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HükQmetimiz 
Musuldan külliyetli petrol 

alm<ı.ğa karar verdi 
~Temmuz 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Sarli nıisaliı ., imzalanmali üzeredi 
Trakya manevraları r Şark misakı 

Irak ve Iran erkanı harp· 
ATATÜRK 
Halkın temiz duy
gularına teşekkür 

ediyor/arlar 
lstanbul,· 2 ( A.A.) -

Cumhur Başkanlığı genel 
sekreteri iğ inden: 

Müzakerelere, bitmiş na
zarile bakılabilir 

leri de': bulunacak 
tJ 

Hükumetimizle Irak arasında mü
him iktısadi anlaşmalar oldu Balkan devletleri erkanı ·harbiye reisleri İstanbul

da umumi bir toplantı yapacaklardır 
Reis!cumhur Atatürk, 

kabu'aj hakkınm Tıirk 
bayrağına geçtiği günün 
gıldönümünde gardan her~ 
tarafından vatandaşların 

Mareşal Fevzi Çakmağın Bükreşte alınmış resmi 
lll 1 tanLul, 3 (Had)o) - Ordu· hazır bulunacaldardır. 
r ~ıun, Trakyoda ynpncaAt mnne\· Hükumetimiz, nıanenaların 
'kı rda, 1ran rn Irak orduları er· devamı müddetince her iki do t 
~Qılınr)• · • "1 · d k rd "11 t" 1·" b L" ~ıyeı umumıyc reıs en e va a eş mı e ın er .. uoı ar I)"e 

İspanyada harp 

Cumhuriyetçiler, yeni bir 
taarruz hazırlıyorlar 

F'rQnko, bir general.daha kaybetti. Ölen 
İtalyanların isimleri neşredildi 

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

h • 1areilya, 3 (Hadyo) - Cunı· yetçi gelmi~tir. Bunlar, nınlıtelir 
'tllltı)etçi İspanya ordu~una iltihak yerlere yerlc•ştirilınişlerdir. 

lllek; iizere gelen beş ) üz ki~iden Bilhao, 3 (RnJyo] - Ba klar· 
~li.rckkcb bir kafile, burada vapur dan h"! beş. yüz kişinin tt•elim o~· 

klerııekted" l B 1 d b k duj!u soyleoıyor. Bunlar, c·umburı· h· ır er. uo ıır an aş a . d (S J ) -
ır kaf ·ı . d B yetçıler tarafın an atan er e go· 

in •. e tııyyarecı de nr ır. u türülilyorlardı. 
>Yıırccıle t .. de ~ r, spnoyııya uç tayyare Franko ordusu kumandanlann· 
&otürınektcdirler. dan Sanari, Dalmaseda l0eLlıesiııde 

Ctı bün buraya selen bir heyet, maktul dü~mü;ür. 
\'e lllh~ri~·eıçi İspanya namına silah lloma, 3 (Radyo) - Bilhao 
8ııya ln~hınıuıat almak için Ode· cebhesinde maktul düşen ltalyan 
~ll gdı~nıek üzere vapur bekliye· gönüllülerinin isimleri, Lugiin uıat· 

er ır, buatta intiear etmictir. 

P\J.rl Bordo, 3 (Radyo) - İki va· Pariı. 3 (Radyo] - 'avarlar 
~a hugün Satanderdcn milli· ala),, DalmHeda \e ErJonyıı (eb· 
~- lıeeinde Basklardan üç biu esir 4dl • t }" k •ı • almıolardır. iye V e l l Paris, 3 (Ra.lyoj - Cumhuri· 8 yctçilerin, Sarııgo!'la ,.e l""c:ruel ceb· 

llgün şehrimize hcsiode büyük Lir taarruz hazırla· 
makta olılu~ları soyleniyor. 

"' 

gelecek Cumhuriyetçiler, hu ruulıare· 
lıede, en ~on ~istem siliilılar kulla· 
nacaklardır. 

Salamanka, 3 jHadyo) - Bu 
sabah cuınlıudyct hüköuıcti hava 
kuv\·ctleri, şehir üzerinde bir uçu~ 
yapmak İ§temişlerse de topların 

atc~i karşısında çckilmiolerdir. 

Pire halkı 
Yunan Başvekiline 

bir altın çekiç 
verdiler. 

Atina, 3 (A.A.) ·- DaşYekil n. 
.Meıaksas dün öğleden sonra bütfin 
halk eınıflarınilan ınürckkeh mu· 
azzam Lir nlıılıalığın önüude }lire 
şehrinin büyük nafın i~kruıin kü· 
~ad rellınioi ) ııpmı~tır. 

Pire şehri Ba~vekilc lıir nluıı 
çekiç hediye etmi~tir. 

n. l\lctııksas çok alkı~lnnan lıi.r 

nutuk söylemiştir. 

- reisluini mirnfir edecektir. 
Manevralardan sonra, Balkan 

devletleri erk5nıharbiyei umumiye 
reisleri buraya gelecekler ve umumi 
bir toplantı yapacaklardır. 

lstanbul, 3 (llueusi) - Trakya 
manevralarına iştirak edecek olan 
1§,ltaatıruızın, tamamen ıııotöriıe 

edilmiş bir halde olecajlı ve P.n 
aon sistem silab1:ırla nıiicelılıc:t. 

buluuacağı , allikuılarlarra habt!r 
\'eriliyor . 

samimi duygu ve güksek 
sevinçlerini bildiren tel
graflar almışlardır. 

Bundan pek mütehassis 
olan Atatürk, memnuniyet 
ve teşekkür/erinin ibla
ğına Anadolu Ajansını 
memur etmişlerdir. 

"- __; 

. Sokoni 15000 teneke verdi 

Benzin meselesi henüz 
yoluna girmedi Hariciye Vekilimiz Bağdad isla!.gonunda 

lstanlml, :ı (Hususi) - Harici· be günü saat 18 de hududa mu\·a· ------·------
Belediye tedarik ettiği benzini 

f iatle satıyor 

ye \'ekilimiz B. Tel'fi~ Rüşdü ı>alat ctmieler ,.c bir İran heyeti 
Arasla , lrnk, İran ,.e Afganistan tarafından karv~lannıı~lardır. 

aldığı 
Ilaridye 1'\azırları arasıoda Bogdad· Irak heyeti Tahrana mu\'asalii· 
da cereyan eden müzakerelere bit· tında Hariciye Veziri Samiy, Bari· 
miş nıızarile bakılabilir. ciye erkanı, Irak orta clri!i ve 

Benzin meselcü henüz lı;:at'i Onun için şirketler, fstnnhul D d " -------------
ört oet ,.e kardeş devlet elçilik erktioı tarafından sclamlan· 

ıckilde halledilmemietir. Dün viJfi. ,.e Aokarada olduı~u 11ibi İzmir i•·in d k·ı ı k 
c cı .. arasın a a uo una<'a şark misakı, wışlarJır. 

yetin teşebhü ile belediyeye Sokoni bir §İ§e lıenzine 82,5 kuruş fiat U.id devletler ]lariciye i\'azırlan 
• '- • a Qtttı l ' takdir Cd1"lnıe8)

0

0l
0 

)

0 6lemeLtcd1"rler. v•r,..,ohn &ııa • uu ı&u:.u ili. tarafından imzalanacaktır. 
·ı . l . ea·ım· ti" Beled' Benzin ic.ioi tel ik İ"İn ticlcllı)'CÜC Al''· \'Crı mesı emın ı lf r. ı· " " a .. adarıann vcnıu •• r.,.ı LUoJu· 

1 1, d k" S k. teşkil edilen komisyon, dlln çalı.· ye kendi vesaiti e urun a ı o ·o· mata ı;örc, hükGmetimizle Iralı. 
h · d 1 d b mıığ11 başlamıştır. Salı gününe ka· ni gaz \'e enzın epo arııı an u d b arasında ayrıca rok mühim ,.e ik· ar enzin işine lat'i ~ekil verile· .. 

benzinleri İzmirdcki tc\'Zİ mahal· tısııdi bir takım anlaamıılor ba@ıl 
ccği söylenmektedir. " 

lcrine nakletmiş ve belediye encü· B 1 d" 1 olmuQtur. Bu an)a,.malor, )·akında c e ıyeye nci en ben"inin " " 
meni tarnfınJan teslıit olunan litre b imr.alanacak ve derhal tatbik mev· ir kısmı mülhakata gönderilecek· 
batına 15 kuruo Hat üzerinden · 1\I küne konacaktır. 

tır. ülhakattan gelen haberler, 
eatmağa ha~lomışlır. Aynca her oralı r la biç benzin kalmadığını İı,tanbul, 3 [Raılyo) - Tabıan· 
kumpanyadan be§Cr bin teneke ı;öetermektedir. Birçok motörlü ve· dan Tas Ajansı bildiriyor: Türkiye 
benzin temin edilmiştir. Belediye, snit, muattal kalmııtır. l\Iaamafib Hariciye Vekili Dr. B. Rü~dü Aras 
hu benzinleri, şirketlerden litresini alfik:aclarlar, mfllbakat benzin ihti· bugün saat onda İran mahsul5tı 
15 şer kuruotan ıatm alm:ıkta ve yacının mahalli belediydl!riuce &ergisioi ziyaret etmiştir. Yarın saat 
aynı fiatten salmaktadır. l:ımirdeki halli lüzumuna kanidirler. 10 da güzel san'atlar akademisini 
}lttrol ve benzin şirketleri, yeni Halbuki belediye, İzmirdeld ziyard edecektir. 

teshil edilen 15 kuru~ f ittti de az petrol ve benzin eatış depolannı Tahran, 3 [A.A.) - Pare Ajan· 
görmekte ve bu fbttcn eılış yap· mühürlemiş oldu~u için şirketler; eı bildiriyor: 
tık.lan takdirde zarar ed~cd.Jerini bu depolardan ınülhakata ael'lıyat lrak Hariciye Veziri ~aci Fl· 
ileri sürmektedirler. yapamamakta iıııi~ler. asil ve maiyetindeki zevat perşem· 
... '!1111 .. ~ .............. ~ ........................................ ... 

Rus-Japon münasebatı 

Amor nehrindeki adalar 
tahliye edilmiyecek mi? 

• 
Ruslar, bu hususta ısrar ediyorlar. Vaziyetin 

ne şekil 
Tokyo, 3 (Raclyo) - japon) a 

kabinesi, bugün Başvekil Prenı 

Kıınoyaoın riyasetinde toplnnnıııtır. 
Hariciye Nazın B. llirota, 

ltus-japon ihtiliifı hakkında uzıın 

uzadıya izahat vermiş Ye Uueyamo 
verdiği cevabi notayı okumu~tur. 

Ihı toplanrıda, japonya erklioıbar. 

biyei umumiye reisi preııs Knnini 
de hazır bulunmuştur • 

Alfıkadarlarca söylendiğine göre, 
jopnoya kabinesi, mühim kararlar 
alını§tır. 

japon matbuatı, vıızi)el hak· 
kında uzun makaleler yazmak.ta, 
son ihtilaftan bir harb çıkması 

tehlikee:inin, tamamen belirdiğini 

ilfive cylemektcdirlcr. 

alacağı malum değildir 
~-~-----------~ avlıyorak yeni müttefikler temin 

etmek l'evdosına düstügü l.;onaatin· 
dedirler. 

Mançuri hududlarında va
ziyet naziktir 

Lontlra, 3 (Radyo[ - Harbin· 
den gelen haberlere göre, Rus· 
Mançuri hududlanııdaki vaziyet, 
nezaketini muhafaza etmektedir. 

Sovyet Rusya, Amor nehrinde 
i gal ctmio oldoklan adalan tabliye 
etmemi~lcrdir. 

Rus orduları, Amor nehri M• 

hillcrindc taha~~üd etmekte devam 
ediyorlar. Mukabilinde Mançuri 
' 'e japon ordulan da tahkimat 
yapmnL:tndırlnr. 

Japon1Ja askeri tedbirlere 
başvuracakmış 

japonyanıo, ciddi ,.e askeri tedbir· 
lcre lıa~vuraeağı japon siyasal me· 
haf ilincle ııöyleoınektedir, 

Amor hududunun tahdidi 
Mo8koYa, 3 (A.A.) - Havas 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
japonya sefiri Sigemitsu, Amor 

nehri hadisesinin halledilmiş oldu· 
ğunu beyan etmiftir. 

japon sefiri dün Jjtvinof ile 
yeni bir mülakat yapmı§lır. Sefir 
halihazırda Volsoi v.: Sanok.fa ada· 
lannda japon-l\lançuri ku,·vctleri 
bulunınndığını muhatabına temin 

etmiotir, 

Heyet Salıcb-Gareniy sarayına 
gitmi~tir. 

