toplanacaktır. kredi kooperatifi binasında toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmalurı rica Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları rica 
olunur. Ortaklardan olunur. Ortaklardan 

Abdullah Sakmen Osman Aydın 

Ruzname Ruzname 
1 - Yönetim kurulu seçimi 
2 - Kontrol kurulu seçimi 
3 - Hakem kurulu seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzak~re ve karar 

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

toplantıya c;ağırış t:oplantıya c;ağırış 
Urla üzüm tarım satış koope- Turgutlu üzüm tarım satış ko-

(ratifi üyelerine operat ifi üyelerine 
Kuruluşu lktısad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 15 nu· Kuruluşu lktısad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 17 nu-

maralı .Urla üzüm tarım satış kooperatifinin ilk genel kurulu maralı Turgutlu üzüm tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 
19 Hazıran 1937 cumartesi günü saat 16 da Urla Halkevi 17 Haziran 1937 perşembe günü saat 16 da Turgutlu Halkevi 
salonunda toplanacaktır, salonunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları rıca Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları 
Ortaklardan 

Mustafa Atabek 
olunur. Ortaklardan olunur. 

1 
2 
3 
4 

Hilmi Gökçe 

Ruzname 
Yönetim kurulu seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem heyeti seçimi 
Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar 

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

rica 

•• 
Ucok-, 
Doğanspor ...... 
Bugün Alsancak ıt 
hasında karşılaşac~ 

Bugün Alsancak sahasırı 
Milli küme temaslarının sofi~ 
cusuna şahid olacağız. r 

Birleşen kulüplerimizin ~ 1 

~ümeye verdikler~ iki ta~ 
Uçok • Doğanspor karşı k 
şıya gelecek ve 'biribirini yt 

mek için tam birbuçuk saat 't 
varlak meşin peşinde koşa'! 
lardır. Bu iki takım, lıırı•; 
en anlaşmış ve en kuV" 
futbolcularını saflarında o)~ 
tacağı için bugünkü karşılaş 
herhalde samimi bir hw 
içinde cereyan edecek ve " 
bol bakımından çok yük5

• 

ve çok alakalı olacaktır·,,,,,J 

İzmir belediyesitıJ 
1 - Cinsi Miktarı Mo~~ 

men 
Kilo J(ııf' 

Formül 300 1
5 

Asidfenik 
Kristalize 250 1j 
Kreolin 200 1 
Kükürt 100 . I 

Yukarıda cins ve mıkt 
beher kilosunun muhaıJl,1 
bedeli yazıl' ilaçlar baş ~4 
likteki şartname veçhile f 

937 Cuma günü saat orı { 
da açık eksiltme ile ihale~ 
lecektir. Hepsinin muhııııı 
bedeli yedi yüz doksarı 
dır. iştirak için elli dokılı 
çuk liralık muvakkat tefll 

kb ·1 .. 1 O'rı~ ma uzu ı e soy enen ,, 
saatte encümene gelinir· 

2 - Senelik kirası ) 
beş lira bedeli muhall1111 

Namazgahta alay bey c~ 
sine bitişik yerde befed.~ 

k~tıı 
ait yol fazlasının baş 8 ~ 
teki şartname veçhile bC 
ndik kirası 4/6/q37 ~ 
günü saat on altıda a. 
tırma ile ihale edilecektır· 
rak için iki liralık m~~İe 
teminat makbuzu ile so} 
gün ve saatte encüıneoe 1 
nir. 19 23 26 30 Jli 

1 - Senelik kirası e 
lira bedeli muhamınenlc 
mer caddesinde 103 ; 
adanın 28215 metre roıJf~ 
ındaki 10 sayılı arsa~'Ji~ 
senelik kirası Başkat1~1 
şartname veçhile 8/6/19 ~ 
günü saat on altıda aÇ~ir 
tırma ile ihale edilecek~ 

iştirak için dört buçtl ~ 
lık muvakkat teminat 01

9 

ile söylenen gün ve 
encümene gelinir. f, 

2 - Senelik kirası ııl 
bir lira bedeli muhil el 
lsmetpaşa bulvarı, ~'(~ 
başına açılan yolda r',u 
sayılı deponun bir serı ~ 
rası Başkatiplikteki ~ 
veçhile 8/6/1937 S• 

1
tf. 

saat on altıda açık '1 
ile ihale edilecekt~r· tı~ 
için on birbuçuk )ır~ııf 
vakkat teminat mak te 
söylenen gün ve saat 
mene gelinir. ~ıt' 

3 - Senelik kira51
1Ji ~ 

lira muhammen b~de b' 
caddesinde tcmiılı" .

1 
çesindeki aşevinin ~'.,9 
kirası Başkatiplikteks '11 
veçhile 8/6/ 1937 

9 ı 
seat on altıda açı~ 1, 

ile ihale edilecekll~ıı 
için üçbuçuk liralık ~~ 

·ıe "' 
teminat makbuz~. 1 erıt 
gün ve saatte encurn

0 19 23 26 3 



~- /%mir /(qmgtanlığı ildnları 
ILınir MQ~taqkern Mev~i ıatın al~~ ~omişyonundıın; -
l -= ~eqemcnde'i ~ıtaatJ Jı~keriye jhtiyaeı için 90 ıon 11n 

kap,qh J:~rll§ Fkşiltmeye kgnnwştui. · 
~ - Jh~leşi ?/Hazir~n/93f paıijrtesi gijnü fi&at 14 de ~e~ 

Jl~I!}efl şatın ~im~ ~omisyonunda yapıl~cakbr. 
~ - J;v§af ve şer11iti M:eneıneµ :piYll4e sflhJl ~lma ~omis:-
~ _ YQnım~fl ~rijleP,ilir. ~ . . 
· · Tahqıın e~ıleq tutarı l 17Q9 lıra olup ılk t~m,na~ pa· 

raıı Q7ff liradJr: · · · 

ANADOLU 

bmir Y'iliyeti DefterdarlığJ.Qclan ; 
T:NQ. Jsım . İ~j Mevkii fio. Cilt tetkik Kazanç Zammı Yekun 

1P.4 F.erdin~n Madyanq 

l65 ,, " 
166 il ,, 

~~ J'Jejat Nuri 
212 aensiyon Rusa 
~3l Hijseyin Nadır 
257 Usta o~lu MehIIJet 

Sait. 
448 fsmail Hakkı 

varak No. Lira K. Lira K. Li~a K. Lira K: 
IÇomisyoncu Sağır S. 23-25 3/91 . O po . O Q0 47 SS 47 5~ 
l~racat tü~carJ ,, '' 3112 5 00 O 00 O 00 5 00 PzPm sab,laPf 
incir " ,, " 3/13 O 00 97 58 28 80 126 38 Ç. Ahçı K· S. 
Tüccar ve komisyon Yemiş ç. S 3/92 O 00 59 62 84 40 74 02 1~1 ln~isar ;d,.. ~ 
Kotllisyon urgancılar No. 9 3171 O 00 50 60 14 40 6~ 00 105 Q. !Çurumu 12 
Tüccar yemiş ç. 8 3170 O 00 60 00 12 00 12 00 39 M. J. T"raq. l2 2S 
Tüccar ve komisyon Ha· 3/84 10 00 Q OQ O QO lO 00 2& ViteJ l3 50 
lim ağa. 52 2l p. ~rditi 1~ 
Hizmet gazete sahibi 3182 O 00 144 00 28 80 172 80 19 A. ~. Qzijm. Jl 2$ 