B. aci hlınsıı duo ogıe ye· 
meğini B. Samiy ile birlikte ye· 
ıniştir. 

Bu sabah Vezir ve lrııkm orta 
elçisini ziyaret ellikten sonra Şa
hin:alı tarafından kabul edilerek 
öğle yemeğine alıkonulmu~lanlır. 

B. i\' aci Erıısil öğleden onra 
Velialıd tarafından ve okşnm üzeri 
de Baş,·ekil tarafından kabul edi· 
lecektir. 

Jştanbul, 3 (Radyo) - Talı· 
randan bilJiriliyor: 

lrıık Hariciye Veziri B. ı·ııci 

El'a il yanında Hariciye vezareti 
erküoı lıulundugu halde bugün 
(ılün) saat 10 da lran hududuna 
muvasalat etmi~ Ye . merasimle i . 
tikbal edilmiştir. Irak lıeyeti, sura· 

ya giderek ziyaret defterini imza· 
lamıftır. 

\ ezir n . .Naci El"nsil, lrım lla· 
ricİ) e \'er.irini dün ziyaret etmiş 
''e sonra İran Şelıin~alıı Hıza Pch· 
le' i tıırafından üğfo ) cmtğine alı· 

koııulmuştur. ) emcltc baevczir de 
hazır bulunmuştur. 

Dahiliye Vekili 
Dün Odesaya ha. 

reket etti .. 
İstanLul, 3 (Hususi) - Dııbili· 

ye Yckili .U. Şükrü Knp, bugfin 
Rumen vnpurile buradan Ode a} a 
ban~kcl etmiştir. 

Dn~vekilimiz İsmet lnönü ile 
birçok :revat H. Şükrü Ka~ayı ugur· 
lamı:lardır. 

İstanbul, 3 (Uusosi muhabiri· 
mizdcn) - Dost So,-yet Ru~yoya 

Türkiy~ Hariciye Vekili ll. Rüşdü 
Arasın yapacağı ziyaret c na ıııdn 

DahiliJe y ekili \'O parti senel sek· 
releri ll. Şükrü Kayanın Mosko\·a· 

da bulunma ı koyf iyetinc busu i 
Lir elıeır.miyct atfedilmektedir. 

l stıınlıul, 3 (Husu i muhabiri. 
mizdcn: Telefonla) - Dahiliye \ C• 

kili ve parti genel sekreteri, l\Jo • 
kovaya giderken Köeteııee-Bükreş 

• 

\ 

IJQg Sükrü Saracoğlu 
<'ı'~lı:\dti) e \ekili B. Şük.rü Snra· 

~liı:ıd' . Ô.denıieıe Gölcükteki köş· 
ıl,.tı. e ı~tırabot etmek üz~re bugün 
ı;qt~?0lilc lstoobuldon şehrimize 
t),le e~ \c akşam üzerine ılo~ru 
~ •. rnışe hora ket cıloceltir. ' opur· 
.. l&l"k 1 bal edilecektir. 

Pire şelıri ahalis.indl'n birçok· 
lan milli lıükuıncte ıncrlıutiyetle· 

rini fili bir fek.ilde ı;östı rrnek üze· 
re ha,·a kun-etlerine ınübiın meb

lo~lıır teberrü etmi~lerdir. 

Japonya, Rusgagı gafil av· 
lamak istiyormuş 

Şangbay, 3 [Radyo} - Siyasal 
wehafil, japonyanııı, Uusyayı gaf il 

Tokyo, 3 (Radyo) - Hos hü· 
k<ımeti, Amor nehrindeki ada· 

lan tahli1e etmemekte 11rar ederıc, 

Bunun üzerine Lit,·inof st:fire 
Sovyet hükömetinin ~imdi bu ada· 
tarda bulunan kun-etlerle ch·nr· 
daki f likaların derhal geri çekil· 
mesi için emir verereğioi söyle· 
mi~tir. 

-Sonn 6 ıncı sahifede -
) olunu tercih edecek Ye Romanya· 1 1 

dan Sovvet Ruıyaya geçecek.tir, 



.... 
• • . •• 

• 
" •• 
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Fakir ve~dı1encl 
' lıte, yekdiğeri ile çok karşılaşan, fakat hiç de LiriLiri ile alıikll5l 

, olmayan iki cemiyet tipi .• 
Fakir" fahsı ve)a eile i ite eemİ)t'l ve hayal araıın<laki mücadc1c 

y ?e mf'na~ebetlerdcn ıroora parti7i• kayl.ıetmi~ bir 'Uosurdıır ve onu Jü· 
ıünmek artık cemi) cliu borcu olnıuıtur. 

Dilenciye seliocc, o da ııslında fakirdir. J<'akal ccmiyetiu kenJiıio~ 
, yardım etoıeıioi beklemeden, o Lil.ikis fcrdlerio vicdanını iıtiıwara <;ık· 
ı mıı bir tipdir. Nısnıuılu fakir, yüzündeki ota~a nı içindeki neıis izzeti 
, ile bir kenarda sürünürken, dilenci, şekilden ~ekle girerek ccruiyetin 

•bneeine çıkar 'c bizi her yerde takib eder. 
Kartımıza ~ıkar, bulaşık \ ' C yaltak, pis \'e uıurai klıb ağlıyarak, kah 

knnlarak, klh pantalonunun içine ayağım ukhyarak bizi eadaka vermcğe 
019ecbur eder. Onda dilencilik: bir meslektir. 

Diğerleri ise sadece, cemiyetin yardım te~kilıitının faaliyete geçme· 
tini beklerler. Buolenn içinden de, zaruretin taıyiki ile dilencllige 
.baılamıı olımlar vanıa bu, bizde içtimai yordımm heD\17. randıman v .. 
rebilecek bk -tekil almamasından ileri gelmelLtedir. 

Dilenci. bir ue,·i mikroptur, oouolıa mnt1a1ca mücadc1c etmek 
lwmdır. 

1''a)dr ise, kökü gıdasız kalan bir ağaçtır, cemiyet onu bealemeğe 
mecburdur. 

Bu iti halletmek için ise, dediğim gibi evYelli ferdi terbiyemizde 
dilenciye yardım etmemek Te bu yardımı hayır teıekkülleriue yapmak 
gibi bir itiyadın tesisi lazımdır. Bir elden bir kişiye -hem de fakir mi, 
yoba dilenciliği meslek mj ittihaz etmiı olduğu meçhul· yardım et· 
mekle muayyen bir cemiyete Te onun kanalındon da binlcrct. bıkikiki 
fakir ve muhtaca yardımda bulunmak arannda büyük fark vardır. 

Murakabeli. heaabh ve te~kilath bir yardım müe11eeeıinin, damlaya 
damlaya biriken yardımlarla göreceği i~, herkesin nsgele vereceği bir 
sadakanın neticelerinden çok: hayırlı ve mesuddur. 

Altm içinde banyo 
yapan adam! 

Geçen asrın sonunda yaşa· 
mış William Vhitney ( Vilyam 
Huaytni) isminde Amerikalı 
bir milyoner evinde bir banyo 
dairesi yaptırmak istemiş, fa· 
kat bir milyonere yakışır şe· 
kilde olmasını dilşünmiiş: 

Salonu çiniden, banyoyu, 
musluklan altından yaptırmış. 
Bu suretle, milyoner bugünkü 
para ile altı yüz bin liraya 
çıkan bu banyo salonunda, 
adeta altınlar içinde yüzer gibi, 
banyo yapmış ... 

Fransız kadmlarına 
pasaport veriliyor 

Fransada evli kadm koca
ımın vasiliği altmdadır. Ken· 
dine aid olan bir şeyi koca· 
smın müsaadesini almadan sa· 
tamaz; bankaya kendi namma 
para yatıramaz; bir yabancı 
memlekete giderken kendisi 
pasaport çıkaramaz vs. vs. 

Rüıüd yaşmdan sonra bütün 
hürriyetini elde eden bir genç 
kızın, evlendikten sonra bütün 
haklarını kaybetmesi ve koca· 
sının vasiliği altına girmesi ga· 
rib olduğu kadar, Fransanm 
hürriyetçi kanunlarile telifi ka· 
bil değildir. 

Geçenlerde "L' lntransigeant,, 
gazetesi, bir makale serisi neş
rederek, bu haksızlığı şiddetle 
tenkid etmiştir. 

Şimdi ayni gazete, neşriya· 
tının faydalı bir neticesi ola
rak, Fransada kadınlara ken· 
di başına pasaport çıkartma 
hakkı verileceğini yazıyor. 

Dahiliye Nazırının yeni bir 
kararı olan bu teşebbüs şüp· 
hesiz ki Fransız kadınının hür
riyeti için atılmış büyük adım· 
lırdan biri olacaktır. 

YUz torunlu ihtiyar 
ata da biniyormuş! 

Arjantinde "Yüz torunlu bir 
ihtiyar,, ın öldüğü haber ve
rilmişti. 

123 yaşında olarak ölen Ze· 
ofilo Videla ismindeki bu ada· 
mın, hakikaten, çoculclan to
runlara, torunlarının çocukları 
Ve onlann da çocukları vardır: 

Saime St!di 

Yani, torununun torununu gör· 
müştür. Bunların sayısı yüzü 
bulmaktadır. 

Amerikan gazeteleri bu asır· 
hk ihtiyarın resmini basıyorlar. 
123 yaşındaki ihtiyar son se
nelerde yalnız şarapla ve ezil· 
miş gıda ile yoşıyormuş. 
Paris earfdeJeri ofomo· 

bil almıyor 
Pariste, caddeleri otomobil· 

lerin doldurduğundan, gelip 
geçişi müşkülleştirditindcn şi· 

kayet ediyorlar. Gösterilen 
rakamlara göre, 1914 senesin· 
de Pariste 260,000 küsur oto· 
mobil vardı. Bugün 339,000 e 
yakın otomobil vardır. 1928 
senesinde ise, bugünkünü geç· 
miş, 426,000 e çıkmıştır. 

Parisin geniş caddeleri ha· 
kikaten azdır. Bu yüz binlere'! 
otomobilin caddeleri ancak 
iki veya üç koldan gitmesine 
müsaade ediyor. Halbuki Ame· 
rikadaki biiyük şehirlerde oto· 
mobiller beş, altı koldan işler. 

Gene Amerikada, otomobil· 
lerin binbiri arkasında cadde· 
lerde sürü teşkil etmemesi için, 
saatte 30 veya 40 kilomchc· 
den aşağı gitmesi yasaktır. 
Çabuk gitmeli ki caddede bi
rikme olmasın. Halbuki Pa· 
riste, kazaların önünü almak 
için, kafi mikdarda geniç ol
mtyan bazı caddelerde oto· 
mobillerin saatte 4 kilometre· 
den fazla gitmesi yasak edil
miştir. 
~~~~~ .... ~----~-~-

Frank işi 
Tacirler muameleden 

çekiniyorlar 
Fransız frangı, henüz müs· 

takar bir fiat arzetmemekte· 
dir. Onun için İzmir bankaları 
frank üıerine muamele yap· 
tıkları halde tüccarlardan güm· 
rükteki Fransız mallannı çı· 
karmak için müracaat ederek 
muamele yaptıran yoktur. Tür· 
kiye cumhuriyeti merkez ban
kası lzmir şubesi müdürlüğüne 
dün gelen telgrafta frank kuru 
bir Tü~k lirası için 20 frank 
60 santim üzerinden veril· 
miştir. 

Yağmur 
ITütdncüler ~telaşa· 

· düştüler 
Dün sabah Burnavaya ve 

civar dağlara fazla miktarda 
yağmur düşmüştür. Sergilerde 
mühim miktarda tütün bulun· 
duğu için rençberler telaşa 
düşerek bu tütünleri, evlerine 
ve çardaklara taşımışlar ve 
yağmurdan muhafaza etmiş
lerdir. Yağmurlardan üç mah· 
sul fayda görecektir. Zeytin 
tanesi mahsulü irileşecek ve 
randıman artacaktır. Zaten 
kuraklıktan müteessir olan 
mısırlar, çok fayda görecek· 
tir. Henüz çiçeke kaçmamış 
olan pamuk mahsulü, yağmur
lardan bol olacaktır. Yalnız 
harmanlar, yağmur sebebile 
birkaç gön gecikebilir. 

Bağlar için şimdilik zarar 
vardır. Fakat yaA"murdan son· 
ra havalar soğuk giderse bağ
larda hastalık olmaz, üzümler 
çok fayda ıörür. 

Ancak yağmurun bağ, pa· 
muk, tütün vesaire mıntakala
rına ne derecede yağdığı he· 
nüz tesbit edilememiştir. 

Şehrimize de öğle üzeri 
pek az yağmur yağmıştır. 

Maliyede tayin 
ve terfiler 

Maliye memurları arasındaki 
yeni tayin, terfi ve nakillere 
aid liste neşredilmiştir. Bu 
listeden Ege mıntakasını ala
kadar eden kısmı alıyoruz: 

Trabzon varidat müdürü 
Abbas. Muğla varidat müdür· 
lüğüne: Fırka muhasebeciliği 
katibi Şakir, lzmir Müstahkem 
mevki muhasebeciliği katipli
tine; lzmir Tahsil şubesi şefi 
Muharrem, Bursa Tahsil şube· 
si şefliğine; Denizli Tahsil şefi 
Ali, Denizli Tahsil kontrol 
memurluğuna; Manisa Defter· 
dan Muhtar, Milli Emlak mü· 
dür muavinliğine nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Fethiye hazine avukatı Ni· 
had ile lzmir hazine avukatı 
Ali Ulvi de birer derece terfi 
ettirilmişlerdir. ----Adliyede tayinler 

ikinci Noter daktilosu Bn. 
Zişan Müddeiumumilikte 1 O 
lira maaşla daktiloluğa tayin 
edilmiş, Müddeiumumilik ka
tiplerinden B. Mazhar Aras 
14 liralık katipliğe, daktilo 
Bn. Mehpare 16 lira maaşlı, 
sekreterliğe, ikinci hukuk dak· 
tilosu Bn. Fatma, 10 lira ma· 
aşlı sekreterliğe terfi ettiril· 
mişlerdir. 

Satış kooperatifleri 
takları ve kredi 

or-

Ortaklar, eskisine nazaran yüzde 
elli fazla kredi bulacaklar _____ , ____ _ 

Tarım kredi kooperatifle
rinde ortak olan müstahsıllar; 
şimdiye kadar her yıl kendi· 
lerine açtırdıkları kredinin 
dörtte birini nakten, dörtte 
birini de kefalet suretile kul
lanıyorlardı. Yani kendisine 
bu yıl mesela 100 lira kredi 
açtıran bir · ortak; kooperatif
ten para olarak 25 lira alı
yor, arkadaşlarına da kefalet 
suretile 25 liralık imza kul-
lanıyordu. Bu usul; satış ko
operatifine giren kredi koo· 
peratifi ortakları için değiş

miştir. Bundan böyle satış ko
operatifine girecek kredi koo
peratifi ortaklarının itibarı yüz· 

de yüz artmıştır. Yani kendi· 
sine 100 lira itibar açtıran 
ortak bu itibarın 50 lirasını 
nakden kullanabileceği gibi 
bir o kadar da kefalet imzası 
kullanabilecektir. Bu hususta 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası umum müdürlüğün
den bütün banka şube ve 
sandıklarına tamim . yapıldığı 
gibi keyfiyet lktısad Vekale· 
tinden şehrimizdeki diğer ali· 
kadarlara da bildirilmiştir. Bu· 
nunla beraber teşekkül eden 
her üzüm ve incir satışı koo· 
peratifinin manevi şahsiyetine 
de derhal bin beşer yüz li
ralık birer itibar kredisi açıl-

mıştır. 

Muhtelif mahsullerimizin vaziyeti 

üzüm ve incir mahsulle
rindeki fark -·-· 

Meyve ve sebze bol ve iyidir, iyi 
f iatlerle de satılıyor 

-------~-------------Ameliyat neden ya. 
pılmadı? 

Doktor lüzum görmemiş 
Karşıyakada Bayan Emine 

adında bir kadının, rahiminin 
dışında Meleiz denilen yumur· 
talıkta teşekkül eden bir ço· 
cuğun zamanında ameliyatla 
alınamaması yüzünden karnın· 
daki çocuğile beraber öldü· 
ğünü dünkü sayımızda yazmış· 
tık. Bize haber verildiğine 
göre, Bayan Emine bir doktor 
taraf andan muayene edilmiş, 
fakat bu doktor, nedeuse ame· 
liyata lüzum görmemiştir. 
Bir senede 4150 yaban 

domuzu öldUrUldU .. 
Haziran ayının ikinci 15 

günlük devresinde vilayetimi· 
zin muhtelif yerlerinde (200) 
yaban domuzu telef edilmiştir. 
Bu suretle bir senede vilayette 
telef edilen domuz miktarı 
(4150) ye baliğ olmuştur. 

Kız k•çırma 
Tire kazasının Turan ma· 

hallesinde oturan Ahmed oğlu 
Mehmed, on aydanberi nişan
lısı olan Ahmed kızı 16 ya· 
şında Fatmayı kaçırmıştır. Kı· 
zın babası, zabttaya şikayette 
bulunduğundan kızın araştırıl· 
masına başlanmıştır. 

Busene muhtelif mahsulle· 

rımızın vaziyeti çok iyidir. 

Alikadarlarca yapılan tetkik

lere göre, harmanlarda bulu· 

nan buğday ve arpa miktarı, 

geçen sa neye nazaran fazladır. 

106,000 tutarında tahmin edi

len buğday ve arpa mahsulü 

busene, geçen seneyr: nazaran 

yüzde 60 fazla olacaktır. Re· 

kolteye nazaran susam ve darı 

mahsulleri yüzde 50 noksan 

görülmektedir. Pamuk mahsu· 

lü, iyi vaziyettedir. Ekiliş, ge· 

çen seneki rekolteden yüzde 

25 fazla ise de kuraklık se· 

bebile mahsulün ancak geçen 

seneki miktarı bulacağı tahmin 
ediliyor. 

Üzüm mahsulü 936 senesine 

göre, yüzde 25 noksan ola

caktır. Busene mahsul az gö· 

rünüyor. Fakat m taneli 
olacaktır. 

incir ve zeytin mahsulleri 

ise yüzde 25 fazla ve çok iyi 

görünüyor. Badem, kayısı, ce

viz ve kestane yüzde 40 nis
betinden fazfa tahmin ediliyor. 

Sebzeler iyidir ve iyi fiatlcrle 
satılmaktadır. 

Halkevi Ortamektep ikmal kursları 
Halkevi kurslar: 

faaliyeti devam-: 
dadır. Türk dili 
kursu 1 Temmuz-: 
da çalışmaları n ı 
bitirmiş, onun ye-I 
rine Domlupınarf 
mektebinde Ortal 
mektep ikmal kurs 
ları açılmıştır. KursJ 
Ortamektebin sı·ı ~ 
nıflarma göre, tak
sim ed i l m i ş ti r • 
Şimdiye k a d a r 
250 müracaat tcs· 
bit edilmiştir. Kursa devanı eden talebeden bir kısmı ve muallimleri 

Dersler, jngilizcc, Fransızca, riyaziye, fen ve biyoloiidir. Riyaziyeye Kız Lisesinden muallim 
B. Cevdet, lngilizceyc Erkrk Lisesinden B. Sait Odyak, Fransızcaya Ja Tecim Lisesinden B. 
Seyfi gelmektedirler. Kurs 12 Ağ"Uslosta kapanacalctır. 

4 Temmıı7. 'J:l7 

1 Kooperatil~!lik 
•• 

Uretmenlerle 
1 

Konuşmalar ... 
-1-

Ya:ııan: Koopcraıifçi 

Bölgemizin (Ortaklar, Ger· 
mencik, Erbeyli, Karapınar, 
Umurlu, Köşk, Ödemiş) mer· 
kezlcrindc incir, (Kemalpaşa. 

Armutlu, Menemen, Urla, Kı· 
nık, Turgutlu, Salihli ve Ala~ 
şehir) merkezlerinde de üzüm 
tarım saaş kooperatifleri te· 
şekkül etti. Yönetim kurulla· 
rını seçerek işe başlıyan bu 
15 kooperatif: aralarında top· 
)anarak lzmirde bir " Birlik ,, 
kurdular. Hükumetin alakasile 
ve yardımile kurulan bu ko· 
operatiflere; incir ve üıülll 
üretmeni olup ta kredi koo· 
peratitlerinde ortaklık~ yapan 
herkes girmeğe mecbur tutu· 
luyor. 

Binlerce üretmeni pek yr 
kından ilgilendiren bu işİP 
maksadı ve hedefi nedir, hü
kumet neden bu işe el atmıştır, 
2834 numaralı kanun niçiıt 
her kredi ortağını satışa da 
girmeğe mecbur tutuyor; b~ 
küçük izahname ile bütün kred1 

ve satış kooperatifleri ortak· 
larma bu suallerin cevabını 
vermeğe çalışacağız. 

Esasa girişmeden evel •Ko
operatif,, hakkında bazı 111•" 

liimat vermeği faydalı bultr 
yoruz: 

Kooperatif nedir? 
Kooperatifin ana direği (B~r 

kişi herkes için • herkes bıf 
kişi için) kaidesidir. Bu k•: 
ideye göre, her kooperatifÇI 
bütün ortaklar için, bütün or 
taklar da her kooperatifçi içirı 
çalışacaklardır. Zaten koopt' 
ratif demek (iş birliği) de
mektir. Kooperatifçiler berabel' 
çalışırlar, beraber yetiştirirler 
ve beraber kazanırlar. 

Kooperatifin şimdiye kad-' 
hiç değişmiyen, şimdiden sorı· 
ra da hiç değişm•yecek ol•0 .. 
üç şartı vardır: 

1 - Koopcrntiflerde ser 
mayeye kazanç verilmez, 5"' 
dece faiz verilir. 

2 - Kooperatiflerde karıll 
taksimi; payın ve sermayerıill 

··~ çokluğuna veya azlığına go ... 
değil; her ortağın yaptığı dl 

ameleye göre o)ur. 
3 - Kooperatif genel ~f. 

rullarında reyler; payla~la 0'1İ 
çülmez, her ortağın bır rer 
vardır. , 

Bu üç şartı biraz anlatalı~İ 
1 - Sermayesiz kooper~:;. 

kurulmıyacağını herkes bı I' 
Bu halde kooperatif kurıl'' fı 
düşünürken 4kla ilk gelen şe ,: 
tabii para olacaktır. KooPd~ 
tif ya derhal ortaklarıP di• 
para toplıyarak sermaye d,ıı 
nccektir veyahut dışat1 j~İ 
borç para bulacaktır. Her b" 
halde de toplanacak olan bit 
sermayr.y~ kazançtan.. ser 
hisse verılmez. Mt"scla ( ·~ 
maye yüzde şu kadar f:d' 
beraber kazancın da Y "o'r 
beşi verilsin) denemez. , 
peratifler sermayeye 811 V 
sayısı belli faiz öderler, 
zançtan pay vermezler. ,it 

2 - Sene sonunda he dr 
·rrı t görülerek kazanç taksı rd',. 

lirken "Falan ortağın st 
111

ilr 
yesi veya yükendiği p•Y ıJ' 
tarı çoktur, ona dah• p 
kazanç vereceğiz" diyelll~ı· 
Kazancı taksim edcrkerı ~o' 
lacak nokta; her ort•k'~esıitl 
opcratiflc yaptığı muarn~ 
miktarıdır. Yani ko~~ 
- Sonu 6 ıncı ıalıl/P'-~ 
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Alman -- ltalyan teklifinin 
Londradaki !akisleri 

lngiliz gazeteleri, bu teki'iii.er etrafında uzun ma
kaleler yazmağa ve fikir yiirütmeğe başladılar 
Bertin, 3 (A.A.) - Ademi 

müdahale tali komitesinin dün· 
kü toplantısından bahseden 
Alman matbuatı, ltalya ile 
Almanyanın komiteye yaptık
ları tekliflerle ancak kat'i bir 
bitaraflıkın teminini istihdaf 
eylediklerini yazmaktadırlar. 

Deutsche Allgemeine Zei· 
tung diyor ki: 

"Eğer İngiltere, Alman ve 
ltalyan tekliflerini obiektif 
olarak tedkik etmezse ağır 
~~r hata işlemiş olur. Filha· 
ıka bir Temmuzda lngilte· 

reden aldığımız notada biz· 
d~~ teklifler yapmamız iste· 
ntlıyordu. Bu teklifleri yapmak 
tesanüd vazifelerinde kusur 
ederek ademi müdahale sis· 
t:rnini berbat etmiş olanlara 
aıd olmakla beraber gene biz 
tekliflerde bulunduk. " 

.. Berliner Lokal Anzeiger 
Şoyle yazıyor: 

. "Alman ve ltalyan teklifle· 
rı.~in müzakeresinde bir şey 
f.~ze çarpmıştır. O da bu tck-
1 lerdeki tezadı ilk önce ga· 
~:.te.~ere bahsedenin Sovyet 

uyuk elçisi olmasıdır.,, 

d Be~liner Tageblat gazetesi 
e dıyor ki: 

d' "Şimdi Almanya ve ltalya 
'Yeceklcrini demişlerdir. Söz 

ksırası diğerlerindedir. Ve ve
a .. h Yıın alacağı şekil de onların 
attıharcketlerine bağlı bulu· 

nuyor.,, 

Paris, 3 (A.A.) - İspan· 
tada iki tarafa da muharip 
İ aklarının tanınmasına dair 
talya ve Almanya tarafından 

<tdcmj müdahale komitesine 
Yapılan teklif sal~hiyettar Fran· 
~ızd mehafilinde reddolunmak· 
a ır. 

ol Mezkur mehafilde beyan 
l Unduğuna göre, böyle bir 
Fedbir munhasıran General 
l\tankonun işine yarıyacaktır. 

1 eıa ispanyanın kara hudut
tt•nda beynelmilel bir kon· 
J.~lun muhafazası da redde
bı mektedir. Fransız makarnalı 
. ~ hareketi muhik göstermek 
~~~ şimali Afrika ile olan 
ol~n~kalatının tehdid edilmekte 