K. 5: 
8 ~ş 

l4 
l$ ~o 
14 jQ 
13 
J2 

~ - Eksilt~eye gireçelderi ticaret odasında kayıtlı olmaları 
~rt Qlın•~la beraber 2490 sayıl} kanqnqn 2 VI! 3 n~ü 
ıp.addelerinde y,.zılı vesik~larla birli~te temina~ ve tek· 
ltf mektuplarına ihale saatındpn en geç bir saat evel 
Menem~n piyade alayı sahil alma komiıyonµna ver· 475 Hasan Bitman 

~~~m~~l.:;,;;en~· r~ ___ ..;:2:.:0_.:2::5_:3~0_.:4 __ ~· _1:.:5:.:3~6- 550 Celal 

Hacı Mahmut. 42 17 Esnaf ban. 15 
l\omisyoncu beyler 30 3/90 O. 00 90 49 14 40 84 89 6 P. Paci 17 50 

16 SQ 
17 50 

fıqıir Mü3tahkem . mevki s~tın alma komisyonundan; 
l - MAitepe piyade atışokulu için ıo ton koyun eti ve 

SS ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü aaat 
16 dft lstanbul Tophane satın alma kQmsyonunda kıı
palı zarfla ekliiltmesi yapılacaktır. 

ı - Ko~un etinin tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinin 
1
1
.3 SO liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 
ıra 25 kuruştur. 3 

..... Sartnamesi İstanbul Tophane şatın alma komisyonun· 
ela görülebilir. 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
~ddelerinde ve şartnamesinde yazılı .. vesikalarla bir· 
~~u, teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale sa· 

tiaden bir saat evvel İstanbul Tophane satın alma 
............_ - komisyonuna vermeleri. 25 30 3 8 1578 

lıın· M . 
1 - '' .. üstahkem Mevki ıatın tlma komisyonundan: 

Muteahbit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi mu· 
2 _ Jimb~ıı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
3 cpsıne biçilen ederi 15530 lira 60 kuruştur. 

- ~karesi 17 /Haziran/ 937 Perşembe iÜnü saat 15 de 
a M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 
4-ş 
5 _ I ırtna~11i M. M. v: satın alma komisyonundan alınır. 
6 _ ile ~emınat parası 1164 lira 80 kuruştur. 

~ıltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

3~ ~ olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
uncu maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve.si-

t~larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
ır saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 

~mclcri. 30 15 30 15 1290 lı~i ~~--------....;;.;..--:.:._~......::.:;_~~__;~..:;_--
1 r Müstahkem Mevki sabn alma Komisyonundan: 

- !d.arelcri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat 
ıçın 163 ton sığır eti 10 Haziran 937 Perşembe günü 
sdıat 15,30 da lstanbul Topane Sat. Al. Komisyonun· 

2 a kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
- T

41
•hmin bedeli 57050 lira olup ilk teminat parası 

3 _ Sa 02 lira 50 kuruştur. 
s:rtnamesi 285 kuruş mukabilinde lstanbul Topane 

4 _ I t. Al. Komisyonundan alınır. 
stcklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları sart ol
nııkJa beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
~el~rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
b~rnınat ve teklif mektuplarım ihale saatından en az 
ır saat evci T opane satın alma Komisyonuna ver· 

~ ıneleri. 25 .'{0 3 8 1579 
lını· M 

1 -''ı Üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
. d_ıreleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 
1~~n 281 ton koyun etinin 10 Haziran 937 perşembe 
ran~ saat 15 te lstanbulda Tophanede satın alma 

2 _ 1' ornıı!onunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

75a7hmı~ bedeli 126450 lira olup ilk teminat parası 
3 _ Ş 2 lıra 50 kuruştur. 

k art?amesi 632 kuruş mukabilinde Tophane sat. al. 
4 _ 11°mı~yo~undan alınır. tkklılerın Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