lgunu dermeyan ediyorlar. 
l' 

1 
°ndra, 3 (A.A.) - Daili 

e Rraf gazetesi yazıyor: 
...,''Dünkü ademi müdahale 

ANADOLU -
Günliik siy;sal gazete 

ahip \c haŞ)azgauı 

lJ liaydar Riişdü ÖKTEM 
bt~•nuıui neşriyat \C yazı i~lcri 

1 
Ucliirii: Hamdi .Nüzhet Cauı·ar 

d - •• 
arclıau~ : 

~tuir lkiuı.:i Hm lcr ıwka ııı 
•
1 

• Halk l'nrıis.i l;in.t~ı içinJc 

1. 
1
clgraf: lzmir - .ANADOUJ 

'cfon: 2776 •• l'o~ta kuıusu 405 

\' u ABONE ŞERAiTİ 
1 1~1 1200, altı aylığı 700, üç 

\' tth· ylı~ı 500 kuruştur. 
anc:ıb· ıncmlckctlcr için ecnelik 

8 ouc ücreti 27 liradır 
l'n Hcı }'erde 5 kuruştur 
.. "tıu • • -
~~mış nüehalar 25 kuruetur. 

J\ DOi U tı\'l'HA ST 'DA 
... ""11!111! ... BAİİİISl.~~~~ll~Ş~D~l~«.__.. -

müzakerelerinin muvaffakıyet· 
sizliğini lüzumundan fazla bed
bin bir tarzda mütelea etme· 
mek İcab eder. Henüz birçok 
müzakere imkanları mevcuttur. 

Alman-ltalyan beyanatında 
kullanılan lisan ne Seriinin 
ne de Romanın müzakerelerin 
inkıtaına taraftar olmadığını 
göstermektedir. f Ik bakışta ne 
kadar hayali görülürse görül
sün her proje tedkike layıktır. 
Fakat Alman-ltalyan beyana· 
tında ileri sürülen delil İngil
tereyi ikna edememektedir. 

f ngiltere ve Frar.sa müessir 
ve bitaraf yeni teklifler ileri 
sürülürse bunları tedkik ede· 
ceklerdir. Tam bir anlaşmaya 

· imkan olmazsa lngiltere diğer 
devletlerle birlikte hareket ser· 
bestisini tekrar iktisab ede· 
cektir. 

Times, Alman·ltalyan teklif
lerinin tatmin edici olmamakla 
beraber iki devletin ademi 
müdahale prensibini muhafaza 
ettiklerini temin ettiğini ve 
diğer hükumetler de bunu 
istediklerine göre bir anlaşma 
imkanı daima mevcut olmak 
İcab edeceğini bildiriyor. 

Morning Post da ayni mü
taleadadır. 

Londra, 2 (A.A.) - İspan· 
ya sahillerinin İngiliz ve Fran· 
sız filolarının nezaretine tevdi 
edilmesi hakkında Lord Ply
mouth tarafından yapılan tek· 
lifi tetkik etmek üzere içtimaa 
davet edilen tali ademi müda· 
hale komitcs:nin celsesi bu sa· 
hah saat 11 155 le açılmıştır. 

Alman ve ltalyan sefirleri 
hükumetlerinden kat'i talimat 
almadıkları takdirde bugün 
yapılacak müzakerelerin salıya 
tehiri depiş edilmiştir. 

Bununla beraber vaziyetin 
bu merkezde olduğu zanne· 
dilmc.ktedir. Çünkü Almanya 
sefaretinin müsteşarı Voemann 
sefir Von Ribentropa hüku
metinin son noktai nazarını bil
dirmek üzere gitmiş olduğu 

Bcrlinden vaktinde avdet el· 
miştir. 

Londra, 2 ( A.A.) - Tali 
ademi müdahale komitesinin 
celsesi açılmadan evci B. Eden 
Fransa sefirini kabul ederek 
kendisilc yarım saat ka<lar 
görüşmüştür. 

Londra, 2 (A.A.) - İtalyan 
sefareti müsteşarı Guido Crolla 
tayyareyle Romadan saat 11 de 
buraya gelmiştir. Müsteşar 

Mussolininin son talimatını al
mak üzere Romaya gitmişti. 

Guido Crolla Londraya dö
ner dönmc1. ademi miidalıalc 
komitesinin içtima etmekte 
olduğu Hariciye Nezaretine 
gitmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Avam 
kamarasında Atlee tarafından 
sorulan bir suale cevaben Eden, 
czciimlc deniz kontrolu mcsc· 
lesinde ~ayanı mr.mnuniyct bir 
netice alınmadığı takdirde yeni 
vaziyet hasıl olacağını ve 1111 
vaziyet hakkında şimdiden Gir· 

şey söyliyemiyeceğini bildir
miştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Avam 
kamarasında mebus Atleenin 
bir sualine cevap veren Eden 
ademi müdahale komitesinin 
son içtimaında Lord Plymout
hun bii deniz kontrolu planı 
tanzim edilmesi için fögiltere 
hükumeti hesabına bazı tek· 
liflerde bulunmuş olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Bu sabah tali ademi mü
dahale komitesinin toplantısı 
esnasında İtalyan ve Alman 

murahhaslarının hükumetlerinin 
bu teklifler hakkmdaki noktai 
nazarlarını bildireceklerini ümid 
edilmektedir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman 
resmi mahfiller bugün Londra 
komitesine yapılan İtalyan-Al
man teklifleri arasındaki te· 
zaddan bahsetmemekte ve Al
manya ile İtalyanın teklifte 
bulunınıyacaklarını bildirmek
tedirler. 

Bu mahfiller tekliflerin bü
yük bir (Konstruktif) şumulü 
haiz olduğunu ve Almanya ile 
ltalyanın barışı kurtarmak için 
fedakarlıkta bulunmağa amade 
bulunduklarını gö~tcrdi~ini Lil· 

diriyorlar. 

Çünkü bu mahtillere göre 
kızıl İspanyaya muharip sıfa· 
tını tanımak Almanya ve İtal
ya için fevkalade büyük bir 
fedakarlık teşkil etmektedir. 
Ve kontrolun artık devam edc
memesınc başkaları müseb· 
biptir. 

Musuldan petrol 
alacağız 

İstanbul, 3 (Hususi} - Hü
kumetimiz, Musuldan külliyetli 
petrol alınağa karar vermiştir. 

Yeni valiler 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bi

rıncı müf cttişlik başmüşaviri 

Bay Naci, Sinop valiliğine, 
Sinop \·aiisi Süreyya da Çorum 
valiliğine tayin edilmişlerdir. 

Demir yolları idaresi 
Eşya tarifelerinde de 

tenzilat yapacak 
Ankara, 3 (Hususl)- Dcvlet 

Demiryolları, eşya nakil tari· 
felerindc de bazı tenzilat yap· 
mağa karar vermiş ve bunun 
için teşebbüsata başlamıştır. 

Gümrük mu haf aza 
memurları Bareme 

girecekler mi? 
Ankara, 3 (Hususi) - Güm· 

ı tik muhafaza memurlarının <la 
Bareme girmeleri için hüku· 
metçc tetkikler yapılmaktadır. 

Cizre - Diyarbekir 
hattı 

Hemen inşa edilecek 
İstanbul, 3 (Hususi) - Hii

kumctimiz, Cizre ile Diyar· 
bckir ~imcndifcr haltının h<'· 
men inşası ıçın lazımgclcn 
leJ birlere başvuı muş lur. 

Düne kadar gözlerimiz, İs · 
panya ufuklarında dolaşıp Av· 
rupaya düşmesini beklediğimiz 
kıvılcımları seyrederken, bir· 
denbire Uzak Şarktan gelen 
bir duman dikildi ve yerimiz
den heye~anla kımıldadık. 

Yıllardıınberi mukadder kı· 
}ametin hangi diyarda kopa· 
cağını bekliyen beşeriyet, şu 
birkaç sene içindeki hadise· 
lerle o kadar çok şaşırdı ki, 
başını sağa sola çevire çevire, 
bir yarı aptala dönmüş bulu· 
nuyor. 

Yaşadığımız asır, hastalıklı 

bir bünyeyi ne kadar andı
rıyor: 

Kah, omuz başında ve ayak 
bileğinde bir zonklama, kah 
taban altında bir çıban, kah 
dimağ içinde bir ucu sıvrı 

iğne acısile, hergün bir tara· 
fını tutuyor, yatıp kalkıyor, 

sürükleniyor, inliyor ve kıvra· 
nıyor. 

Harp sonrasını dolduran 
tezatlar, perhizle turşunun ayni 
zamanda tatbiki, dünyayı bir 
acayip hale getirdi. 

Bütün menfaatler biribirini 
kateden hatları andırıyor. En 
küçük bir devletin en küçük 
bir hareketi, dört hudud öte· 
sinde bacaklarını uzatmış olanı 
sinirlendiriyor. Çünkü müna
sebet halkalarındaki hassasi· 
yetin fazlalığına ilaveten, bu 
küçücük iş, onun da menfaat 
planında bir noktayı kımılda
tıyor. 

Akıl ve mantık , uzaklarda 
dolaşmadaıı v-aı;iyd:i ~u ~ol,;)J,.. 

hulasa edebilir: 
Bir Rusya ve onun komü

nizmi vardır. Buna mukabil 
<le bir Japonya, bir Almanya 
ve İtalya .. 

Uzak Şarkta Japon, Rus da
vaları, karşı karşıya tetik aç· 
mıştır. Bu, muhakkak .. 

Komünizmle Hitlerizm ve 
diğer bir tabirle faşizm, ayni 
tencere içinde ·imkanı yok
beraberce kaynıyamazlar. 

Almanya, bir yaşamak, hak 
ve müstemleke davası müda
faa ediyor. Bu dava, Moskova 
ve Parisle beraber Londranın 
da sakal veya bıyığını tıraş 

etmekle işe başlar ve bilhassa 
Paris, bu hususta bir tavşan 
uykusu geçirmektedir. 

İspanya, öyle bir vakıadır ki, 
dünyayı etrafında toplamıştır. 
Daha da toplıyacağından baş· 
ka. Çiinkii Fransanın omuz 
başına ve İngilterenin gırtla
ğına taalluku vardır. 

İtalya, Habcşistanı yutmakla 
i şi ni bitirmiş değildir. Akdeniz 
hakimiyeti hala İngilterededir . 