ma la beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
~el~rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
emınat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

........_ evvel lstanbul Tophane satın alma komisyonuna ver· 

ı-----.~müe~le~r~i-~2~5~~3~0-~3--:-~8--:----------~15~8~0-ırn r M 
l ~ üstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

B.eher kilosuna biçileo ederi 230 kuruş olan 20000 
kılo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

2 muştur. 

- t~aleıi 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de M. 
3 iYi. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
4 : lşllc teminat parası 3450 liradır. 

l
artnamesi 230 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan s a ınır. - f ksiltnıeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
arı ŞArt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~ Üncü. ~addelerinde ve şart~amclerinde yazı~ı vesika· 
•rla bırlıkte teminat ve teklıf mektuplarını ıhale saa· 
tından bir saat evel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver· 

'-- ~lcri. 15 20 25 30 1466 lı~~-· ~""'.-___ _.:,,:_..:;.:;_:;.;..~.;....------
ı _ B ustah~em Mevki satın alma komisyonundan: . 

eher çıftine biçilen ederi 425 kuruş olan 40000 çıft 
2 _ İhat ~undurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

V alcsı 4 Haziran 937 cuma günü saat 11 de M. M. 
3 _ lık ıatan alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ teminat parası 97 50 liradır. 

Şartnamesi 850 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
S _ Yonundan alınır. 

Ekıiltrneye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 
maloı prt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
": 3 Üncü maddelerinde ve ıartnamelerinde yazılı ve· 
•ıkılırla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

Talk fabrikası 2 c:i mıh~ 3/67 O 00 48 00 9 60 57 60 353 Yekun 
çılar 14 438682 Eski sahf 

568 Osman· O. Meh· Gazete ve komisyoncu ikiçeş· 3/68 O 00 36 00 36 00 72 00 439035 U. satış 
met lik halil ef. 2 Na. Zahire satışları 

S4 ismet sahil park gazino tramvay 3/103 O 00 O 00 74 34 74 34 
138 B. A, Elyon Komisyoncu 1 ci kordon 3/105 O 00 60 00 83 83 143 83 Çu. Ginsi K. S. K. S, 
570 Giritli Aziz Kahveci hük~met 3/98 O 00 72 00 72 00 144 00 107 Buğday S 625 S 62.5 
570 " " " ,, 3199 O 00 6 00 6 00 12 00 l5 Arpa 3 375 3 275 

60 Etem ve Rasim Pastacı ,, 38 31106 O 00 22 27 28 80 51 07 18 Çavdar 4 50 4 .SO 
63 Fethi Muakkip K. Nihat C. 63113 O 00 27 00 O 00 27 00 60 Yulaf 3 75 3 13 

202 . Hüseyin Hüsnü Hırdavatçı murabıt 4 No. da 23/13 O 00 146 67 O 00 146 67 37 B. Pamuk 4l 42 

Yukarıda iıimleri yazılı 18 mükellef namına Başduralc Maliye şubesince 933 malt yılı için - - - -
isimleri hizasında gösterilen kazanç vergileri tarhedilmiş isede kendilerinin terki ticaret etmiş B. Blum 
ol~p. nerede. bulunduklarının. bilinememesi hasebile ihbarnameler kendilerine tebliğ edileme- B. Çembırlayn ve Beld· 
mıştır. Teblığ makamına kaım olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1691 vine birer telgraf çekti 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: Paris, 29 (Radyo) - Fransa 
Başvekili B. Leon Blum, yeni 
lngiliz kabinesi reisi B. Novil 
Çemberlayna bir tebrik telgrafı 
çekmiştir. 

ismi 
Jb~ahim 
Hüseyin 
Ali 
Hasan 
Murteza 
izzet 
Kanber 

Hüseyin 
o. Şerif 

Mevkii 
Mesudiye C. 
Halkapınar 

Kahramanlar 
Çelik el s. 
Zühre S. 
Birinci kordon 
ltalya konsolosha· 
nesinde. 
Ali paşa C. 

No. 
120 

4 
57 
9 