Bu böyle oldukça, Habeşis
tan ve Trablus, emniyette ka
lamıyacağı gibi planın diğer 

kısmının başarılması da im· 
kansızdır. 

Bu ayrı ayrı keyfiyetlerin 
hemen hepsi de, hiç olmazsa 
kuyruklarilc yckdiğcr.ine bağ· 
lıdır. Bir tanesinin sukutunu, 
iiçü, brşi takib edecektir. Ve 
bu hadiseler, ilelcbed böyle 
kalamazlar. Çünkü gittikçe bü· 
yüyüp şişmektedirlcr .. Bir pat· 
lama, muhakkaktır. 

Bir iki devletin teslihatı bi
tince, harp burnumuzun dibine 
gelecek ve selamı çakacaktır. 

Bu muhakkak!.. 
Orhan Rahmi Gökçe 

Irak.Türk.iye dgst/uğu 

t1akkında bir Irak gaze
: tesi neler yazıyor? 

-------------Bağdadda çıkan "el· Alem,, 
"el · Arabi" gazetesi Dışiş· 
Ieri Bakanımızla Ekonomi Ba· 
kanımızın Bağdad ziyareti mü· 
nasebctile 23 Haziran 1937 
tarihli nushasında "Büyük 
Türk üstadlarımız,. serlevha
sile bir yazı yazmıştır. Bu ya
zıyı sütunlarımıza alıyoruz: 

"Sizden öğrenmek ve siz· 
den almak bizim için bir şe· 
rcflir. Efendilerimiz: Siz bi· 
zim üstadlarımızsınız . Bu açık 
bir hakikattir. Herkesçe tas· 
dik edilmiş ve ikrar edilmiş 
bir hakikattir. Bunu bir daha 
söylemek veya ilan etmek la· 
zım değildir. 

Siz üstadlarımızsınızl Biz 
hürriyete kavuşarak kendimize 
hakim olduğumuz zaman omuz
larımıza ağır bir yük aldık. 
Cihan, gözlerini bize dikmiş 
bulunuyordu. Biz sizden öğ
rendik. Ve bu husustn lazım 
olan cüreti ve hulusu niyeti 
k11vvetlendirdık. fstiklalirnizi 
yükselttik. Refah ve huzuru 
bütlin memleketimize yaydık. 
Sırf gayretimize güvendik ve 
kurtuluşa mazhar olduk. 

Siz her sahada azim mer
haleler katettiniz. "Türklerin 
babası,, Aratür~ün ve büyük 
muavinlerinin yarattığı bu mu
azzam Türkiye, cihan politika
sında devlet adamlarının hay· 
ranlığını uyandırdı. Bu mer· 
halelerin kat'i ve müşkülfıtın 
ortadan kaldırılması ve mania· 
ların ve kayıtların yok edil
mesi "sıçramak imkansızdır" 

meşhur sözünü tekzib etmiştir. 
R.. mPrhaleleri ve fevkalade 
mühim dersleri mevzubahs et· 
mek istemiyoruz. Biz diğer 
noktada verdiğiniz derslerden 
bahsediyoruz. İlimde, ekono· 
mide, sanatta, ziraatte, ba
yındırlıkta, askeri kuvvette, siz, 
bize rehberlik eltiniz. Bütün 
bunları sizden almak zarure· 
tindeyiz. Bunların bazılarını 

tatbike başlarken heyeti umu· 
miycsini göz önünde tutmağa 
ve sizin bilginizden, tecriibe· 
lerinizden, ihtisas sahibi adam
larınızdan, istifade ctmeğe 

mecburuz. Memleketinizin şe· 

hirlt>rinde, görülen hayat, kuv
vet, refah ve saadet bize gü
zel bir misaldir. 

Evet, ey, üstatlarımız, biz 
eğer sizden öğreniyorsak ve 
şizi nümune ittihaz ediyorsak, 
bu bizim için büyük bir şeref -
tir. Çünkü bu suretle necata 
mazhar olacağız ve şeref ve 
saadet yolunda ilerliyeceğiz. 

Sevgili !rakımıza bu mesud 
ziyaretiniz, dört biiyük şark 
devletinin birleşmesi hakkın· 

daki bu verimli mesainiz, Ira· 
kın her şehi r ve köyünde sizi 
karşılıyacak olan tazim ve 
tekrim hisleri, bunların hepsi 
tam bir vuzuh ile meydana 
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kor ki; yüksek misaliniz, yijkr 
sek dersleriniz bizim için hür· 
ryet•ve .. şijkranla kayqe değer 
vakıalardır. 

Türkiyo ile Irak arFt~ındR 
yalnız iyi k~mşuluk, menfoat 
birliği, politik ve dostluk mev~ 
zubahs değildir. Onların ara• 
sındaki bağlılık aynı z~mand~ 
talebenin üstadına, evl~dın 
anasına olan bağlıhğıdır. 

Şunu iftihar ve sevinçltl 
kaydederiz ki iş başında olan 
ricalimiz ve onlara tekaddüm 
etmiş olanlar, aynı his ve ay· 
nı lisan ile Türkiye ile Irak 
arasındaki dostluğu kuvvet• 
lendirmeğe çalışmışlar ve yü· 
ce Atatürk ile büyük arka· 
daşiarı hakkında tazim hisleri 
besliyerek onlardan çok şey· 
ler almışlardır. 

Şüphesizdir ki alim üstad
larımız, büyük hükümdarımı· 
zın ve hükumetimiz ricali ile 
Ankaradaki mümessilinin iki 
memleket arasındaki rabıtala
rın takviyesi için olan gay· 
retlerini, tamamen bilirler. Bu 
da lrcı.kın üstadı, mürşidi, ve 
daha doğrusu validesi olan 
Türkiyeye karşı beslediği his· 
sin ifadesidir. 

A nkarada 
Bisiklet yarışları 

Ankara, 3 ( Hususi ınuha· 

birimizden ) - Bugün saat 
11 de muhtelif mıntakalardan 
gelen 26 bisikletçi Türkiye 
bisiklet sürat yarışını yapmış· 
lardır. Ankara mıntakasından 
Talat birinci, Kocaeli mınta· 
kası ikinci, Bursa mırıtakası 
Ü'i'Ün o.:; soln1;r .. ; .. 

Yarın, Türkiye mukavemet 
birinciliği müsabakası yapıla· 
caktır. 

Dağanspor kongresi 
Do2'.anspor kulübü kongresi 

dün öğleden sonra saat 17 de 
Halkevinde toplanmış ve yeni 
idare heyetini seçmiştir . 

Gardenparti 
çok parlak oldu .. 

Verem Mücadele Cemi; eti· 
nin dün akşam Şehir gaı:ırıo· 
sunda verilen yıllık gardcn· 
partisi hakikaten çok güzel 
ve eğlenceli olmuş, geç vakte 
kadar devam etmistir. 

Gardenpartide İzmirin güzi· 
deleri ve birçok kibar aileleri 
bulunmuşlardır. 

Orkestranın çaldığı latif ha· 
valar, çok alkışlanmış, bir ta· 
raftan atılan hava fişenkleri 
eğlence ve zevki artırmıştır. 

Ademi müda. 
hale komitesi .. 

Londra, 3 (A.A.) - Ademi 
müdahale tali komitesi saat 
16 da toplanmış ve saat 
18,45 de dağılmıştır. Tali ko· 
mite Fransız-lngiliz ve Alman· 
İtalyan planlarının delegeler 
tarafından hükumetlerine bil· 
dirilerek alınacak cevapların 
gelecek hafta toplanacak olan 
komite heyeti umumiycsinc ve· 
rilmcsinc karar vermiştir. 

Yugoslavya 
süvarileri 

At yarışları yapacaklar 
Belgrad, 3 (Radyo) - Ya 

rın (bugün) Yugoslavya süva 
rilcri 4000 metrelik sahad 
at yarışları yapacaklardır. Bu 
koşular için kral S. M. ikinc 
Piycr kupası konıılmu~lur. 



4 ANADOLU 
MAHKEME LERDE lzmirli gençler de gittiler 

lnönü kampı Bir bekci , ····----Karısını ve kaY_nana- bUQÜn açılıyor. 
sını Gra tüf eğıle na-

Kıbtiler, bugünyeni kral
ların ı seçecekler 

Secim, -·-
Varşovada ve ayan reisi
huzurunda olacaktır 

---•-+--- t 

sıl yaraladı 150 genç uçma 
öğrenecek 

• 
nın 

Torbalı kazasının Dağkı
zılca köyünde kır bekçisi Bay 
İbrahim Etemin, karısı Gülsü
mü ve kaynanasıoı öldürmek 
kasdile yaralamak suçundan 
Ağırcezade muhakemesine baş· 
lanmıştır. Vak'a şöyle olmuştu: 
Etem, kaynanasile kavga et· 
miş ve şonra kansını Gra 
tüfeğile ayağından, kaynana
sını odunla başından yarala
mıştı. Etem bu yüzden mah
kemf'ye verilmişti. Dünkü cel
sede Gülsüm, vak'ayı şu su· 
retle anlatmıştır: 

- On scnedenberi kocam 
Etemle geçiniyoıum. İki erkek 
çocuğumuz oldu. Aramızda 

hiçbir geçimsizlik yoktu. Ko
cam lbrahim Etem, son za
manlarda babamla kavga etti, 
babama bir su bardağı fır
lattı. Bu sebebden araları 
açıldı. lbrahim Etem, evimizde 
içgüveyisi idi. Babamla kavga 
ettikten sonra bir daha eve 
gelmedi. Hadise günü, baba
mın bağında kuyu başında 

anam 'e çocuklarımla oturu
yordum. Kocam Etem, elinde 
Gra tüfeği olduğu halde bir 
defa bağın önünden geçti. 
Aradan epey zaman geçtikten 
sonra bağdaki damın· kena
rından bir silahın ucunu gör
düm. Yerden kalkmağa vakit 
bulamadım, birdenbire silah 
patladı ve ayağımdan yaralan
dım. Bana ateş edeııifl kocam 
olduğunu anladım, yerimden 
fulıyarak anamla beraber ko
camın üzerine atıldık, anam: 

- Yapma Etem! Çocukla
rına acı. 

Diye bağırdı. Etem, tüfeğine 
fişek sürmeğe çalışıyordu. Fa
kat Allah tarafından fişek si
lahın içine sıkışmıştı. Başka 
fişek süremedi. Nihayet elin
deki silahı zorla aldım. Etem, 
yerden bir odun parçası alarak 
anamın başına vurdu. Anam, 
yere düştü ve: 

- Can kurtaran yok mu? 
Diye bağırmağa başladı. Kom· 
şu bağlarda bulunan halk, 
bizim bağa doğru gelmeğe 
başlayınca Etem kaçtı. 

Mahkeme reısı, maznun 
Eteme vak'ayı sordu. 

Etem dedi ki: 
- Karım Gülsümden çok 

memnunum, çocuklarımı da 
severim. Kaynatam, karımı 
benden vazgeçirmek ve boşa
tıp başkasına vermek istiyor
du. Benimle kavga etti, beni 

kovdu. Üç ay ayrı yaşadık. Bekçi 
olduğum için kırlarda dola
şırım. Vak'a günü bağın ya
nından geçerken karımı ve 
çocuklarımı gördüm. Kayna
nam da orada idi. Karımı 
çağırdım, yanıma geldi, çocuk· 
larımı alıp sevdim. Bunu gö
ren kaynanam, birdenbire 
üzerime atıldı, başıma taşla 
vurdu. Tüfek kucağımda du· 
ruyordu. Ayağa kalktım, karım 
ve kaynanam, birdenbire sila
hıma sarıldılar, silahın ~etik 
tarafı onlarda idi. Çekiştirir
ken silah birdenbire patladı, 
karım yaralandı, yerde bulu
nan bir odun parçasını alarak 
kaynanamın başına vurdum. 
Boğuştuğumuz yerde ayakkap· 
larım kaldı ve oradan kaçtım. 

Dinlenen şahldler, hadise 
yarine geldikleri zaman Gül
sümle anasını, yaralı olarak 

---·---
Uçmak, 

Varşovc,., 3 (Radyo) - Kıbtiler kralı, yarın seçilecektir. Bu 
münasebetle, Romanya, Amerika, Çekoslovakya, Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristandan kıbti mümessiller gelmiştir. Üç 
bin mümessil, bugün gelmış bulunuyor. 

günün davasıdır! --······--
Seçim, Polonya ayan reisinin riyaseti altında otuz ayan aza· 

sının huzurile ve onuncu asır usulü dairesinde olacacaktır. 

İzmirde ( A) brövesi bitirmiş olan~24 genç, dün 
lnönü kampına hareket etmişlerdir 

Kral belli olunca, Pobnya ayan reisi kendisine taç giydire· 
cektir. Yeni kral, taç giydikten sonra, derhal Romaya gidecek 
ve ltalya Başvekili B. Mussoliniden, Habeşistanda kıbtiler için 
yer istiyecektir. 

duklarını göstermek yolunda nülecek bir mevzudur. Hava 
pclr çok şeyler istiyecek vazi· kurumunun iki senelik tccrÜ· 
yette olduğumuz kendi ken- besi çok güzel bir ders ola-
dine meydana çıkar. rak ele alınabilir .. Bir senelik 
Uçan adam, iyi düşünen mesai sonunda yüksek dcre-

adamdır celer kazanmış kırk elli genç 
Anlaşılması lazımgelen şu· arasında birisinin adının kar-

dur: Uçan adam, iyi düşünen, şısında şunlar yazılıdır: "Fev-
çabuk ve iyi karar veren, düz- kalade istidadlı,.I.. Türkiyede 
gün hareket eden olgun adam ka; yüı, yahud kaç bin tane 
demektir ve Türk Hava Ku- böyle "fevkalade istidadlı" 
rumu, mesela planörcülük ha· vardır? 
reketinin inkişafına çalışmakla Bu bir sualdir ki bunun ce· 
tabii birçok istidadı yüksek vabını vermek için yalnız ha-
çocukları avarelikten kurtar- vacılığın değil, bütün bir mil-

Türkkuşunda küçük planörlerle tecrübeler qapılıyor makta, bunları memleketin letin elbirliği ederek çalışması 
lnönü kampı çalışmalarına maz bir istek duymağa başlar. milli müdafaasında adları say- icab eder. işin ehemmiyeti şu· 

yarın başlıyacak ve kampa B. brövesi alabilmiş olana gı ile anılan birer varlık ha· radadır: Tabii istidadı yüksek 
150 kadar genç iştirak ede- artık havacı demek çok ye- line koymaktadır. Uı;ucuları bir genç, tayyareyi sırçalıktan 
cektir. Kamp birinci teşrinin rindt!dir. çoğaltmak, her vakit, Türki- kurtaran ve tayyareyi emniyet 
birinci günü faaliyetine niha- C. brövesi hareket nokta· yeyi kuvvetlendirmek mana· ediler. vir vasıta halinde ya-
yet verecektir. sından yani havada serbest sına gelir. şatan adamdır. Şu halde, isti-

lnönü yüksek yelken uçuşu kaldığı noktadan sonra irtifa· Bütün memleketler tayyare· dadlılar bulmakta, para ve 
kampı, bu yıl gençlerimizin ından hiç kaybetmeden beş cilerini çoğaltmak peşinde randıman bakımından kat'i bir 
havacılık talimlerinden ba~ka· dakika havada kalmış olanlara milyonlar harcamaktadırlar; mecburiyet önündeyiz demek 

·ı· M · - ·1 bunların verdikleri örnekler B l b k ca askeri vazifelerini görme- ven ır. otôrsuz tayyaresı e olur. ütün genç iği, ir ütle 
lerine de yarıyacaktır. Türk- hayada irtifa kaybetmeden beş üzerinde istediğimiz kadar du- halinde uçmaya sevketmek ana 
kuşlarında toplanacak liseliler, dakika kalabilmek bir mesele· rabiliriz... babalardan daha çok, öğret-
lise mezunları, yüksek tahsil dir. Bir kudretin ve bir usta· Fakat sözü uzatmakta hiç menlere düşen bir vazifedir. 
gençleri yaz devrelerinde gör- lığın ifadesidir. fayda yoktur sanıyorum .. Çün- Bütün bir elle tutulabilen ha· 
mekte oldukları kamp tedri- C brövesini almak bir İş, kü bütün dünya, bizde, bütün yatı yirmi seneye sığıştırabile-
satını hundan sonra, lıctva fakat bir son degildir. Bu bir vatanaaşlar tayyare ve tayya· cek olan tayyareciliğin, boş 
kamplarında göreceklerdir. An- asgari haddir. C brövesi aldık- recinin milli müdafaaya temel yere dillerde dolaşıp durmakta 
laşılıyor ki gençlerimiz için tan sonra da "uçuşlara devam olduğunu öğrenmiştir. Herkes olan "tehlikeli oluşu" sözlerini 

çok güzel biliyor ki tayyaresi uçmak ve askerlik tek vazife etmek ve yüksek yelken uçuşu yenecek ve çocuklara " hava 
b 1 1 k ve tavyarecisi yetecek kadar halinde birleşiyor. tecrü e erine atı ma lazım- J devrini ve milletlerin havacı 

olmıyan memleketlerin kendi-
Üç ay sürecek olan in önü gelir. olmak mecburiyetlerini. layı· !erini, karada ve denizde ne • 

kampında genç1erimiz B ve Saatleare dolaşmak peşinde kadar kuvvetli olurlarsa olsun- kiyle öğretecek vaziyette olan 
C brövelerini almağa, yüksek Bundan . sonraları gençler, lar, emniyette sanabilmeleri öğretmenlerin, bu memleketin 
yelken uçuşu sahasında mü- havada rüzgarlar ve cereyan- bir hayaldir. emniyet ve istikbali önünde, 
marese ve muvaffakıyetler ka· lar kullanarak saatlerce dolaş· Bir tek misal bu bakımdan nıesuliyetleri çok 
zanmağa çalışacaklardır. mak peşinde uğraşıp dururlar. Türk Hava Kurumu, işte büyük ve korkunçtur. Acaba, 

B brövesi, motörsüz bir Gençlerimiz geçen sene lnönü bu hakikatin arzettiği korkunç her şeyden önce muallimlere 
tayyare ile havada en az bir kampında milli rekoru on se- akıbetleri önlemek peşi• de tayyareciliği öğretmek ve her 
dakika kalmak ve bir S çize· kiz saat 35 dakikaya yükselt- emek veriyor. Hiçbir milliyeti hangi birinin spor muallimliği 
rek dolaşmak kabiliyetini gös- mişlerdi. Busene, havalar iyi olmıyan şu makine tayyareyi, edebilmesi için, ilk önce, pla-
termiş olanların hakkıdır. Pla- giderse bundan daha yüksek para ile, güç veya kolay fakat nörcü şehadetnamesini cebine 
nörcülük buradan başlar ve muvaffakıyetler kazanmalarını muhı.kkak surette temin ede- koymasını istemek günün şartı 
genç ancak bundan sonra bekliyoruz. biliriz; amma, tecrübeli bir değil midir? 
planörcü olur. 18 saatlik rekorla Türkiye, tayyareciyi yetiştirmek bir za- H ava neslini yetiştirmek için 
Havada bir dakika kalmak havada çok kalma bakımın- man meselesidir.. Tayyarenin, otomobilden. 

İşten anlıyanların havada dan dünya beşincisi olmuştur. Tecrübeli tayyareci derken, motosikletten, kayıktan daha 
bir dakika kalmayı yahud bir Türk soyunun eşsiz bir ha- tabii istidad meselesi ortaya tehlikesiz olduğunu, her vakit 
S çizerek dolaşmayı ilk ba- vacılık istidadına malik olduk- çıkıyor .. Bu memleketin muh- ve kolayca iddia vaziyetinde 
kışta küçük görecekleri mu· larını düşünürs~k çocukları- taç olduğu tayyart!ciyi, istek- bulunuyoruz. Motosikleti, bir 
hakkaktır. Fakat şunu bilme· mızdan daha iyi, daha üstün liler arasından değil, istidadlı- otomobili, 100 kilometre sü-

esen bir riizgar önünde san· 
dal kullanmak için lazım olan 
bilgi ve tecrübe 300 kilomet· 
relik süratle uçan tayyare için 
lazım olandan daha çok ince 
ve teferruatlıdır. 

Daha küçük yaşta iken mo· 
del tayyareler yaptırarak ço· 
cuklara, tayyarenin nasıl uçtu· 
ğunu, tayyareciliğin bütün fen· 
ni taraflarını öğrettikten sonra, 
o çocukların, planörde ve mo· 
törlü tayyareyi bir oyuncak 
gibi kullanacaklarından emin 
olmamız lazımdır. Uçmak, o 
zaman yürümek ve tek ayak 
üzerinde sekmek gibi basitleş· 
miş bir iş olacaktır. 

Motörlü tayyare ile motör
süzler arasında nasıl bir fark 
olduğunu soranlara verilecek 
cevab şudur: 

Moto:süz tayyareler yani 
planörler üzerinde muvaffak 
olan bir genç, motörlü tayya· · 
reye, atını değiştiren hir bini· 
cinin yeni atının huyunu öğ· 

renmeğe çalışması cinsinden, 
bir tecrübeye girişir. fakat 
motörlü tayyarede uçmıya alış· 
mış biri, havanın sırlariyle 
anlaşma, havanın sırlarını ta· 
mma manasına gelen planör 
ler üzerinde izah edilemiyecek 
kadar büyük bir yanlışlık du· 
yar. 

Bunlar çok ince birer me· 
sele, fakat uzun boylu tecrü· 
beye değmiyecek kadar açık 
olan birer hakikattir. 

Uçmak, günün davasıdır. 

Kontrol sistemi 
Bozulur sa iş Cenevreye 

gidecek .. 
Cenevre, 3 (Radyo) - Is· 

panyadaki kontrol sistemi bo· 
zulduğu takdirde işin, Uluslar 
sosyetesine havale edileceği 
söyleniyor. 

B. Şevki Çavdar 
Ziraat Bankası şehrimiz şıı: 

besi kontrolörlerinden B. Şevk• 
Çavdar, Ziraat Bankasınırı 
Ödemiş şubesi Raşmemurhı· 
ğuna tayin edilmiştir. 

Kıymetli arkadaşımıza nıu· 
vaff akıyetler dileriz. leri lazımdır ki bir dakika değil; en iyi ve en üstün ol· lar arasından seçmek düşü- rebilmek, 50 kilometre hızla # 

içinde yüzlerce metre uzağa -ı::=::::::::::::::::::::::::~~~~~===-~==~=~~~=~~e~e~~~:~ 1 ' ben, donanma kumandanları- vaziyette kaldılar. Biraz sonr' giderken dolaşmak oldukça 

1 h b Ci 1• z ı ı· c ,. han g ,. r 1 nın tatmini için bir çare bu- diğer sefir dedi ki: mü im ir muvaff akıyettir. B. 
lunabileceği kanaatindeyim. - Başvekil efendi, bu nıe$" 

brövesini alan bir genç, artık · e 
k Bu sözler, başvekile bir elenin hüsnü suretle hallı11 

uçmanın zev ini tatmış ve an- --- - ------------- ---- - r k cesaret verdi ve hemen: yardım edebilecek bir mü s· 
lamış olur ve endinde dahi _ 13 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlio~lu -Bu hususta bir resmi tebliğ haza arzetmeme miisaade bu· 
iyi ve üstün yapmak için sarsıl- k ld h d dahı· verebı'lı'rı·m. yurur musunuz? 
---• -••• • •••• çare ki endisi, hiç böyle bir- sinin sarsı ığını isse iyordu. ve 

Şey tahmin etmemişti. Büyük Kar~ısındaki sırmalı sefirin Diyerek sefire teminat ver· Başvekil, ciddi bir tavır gördüklerini, vak'anın nasıl "' 
· · h"I d'kl · · bir gafletle kendi taarruz pla- bütün tipik ve nazikane tavır- mek ister gibi göründü. Söz- alaka ile cev~b verdi: 

1
. cereyan ettığıni ı ıne ı erını d' ı-

sôyledilcr. nını iptal eylemişti. Bunu, va- !arına rağmen ona birer az- leri gayet kafi idi. Bununla - Memnuniyetlı.: sizi 111 

M hk Zl.yette husule gelmesı· muhte- ra'ıl go"ru··nu'"yordu beraber sefir, başvekilin ver· yorum. 
a emece, Gülsümün ya· · s r· t dd"d ,.. nor-