2 

82 

San'atı 
Fırıncı 
Meyhaneci 
Fırıncı 

" 
" Meyhaneci 

Kavas 

Kumüsyoncu 

Vergisi 
Lira K. 
12 72 
9 28 

12 32 
3 08 

25 41 
18 48 
7 70 

5 00 

Senesi 

934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

933 

B. Blum aynı zamanda sa· 
bık Başvekil B. Baldvine de 
bir hürmet telgrafı gönder· 
miştir. 

/zmir tromvay ve 
elektrik şirketinden: 

Mustafa Tilkilik C. 376 ,, 5 00 933 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 2 ve 3/6/937 gün· 
leri saat 7 den 17 ye kadar 
Mustafa Enver Bey caddesile 
mücavir sokaklarda kesileceği 
sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

Yukarıda isimleri yazılı dokuz mükellef namına Basmahane ve Alsancak Maliye şubelerince 
9~3 .v~ 934 ~a.li yılı için isimleri hizasında gösterilen kazanç vergileri tarhedilmiş isede ken· 
dılerının terkı tıcaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi hasebile ihbarnr..meleri 
kendilerine tebliğ edilememiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan 
ilan olunur. ,, 1689 

saatmdan bir saat evel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 15 20 25 30 1472 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher metresine biçilen ederi (300) kuruş olan (150) 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini (2250) kuruşa almak ve örneklerini gör

mek istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. St. 
Al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 - İlk teminat parası 21750 liradır. 
4 - ihalesi 15161931 salı günü saat 11 de Ankara M. m . 

v. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel M. m. v. sat. al. komis· 
yonuna vermeleri. 30· 1-5· 13 (1664) 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den 
1 - Ankara Eskişehirde iki hangar yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli (180925) lira (42) kuruştur. Bu inşaatın kapalı 
zarfla eksiltmesi 18/6/937 cuma günü saat 15 de M . 
M. v. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve planlar (905) kuruşa M. m. v. 
sat. al. ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gon· 
derilmez. 

3 - İlk teminat parası (10297) liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle bayındırlık genel ve fenni şartnamelerile hava 
inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif mek· 
tuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel M. m. 
v. sat. al. ko. nuna vermeleri. 30·5-11-16 (1662) 

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

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

2 - Ko~ kömürünün tutarı (45360) lira olup muvakkat 
temınat parası (3402) liradtr. Şartnamesi (227) küruş 
mukabilinde Ankara levazım amirliği sat. al. ko. nun· 
dan alınir. 

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

fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Biçilen ederi (159956) lira (77) kuruş [ yüzelli do· 

kuz bin dokuzyüz elli altı lira yetmiş yedi kuruş) olan 
Eskişchirde 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 alınır. Muhabere ile şartname gon· 
derilmez. 

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

malan 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 al~-
nan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte teklıf 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evv~l M. 
m. v. sat. al. ko. nuna vermeleri. 30·4·9· 13 \1685) 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
0000 1 - Beher tanesine biçilen ederi 330 kuruş olan 7 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