1 1 h h · b' t h Başvekı·ı, 0 mu"'tekebbı'r ve mek jstediği teminata ehem· e ır, ere u e uzum b 

rasında barut izi görülüp gö- me o an er angı · ır a av- miyet vermediğini ifham etmiş meksizin: 
··ı d 'ğ' · k d 'lk d f vülü nazarıdikkate almadan çok mağrur adam, bulutlara ..,e ru ıne ı ının, a ını ı e a olmak için mukabelede bu- - Radyo ile neşrolunan . 

ayene eden dokto d Yapmıştı. kadar yükselmiş o haşmetli • b•' mu r an ma- lundu: her iki donanmanın anı 
lumat alınmak üzere Torbalı Muvaffakıyeti, ani bir vazi- kartal, şimdi faka kısmış bulu- b' f k l .. d l.k 11öY - Lakin, bunun kafi ola· surette ır ev a a e ı b 

h .. k. J 'ğ' · t" b t'I yet ı"st· d d'yordu Hal nuyordu. Acaba bir halas yo· · b b bey•-a ım ı ıne ıs ına e sure ı e e ına e ı · · bileceğine kani değilim. mesine se e iyet veren d 
11

_ 
ifadesinin alınmasına ve vak'a buki bu, şimdi mutlak surette lu bulabilecek miydi? Dedi. nattan, donanma kuman • ıO 
hakkında jandarma karakol akamete uğramış bulunuyordu. Bütün bu ihtilaç nevinden Başvekil, bu sefer sert bir lan bazı tehlikeler isti~rJJ; 

11 
kumandanından malumat alın- Bir çarpışma, düşman donan· anlar, biraz devam etti. lisanla dedi ki: etmişlerdir. Giiya, denız er-
mak için celbine karar veril- masına büyük zayiat verebi- Sefirin biri, birdenbire SÜ· - Fakat, ne olmak ihti- ve havadan bir taarru~la ~ır 
miş, muhakeme, başka bir lirdi. Fakat akıbet ne olacaktı? kUtu ihlal ederek: mali vardır? şılaşacaklarını zannetmış b 
güne bırakılmıştır. Başvekil, kuvvei maneviye· - Başvekil efendi -dedi- Sefirler, sakit ve samit bir - Sona wır -
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Artistlerin tabiatları 

Soldan sağa: Mari Glori, Marsel Chantalle ve Annabella 
Tanınmış bir profesör, bazı lere varmıştır: 

artistlerin imzalarile fotoğraf- Şarl Bayer: Sanatının bii-? 
ları üzerinde tahlillerde bu- tün inceliklerine vakıf olan 
lunmuş ve tedkikatı neticesini bu artisti, Virtiyöz diy~ tav-
neşretmiştir. Bu hadise, sine- sif edebiliriz. 
rna mehafilinde büyük bir Soğukkanlılığı ve bilgisi sa-
alaka görmüştür. Profesör, yesinde rollerinde daima mu· 
~zerinde tedkikler yaptığı ar· vaffak olur. Onun en büyük 
tıstlerin zevkleri ve haleti ru· meziyetlerinden biri de, baş-
~eleri hakkında şu netice· kaları üzerinde tesir bıraka-

Artistler kırlarda! 

Son 
la zamanlarda sinema yıldız· 
~tının zevkleri tamamen de· 
ıı Şrtıiştir. Eskiden deniz ke
e;rıatında yaşamak, plajlarda 
ke enrnek en büyük arzularıy· 
dun, şirndi bunlardan hiç zevk 
Ytnaınaktadırlar. 
Şjllld' ıqt k ı onlara kırlarda dola-

ftta. a. toprakla uğraşrnağı, kaz· 
dın ~ll~mağı ve bir köylü ka
kq ııbı ekin biçmeği; kızakla 

daha hoş bulmaktadırlar. 
İşte resmimizde, meşhur yıl· 

dızlardan Jan Pakeri, üzerin· 
de bir erkek elbisesile ekin 
savururken, Gail Partricki de 
topladığı çiçeklerle görüyoruz. 

Köpeğinin 
derisine uymuş 

Holivudun en hoşa giden 
genç yıldızı Moureen O'sulli
van, en çok sevdiği köpeğinin 
derisine müşabih elbisesile 
nazarı dikkati celbetmcktedir. 
Bu geyiniş tarzı, onun sükse
sini artırmıştır. ~ekmekten 

==~---=--=--===~==~-~~~~~ 

S. SiMON 
Poru bilhassa 
~ . ' llısi çok sever 
1 1 

·~ ~a\ir 
L dilb - Beyaz perdenin 
l"ll}ı Ct 
~aç ' .. en şakrak yıldızı, 

t.~or S&undür Pariste bulu
~ . . 
t a-e)j ,'rno_n Simonun, Pa-

Şı, sınema mahfelle· 

rinde büyük alaka görmüştür. 
Simon Simon, seyahati hak· 
kında gazetecilere: 

- Fransada üç ay kadar 
kalmak niyetile buraytı gel· 
miştim. Fakat yeni filimlerim 
için Temmuzun ilk haftasında 
Holivuda dönmek mecburiye
tinde kaldım. Zira, bu kış hiç 
faaliyet gösteremedim. En çok 
sevdiğim Fransada, gelecek 
sene daha fazla kalacağım .. ,, 
Demiştir. 

Genç yıldız, / gazetecilerin 
hayatını nasıl geçirdiği ve yeni 
filimi hakkında suallerine de 
şu cevabı veı miştir: 

- Günlerim daima sporla 
geçer.. Kaliforniyada herkes 
sporla meşgul olur. Ençok 
sevdiğim spor, tenistir. 

Şimdi Holivuda dönlince, 
"Valans yıldızı,, adındaki filmi 
çevirmeğe başlıyacağım.,, 

bilecek bir karaktere sahib 
olmasıdır. 

Gok serbC"stti • Onun zafer 
hulyası, enerjisi sayesinde bir 
hakikat olmuştur. Herşeyde 
muvaffak olmak, en büyük 
idealidir. 

Mari Glori; hüznün manası· 
nı dahi biımiyen bu kadın, 

daima şen, güler yüzlüc!ür. Ha· 
yatın daima güzel tarafları 

gorur. Hürriyet, onun ıçın 
mukadderdir. Hoşuna giden 
herşeye sahib olmak, her ar
zusunu yerine getirmek ister. 

Anna Bella: Müessir kuvveti 
su ile mukayese edilebilir. Bir 
ovada kavisler çizerek akan 
ırmak gibidir. Fakat en ufak 
bir çakıl taşı bile onun yo· 
!unu değiştirebilir .. 

O kadar güzel ve o kadar 
zariftir ki; her insan, kendi· 
sinde ona karşı bir meclubiyet 
duyar ve onun yardımına koş
mak ister. 

Anna Bella haristir. Bulun· 
duğu vaziyet ve mevki onu 
tatmin etmez. Daima daha 
yükseklere çıkmak ister, irişi

lemiyecek mevkilere ulaşmak 
gayesini güder. 

Marcel Şantelle: Samimi· 
yeti ve hassasiyeti, hiç bir 
şeyle ölçülemiyecek kadar faz· 
ladır. Kuvvetli bir zekaya ma
liktir. Sahne hayatında her an 
heyecan yaratabilecek kudrette 
olan bu artist, san'atında şa· 
yanı hayret derecede muvaffak 
olmaktadır. 

Güzelliğinden mağrurdur. 
Fakat bu gururu, ona asale-
tini kaybettirmemiştir. Hayatta 
önüne çıkacak her maniayı 

aşabilecek derecede sebatkar 
olan Marcel ŞanteHe, kendisi-
ni herkesin sevmesini, hoşa 
gitmesini ister. 

Suriye mektubu: 

Suriye, Filistin, Erdlin bir
leşmesi tahakkuk ediyor Gene 

şükredelim ki; 
-------------

Şama gelen Filistin müftüsü, seyahati
nin bu mesele ile alakadar olduğunu ve 
birleşmeye taraf tar bulunduğunu söyledi 

Umumi harb içinde f zmir· 
den lstanbula yolculuk yap· 
mak mühim bir mesele idi. 
Denizler kapalı, şimendiferle· 
rin servisi berbad ve noksan
dı. Fazla olarak yolda eşkıya 
çıkar, trenleri soyardı. 

Şam, (Hususi) - Filistin 
müftüsü Hacı Emin Hüseyin 
ansızın Şama geldi. Cumhur· 
reisini ziyaret etti, Vekillerle, 
Vatani kütle ricalile temas
larda bulundu. 

Doktor Şehbender, vatani 
kütleye muarız de-ğilse de, 
Mısırdan dönünce bir halk 
fırkası açacağını söylemiştir. 

Müftünün Suriyeye gelişi, 
Mısırlı Emir Mehmed Alinin 
(Suriye, Filistin ve Şarki Er· 
dün)ü birleştirmek teklifile ala
kadar olduğu anlaşılıyor. ilk 

Paristen gelen son haberde 
Fransız parlamentosu hariciye 
encümeninin Suriye - Lübnan 
muahedelerini ele aldığı ve 
mandanın kaldırılarak onun 
yerme muahedelerin kaim 
olması esasını kabul ettiği 
bildiriliyor. Muahedelerin ya
kında Fransa parlamentosunda 
tasdik edilmesi memuldür. 

Trenlerde yer bulmak ve 
bir bilet alabilmek için mut· 
laka bir simsarın delaleti ve 
bir miktar anafor parasının 
verilmesi lazımdı. Şimdi çok 
şükür, ne böyle külfetler ve 
ne de soyulmak gibi tehlike
ler var. Vapura biner, serin 
serin fstanbula gidersin. Yal· 
nız kamara bulmak, bilet al
mak güç. Çünkü izdiham 
fazla, vapurlar azdır. Çünkü 
vapur seferleri kışın ne ise 
yazın da odur. Çünkü fzmirle 
lstanbul arasında haftada iki 
vapur vardır. 

günlerde sükutu iltizam eden 
müftüden nihayet birkaç söz 
almak mümkün oldu. 

B. Blum 
Müftü, evvela Fılistinin tak

simi meselesini reddettiklerini 
söyledikten sonra, Suriye ziya
retinin Suriye · Filistin ittiha
dile alakası yoksa da bu me
selenin müzakere ve mür.aka
şaya değer olduğunu ve bu 
mübahaselerin Şamda ve Şam 
haricinde alakadar memleket· 
lerde cereyan edebileceğini 

söyledi. 

Neden istifa etmiş? 

Filistin müftüsünün Suriye 
Cumhurreisi nezdinde uzun uzun 
kalması ve bütün siyasi ricalle 
temaslarının devam etmesi (bir· 
leşme) teklifinin iş sahasına 
geçtiğine delalet ediyor. 

Müftü bu işi inkar etmek 
mümkün olmadığını görünce 
sualimize şu sarih cevabı ver
meğe mecbur oldu: 

" - Bn teklifi büyük bir 
memnuniyetle telakki ettik. 
Arap memlPkPtlerinin hirles
mesinden daha iyi ne ?şittiği· 
miz oldu. Bu ittihadın diğer 
Arap memleketlerine de teş· 
mili arzu olunuyordu. Fakat 
reyimizi söylemeden meseleyi 
iyice tedkik lazımdır. n 

Müftii reisicumhur ve si· 
yaı:;i rical ile temasının da 
Arap memleketleri işlerile ala
kadar olduğunu söylemiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Fran
sız muhalifleri, Şotan kabine-

sine bir türlü ısınamamaktadır· 
lar. Pari Midi gazetesi, Fran· 
sanın, seksen milyar açık 

ve B. Blumun, para bulama
dığından istifaya mecbur kal-
dığını yazmaktadır. 

B. Hitler 
ltalya Nazırlarmdan birini 

taltif etti. 
Berlin, 3 (Radyo) - İtalya 

Halk Kültürü Bakanı B. Ren
yo Alfiyeri, B. Hitler tarafın· 
dan nişanla taltif edilmiştir. 

Mısır ordusu 
için geni plan yapılıyor 

Kahire, 3 (Radyo) - Mı· 
sır Harbiye Nazırı, Mısır or
dusu için yeni bir plan ha
zırlamağa başlamıştır. 

Mısır metruk mevkiinde as· 
keri bir tayyare istasyonu te· 
sis edi1ecektir. 