'l. - lhalasi 3 Haziran 937 perşembe günü saat 11 de M. 

M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk teminat parası 12800 liradır. k . 
4 - Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. V. satın alma omıs· 

yonundan alınır. 1 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı 0

2 
ma· 

farı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun v_e 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ~est 
katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 1 ~ e 
saatından bir sa~t evvel M. M. V. s2a5tın 3~ma 1 ;~fıs· yonuna vermelerı. 15 20 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 280 kuruş olank ~100000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla e 51 tmeye 

konmuştur. 
2 - ihalesi 1 Haziran 937 salı günü sakat 11 de M. ~. V · 

satın alma komisyonunda yapılaca tır. 
3 - ilk teminat parası 14950 liradır. · 
4 _ Şartnamesi 1400 kuruşa M. M. V. satın alma komıs· 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 v.e 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde Y,azılı ~esı· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ıh~le 
saatından bir saat evci M. M. V. satın alma komıs· 
yonuna vermeleri. 14 19 25 29 .. 1451 

Tashih: Gazetemizin 14-19-25-29 mayıs 937 nushalarında 
neşrolunan İzmir Müstahkem Mevki sat!n alf!l~ komisy<?nunun 
ı 451 numaralı ilandan da beher metresıne bıçılen ederı (280) 
kuruş olan 100,000 metre kışlık elbiselik kumaş yazılacak iken 
yanlışlıkla 10,000 metre dizildiğinden tashih ederiz. 
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = 

ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -
KUMPANYASININ - = 

"HERCULESn vapuru 29/ :c:: H ç · -
Mayıs/937 tarihine doğru ge· = a m <dl Ü N Ü~ lfD '® t a ifil ç a tr = 
lerek yükünü tahliyeden sonra = _ 
BURGAS VARNA ve KÖS· =s h h = 

TES~~~~~~~~:~ct~~: ___ ı hat Ecza anesi= 
NIEN KUMPANYASININ _ 
"SAIMA,. vapuru 28/Ma· - · d b J 

yısta gelip doğru ANVERS = n e ll Un Uf'• 
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SCANDINAVY A ve FINLAN· 
DIY A limanları için yük ala
eaktır. 

"VIKINGLAND,, Motörü 
4/Haziran/37 de doğru bekle· 
niyor. :(yalnız) DANZlG ve 
GDYNIA Jimanlarına yükle· 
yecektir. 

"AASNE,, vapuru 15/18 
Hazirana doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM HAMBURG 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükleyecektir. 

--~ 
SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

16/Hazirana doğru bekleni· 
yor. MALTA, CENOVA ve 
MARSIL YA limanları için yol· 
eu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

• 

3() Mi)'JI 937 

lzmir Memleket hastanesi 
Baştabipliğinden: 

lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri bir yıllık ihtiyaçla· 
rmı karşılıyacak olan (9530) lira 54 K: luk ilaç 102000 kilo 
birinci nevi ekmek, (45000) kilo koyun eti, ve (290) ton se· 
mikok kömürü, kapalı zarf usulü ile ve 20 5 937 tarihinden 
3/6/937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeğe çıkarıl· 
mıştır. istekli olanlardan şeraiti münakasayı görmeK istiyen· 
ferin her gün lzmir memleket hastanesi baş hekimliğine ınü· 
racaatları ve eksiltmeğe iştirak edeceklerin münakasanm icra· 
sından evel bedeli muhammen in % de 7/5 nisbetinel~ depo· 
zito akçasını muhasebei hususiye müdüriyetine yatırması ve· 
yahut bir banka teminatı muvakkate mektubu veya makbuzll 
bir zarf derununa, bir zarf derununa da {tcklifnamesini ve bı.ı 
iki zarftan bir zarf içine konularak ve üstü müliürlenerek zar· 
fın üzerine hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de 
derci ve ihale günü olan 3/6/937 • tariliine rastlıyan Perşembe 
günü saat 1 O. dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 26 28 30 1 1617 """""' Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

• NC:~ Kızday cemiyeti Izmirmerke· 
._ .................. ..,, · • f .4 - ' zinden: 

Telefon: 4142/4221/2663 r o fi Kültürparkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk birı 
H u u· Jira bedeli keşifli sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran 1937 per 

V. N. I - """" .... . ~ şembe günü saat on yedide Kızılay İzmir merkezinde kapıılı 

W F H VAN ,,. zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname keşif· • • • - r ~- , ; l .- - ~ , name proı· e ve planları görmek üzere lzmir belediyesi baş ınli· ~lrCJCt .Ô~N!.tA\!j D ZEE & CO - - hendisliğine müracaatları ve iştirak icin tekliflerini söylenen 

er • -1--.. ----.. ----------------------·1 gün ve saatte üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir 1'5 
DEUTSCHE LEVNTE LI- "UM DAL,, Umu- vapuru 26 Mayıs beklenil- zılay kurumu başkanlığına vermeleri. 19 22 25 30 1~ 

NIE. HAMBURG. Birinci Sınıf Mutahassıs mekte NEV-YORK limana - il 
G b H D D . Al. mi Deniz Acenta. için yük alacaktır. •_111111111111111111111111111111.. Doktor ~ılllllllllllllllllllllllllllfl~ 

.m. . . r. emır ı ı ~ 
.,ARKADIA,, vapuru 11 I /ığı ltd. " RELAND n vapuru 24 :: A K 1 T ~ 

Haziranda beklenilmektedir. Kamçı oğlu H il . L. Haziranda beklenmekte NEV- =- . ema onay ~ 
ROTIERDAM HAMBURG Cilt ve Tenasül hastalık- e eDIC IDeS YORK limanı için yük ala- =- ~ 

' ' ları ve elektrik tedavisi caktır. _ Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları ~ 
ve BREMEN için yük kabul lzmir. Birinci beyler sokağı Limited Vapurların isimleri, gelme = Birinci Sınıf Mutahassısı ,~ 
eder. 1 Elhamra Sineması arkasında " GRIGORIOR " vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri - (Verem ve saire) 

AMERiKAN EXPORT Ll· TP.lefon : 3479 M 'h d h hakkında bir taahhüde girişi· Basmahane istasyonu k.arşımıJaki Dibek sokak baıında 30 eayılı 
ayısın nı ayetin e veya ut l NES emez. = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akaam saat 6 ya 

Haziranın ilk günlerinde bek- B · · k d - 8 
The EXPORT STEAMSHIP bütün TUNA limanları ıçın lenilmekte ROTTERDAM, U~~~ıi o~Eo~tza ,A,UCMEDNATLA,: • llllllllllllllllllllllllllllllıiiıittııiıifımiılmiıttiıtlll r!Ie/on: 4115 llfJ.!ill' 

CORPORATION yük ka bul eder. HAMBURG ve ANVERS li- -
SERi SEFERLER LiGi L TD. vapuru acentalı- D 1 t D • il d 

PIREden AKTARMALI JOHNSTON WARREN manları için yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica eV e emıryo arın an: .. 
LINIES LiMiTED. PHELPS LINE olunur. b"" &1~ 

"EXCALIBUR,, vapuru 4 L 1 V E R p O O L PHELPS BROS & CO INC. . Alsancak Şehitler Yadigar sokağında idaremize.., ait u'j 
Haziranda PIREden BOSTON "JACOB CHRISTENSEN,, Riz ,?;re~~~d~ 3~~·1 1 66 antrepolar yanında 19 ve 53 no. lu iki küçük baraka yazıh•~,: 
ve NEVYORK için har ... ket "INCEMORE,, vapuru 

3o ~~~~~~~=====~F-~=~~===== l k k ll 1 k ·· ·· '"dd ti . l k suh " Mayısta LIVERPUL ve AN· Ol o ara u anı ma uzere uç sene mu e e ve pazar ı u •. 
edecektir. , ivier ve Satılık arsa • 9161937 Çarşamba günü saat 15 te fzmir Alsancak 8 inci Jf 

"EXETER,, vapuru 18 Ha- VERSten gelerek yük çıkara· letme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen üç sene: 
PıREd cakhr. BURGAS, VARNA, ş•• k"" k• ziranda en BOSTON Ure aSI Güzelyalıda Recaizade ve lik kira bedeli 19 no. lu barakanın 36 ve 53 no. lu bara . 

KÖSTENCE, SULINA, KA- f11'' 
ve NEVYORK için hareket LAS IB l Limited Selamet sokakları ile mah- nın 72 liradır. isteklilerin % 7,5 nisbetinde muvakkat te 
edecektir. ve RA L için yük ka· dut köşebaşında 427.75 nat yatırmaları ve işe girmeğe kanuni birhalleri bulunmadı8'111~ 

"EXCAMBION,, vapuru 2 kabul eder. Vapur Acentası M.2 bir arsa ehven fiatle dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatlsl 
Temmuzda PIREden BOSTON SOC. ROYALE HONG- Birinci kordon Rees binası satılıktır. lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 30 4 

ROISE DANUBE MAR Tel. 2443 Talı"pler T. M. C. resm .. ı 
ve NEV-YORK için hareket 1- TLJE ELLERMAN 1 • } • d 
edecektir. TiME • NES LTD. L- ilan işleri bürosunda Naci Izmir liman iŞ etmesın en: 

"EXOCHORDA,, vapuru "BUDAPEST, vapuru 29 "LESBIAN,, vapuru 27 Ma- Tokaya müracaatları. • Sartnamesinde yazılı evsafta olmak üzere · vesaitimiz İ~:: 
16 Temmuzda PIREden BOS· Mayısta beklenilmektedir. BEL· yısta LONDRA, HULL ve ·- 4000 kilo dizely.:ğı, 1500 kilo ince makine yağı, . 2000 k1 e 

Tr ... OkcNt veedecNeEkVt1'ry. ORK için ha· GPERAŞTDE., BLRAIMTAISSOLAL,VABULDINAZ- ~~~E~S~eynnı;~:an~~kLçOıkNa: llllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ilin dir yağı, 50,000 kilo mazot, 2500 kilo petrol eksiltme{e 
"" konulmuştur. Eksiltme 11/Haziran/937 Cuma günü saat ı.~ de 

Seyahat müddeti: ve VlY ANA için yük kabul DRA ve HULL için yük ala· F o T o şefler encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler ytJı 
PiRE • BC)STON 16 gün eder. caktır. ki d' · yedi buçuk teminat verece er ır . ( 
PiRE - NEVYORK 18 gün DEN NORSKE MlDDEL· EGYPTIAN ,, vapuru Mayıs izahat almak istiyenlerin levazım servisine müracaat eyfefl1 
THE AMERICAN EXPORT HAVS nihayetinde LİVERPOOL ve o R leri ilan olunur. 30 2 1684 ~ 

LINES LINJE SW ANSEAdan gelip yük çı· ':/' 

THE EXPORT STEAMSHIP "BOSPHOOSRUL o karacak ve aynı zamanda L(. Izmir Vilayetinden· 
S,, vapuru l8 VERPOOL için yük alacaktır. • · e~ 

CORPORA TlON Haziranda beklenilmektedir. TEH GENERAL STEAM Refik lütf i Or Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 103 no. lu adanın Ab~t'' 
,,EXPRESS,, vapuru 10 ISKENDERIYE, DIYEP ve NAVIGATION C. LTD. Zevkinizi okşayacak poz Tevfik oğlu avukat Mustafa Münir ve Mehmed kızı Yüm111 fi' 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇ limanları için yük .. AD JUTANT,, vapuru 5 Temiz işçilik Adviyeye aid 27 no. lu arsanın Karşıyaka Devlet OrmB11 
"" 

NEVYORK için yük kabul kabul eder. Mayısta gelip LONDRA için Hükumet civarı Kaymakam danlığına ilave suretile istimlaki için menafii umumiye lc~tl" 
eder. Vapurların isimleri gelme yük alacaktır. alınmış ve bunu takib eden muamele ve encümen kar'. dt 

SERViCE MARITIME RO- tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de· Nihadbey caddesi No. 20 ikmal edilmiş bulun~uğundan işbu arsaya 31 /5/937 t~ribl~et" 
UMAIN. BÜKREŞ hakında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 vaziyet edileceği istimlak kanununun 13 üncü macidesırıe1 6Sı 

"DUROSTOR,, vapuru 30 ~emez. Telefon No. 2007 2008 livet kabul etmez. • fikan alakadarlarca malum olmak üzere ilan olunur. 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS p •• • ş h ,.,. . . b. . b • h ·ıd· Ok J d k • b l k l b6~' 
TiNCE, SULINA, KALAS urıen a ap ı esırı ta ıi, eşsız ır miis r rr. aaar zararsız ır ı ge e ere, a p, 
v• KALAS aktarması olarak rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tav~iye ederler, 