Amerika dahilinde 
Yeni tayyare postaları 

tesis edildi .. 
Nevyork, 3 (Radyo) -Ame

rikanın en uzak yerlerine ka-
dar gidip gelmek üzere tesis 
olunan hava postaları, dünden 
itibaren işe başlamıştır. Bu 
postalarda kullanılacak olan 
tayyarelerde radyo telefon te
sisatı da vardır. Yolcular, yolda 
istedikleri merkez ve memle· 
ketle muhavere halinde bulu· 
nabileceklerdir. 

Emir Mehmed Ali teklifinin 
alıp yürüdüğü şundan da an· 
!aşılıyor ki; dün akşam topla
nan vatani kütle içtimaında 

uzun uzadıya bundan bahse· 
dilmiş ve toplanacak vatani 
kongresi ruznamesine alınmış
tır. Bu kongrenin açılacağı 
resmen şubelere bildirilmiştir. 

Toplantı günü, Paris heyeti 
gelmediğinden bir hafta sonra 
olacaktır. 

ltalyan.Alman 
Teklifleri için ne yazıyorlar 

Bu kongrede heyetin Paris· 
teki müzakere ve temasları da 
konuşulacaktır. 

Vatani kütle ricali de Suri
ye-Filistin-Erdün birleşmesi 
teklifini ıyı karşıladıklarını 
söylemişlerdir. Bu teklifin Pa
ris ve Londraca da malüm 
olduğu anlaşılıyor. 

Şehbenderin Mısıra gitmesi 
de bu teklif ile alakadardır. 

--1-.:ı;~J!Sii~~ı:a!:a ...... 

Roma, 3 (A.A.) - İspan· 
yada iki tarafa muharib sıfa
tının tanınması hakkındaki 
f tal yan - Alman teklifleri mat· 
buat tarafından Roma ve Ber· 
lin hükumetlerinin (konstruk· 
tif) arzularının yeni bir delili 
olarak tavsif edilmektedir. 

Lavoro F ascista gazetesi 
ezcümle diyor ki: 

"Bu teklifler kontrol siste· 
mine dört devlet arasındaki 
1216 tarihli anlaşma hüküm· 
süz kaldıktan sonra dahi de
vam edebileceğini göstermek
tedir. Zorluklar hakikaten ik
tiham edilme~ istendiği vakit 
daima bir çare vardır. Alman
yanın ve İtalyanın (konstruk· 
tıf) arzusu bir kere daha sa· 
bit olmuştur. 

Matbuat lngiltere ile Fran
sanın bu tekliflere muarız ol· 
duğunu gizlenmekle bera·· 
ber ftalya ile Almanyanın 
vaziyetinin altüst edilmesine 

. hiçbir suretle muvafakat et· 
miyeceklerini de teyid etmek· 

Şarl Boger tedir. " 

* . "' 
Geçen hafta f stanbula git· 

mek kararını verip kamaralar
da yer olmadığı cevabını ala
rak yalnız bir haftacık geri 
kalan yolcular konuşuyorlardı: 

- Yahu bu izdihama bir 
çare bulunamıyacak mı? 

- Anlaşılan, yeni vapurlar 
gelinciye kadar bu vaziyeti 
çekeceğiz. 

- Çok şükür vapurlar bi
zim. Kendi vapurlarımızın şe· 
refine biraz sıkıntı çeker, beş 
on gün geri kalırız. Amma .. 
Nihayet günün birinde gene 
muradımıza nail oluruz. 

- Bunun kestirme yolu va
pur hırı kı.klu uıak, 11.ıuiı yol
cularını da karadan, ya yayan 
veyahud trenle lstanbula sevk 
etmektir. 
Dayanamadım, tanıdığım bu 

yolculardan birine çattım ve 
dedim ki· 

- Ne olur, yirmi dört sa· 
atlik hır zahmet çok mu? Ka· 
mara yoksa, kabine ve boş 
yatak yoksa salonda yatılmaz 
mı? Yahud güvertede serin 
serin gidilemez mi? Ya maa
zallah insan yerine dünyaya 
öküz olarak gelseydik halimiz 
nice olurdu. Yahu! bu yaz 
cehennemde ambarın dibinde 
seyahat eden zavallı hayvan· 
cıklara bakıb biraz ibret al· 
mak ve şükretmek lazım? 

Zakkumoilu 

Kadın tayyareci 
bulunamadı 

San Fransisko, 3 (A.A.) 
Kadın tayyareci Earhart şim
diye kadar bulunamamıştır. 
Bir taraftan sahil muhafızları 
tayyarenin saat 20·30 dan 
sonrada havada kalmıyaca· 
ğını ve tamamile madeni ol· 
duğu için suyun yüzünde du
ramıyacağını söylemektedirler. 

Diğer taraftan da tayyareyi 
inşa edenler su geçmez hazi· 
neleri sayesinde tayyarenin 
batmadan daima suyun sathın
da kalabileceğini iddia etmek· 
tedirler. 

Honolulu, 3 (A.A.) - De· 
niz üssü kumandanı araştır
malbra İştirak etmesi için 
emir almıştır. Halen Honolu
luda bulunan birkaç torpido 
muhribile 20 kadar tayyare ve 
ltasca vapuru Earbartı ara· 
maktadırlar. 

San Fransisko, 3 (A.A.) -
Honoluludan alınan bir ha· 
bere göre, tayyareci Emelia 
Earhart büyük Okyano a düş· 
müştür. 



JRus~r:l9pon --:SOt>yetler •_Birligi 
münaıebatı ·~Yllni . irititntb"at nitam 

- _:,/laşı · 1 inci salıif ede -
A.mor hududunun tahdidi mc· 

.ı..t ıbilibare müzakere edilecektir. 
Sov1etler eulhu aamimiyerlc 

, iltediklori için ecnebi mahfeller 
Amo11 lıldieeeiniıı japonya ile· Sov· 

.. ,etler birliği araınnda hir ihtilafa 
.a.ebiret vereceğine bir an inan· 

, mamıtlardar. 
Meıkova, 3 (A.~.) - Tas 

/Aiansı bildiriyor: 
Japonya büyük elçisi Bay 

•Si(eaıitsu bugün B. Litvinofu ! 
ziyaret ederde ~apn·rYtaçuri 
ımotörlcrinin J\mor nehri üze- · 
ırindeki adalardan çekildiği 
ıbalelcanaa i okyodan telgraf 
.aldıtıaı ve Sovyet motörleri 
ile adalarda bulunan askeri 
möfrezeleria de çekilmesine 
intizar ettiğini bildirmiştir. 

B. Litvinof bütün müzakere 
başlangıcında yaptığı ve diin· 
kü görüşmelerinde de tekrar 
ettiti teklife uygun olduğunu 
bildirmiş ve İcab edenlere tali
mat yerileceğini vadetmiştir. 

Büyük elçi bunun üzerine 
evelki vaziyetin tekrar teessü· 
süne güvenip güvenemiyeceğini 
sormuş ve B. Litvinof müsbet 
cevab vermiş ve sükunet te
euüs ettikten sonra iki tarafın 
bu adalar üzerindeki iddiala· 
nnın karşılıklı tetkikine teves· 
ıül edilebileceğini ilave et· 
miştir. 

Büyük elçi, Amor üzerinde
ki budud hattının iıtikbalde 

teabitine tevessül edilebilece
tini teslim etmiş, B. Litvinof 
bundan sonra adaların aidiyeti 
meselesinin halledilmiş olaca· 
tını tasrih eylemiştir. 

Bu görüşmeden sonra mü
dafaa komiserliği Sovyet as
keri motörlerile silahlı müfre· 
zelerin müfrezelerin Amor 
üzerindeki adalardan çekilmesi 
için icab edenlere emir ver· 
miıtir. 

Paris, 3 (A.A.) - Siyasi 
mabfeller, Sovyet·Mançuri ha· 
diselerinin inkişafını büyük 
bir alika ile takib etmekte· 
dirler. Bu mahfeller, Tokyo· 
nun vaziyetin vehamet kesbet· 
nıeıine mani olmak arzusunda 
bulunduğu hakkında gazete
lerde çıkan haberleri memnu· 
niyetle karşılamakta ve Japon 
ve Sovyet hükumeti adamları
nın bizzat ve itidalleri saye· 
sinde hadisenin yakında sul· 
hen halledilebileceğini ümid 
eylemektedirler. 

lnf il dk ve yangın 
Londra, 3 (A.A.) - Ches· 

t~rtvnda vukubulan infilak ve 
yangın hakkında en son alınan 
malumata göre, 27 kişi ölmüş 
ve 39 kişi de ağır surette ya
ralanmıştır. Ölülerden 16 sı 
bili enkaz altında bulunmak
tadır. 

Tunada 
BUyUk bir köprü yapıhyor 

Belgrad, 3 (Radyo) - Sof
yadan bildirildiğine göre Ro
manya kralı S. M. Karo), 
Varşovayı ziyareti münasebe· 
tile Bulgaristanla Romanya 
arasında Tuna üzerinde bü
yük bir köprü inşası için mu· 
tabık kalmışbr. Bu köprü, 
mühim ve dünyada sayılı bü· 
yük köprülerden biri olacaktır. 

Makinistler kongresi 
Belgrad, 3 (Radyo) - Yu

goslavya devlet d~miryolları 
ve devlet vapurları makinistle· 
rinin kongresi bugün aktedil· 
miştir. Mühendisler birliğinde 
yapılan toplantıya Baıbakan 
B. Stoyadinoviç, ayan meclisi 
l'elll ~ .,..., 

namesi 
Moskova, 3 (A.A.) - Sov· 

yetl~r birliği merkezi icra ko· 
mitesi tarafından 7 Temmuz· 
da tedkikine başlanacak olan 
Soryetler birliği yüksek Sov· 
yet intihabatına aid nizamna· 
me projesi neşredilmiştir. 

Proje, deliler ve mahkeme 
tarafından intihap hakkından 
mahrum eailenler , müstesna 
olmak üzere btltün Sovyet va· 
tandhşları için umumi, müsavi, 
doğrudan Cloğruya ve gizli 
-s~im usulünü 1~sis eden ka
nunuesasi maddelerine da-
yanmaktadır. _ 

:Sovyetler biriiti Sovyetleri 
seçimi için intihab daireleri 
300 bin nüfus başına bir 
daire prensibl üzerinedir. 
Her 'dain: Sovyetler birliği 
Sovyetine bir mebus gönde
recektir. 

Ordu kıtaatı ayrı seçim böl· 
geleri teşkil edeceklerdir. Se· 
çim bütün Sovyetler birliğinde 
ayni günde ve bir gün içinde 
yapılacaktır. 

Yugoslavya 
Yeni paralar bastlrıyor 

Belgrad, 3 ( A.A. ) - Par
lamento Maliye encümeninin 
kabul ettiği bir kanun layihası 
mucibince piyasadaki paralar 
toplattınlacak ve yerine yeni 
para bastırılacaktır. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Yu
goslavya Millet Meclisi Maliye 
Encümeni; eski mağşuş para· 
larık tedavülden kaldırılması 
ve yeni meskükat darbettiril· 
mesi kanununu kabul et· 
miştir. 880 milyon Dinar 
kıymetinde 20 ve 50 şer 
dinarlık gümüş ve (560) mil
yon dinarlık nikel meskükit 
darb ettirilecektir. Yeni mf's· 
kükat, büyüklük itibarile, es· 
kisinden daha uf ak olacaktır. 
Bu kanunla, hükumet Doka 
altını da bastırmak hakkını 
haizdir. 

B. De Valera 
Bu sefer de kazandı 
Uublin, 3 (Radyo) - lrlin· 

dada yapılan yeni seçimde, 
B. (De Valera) tekrar kazan· 
mıştır. 

B. ( Dö Valera ), geçen se· 
çimden onüç rey fazla almıştır. 

Dublin, 3 (A.A. - Sabaha 
karşı umumi parlamento inti· 
habatının 22 mıntakasındaki 
neticeleri belli olmuştur. Dö 
Valera partisi 13 mıntakada, 
Cosgravenin muhalefet partisi 
6, mustakiller 2 ve işçiler de 
1 mıntakada ekseriyet elde 
etmişlerdir. 

Yeni teşkilatı esasiye kanu· 
nu hakkında ayni zamanda 
yapılmakta olan plebisitin ne· 
ticesine gelince; bunda da an· 
cak mıntakan•n neticeleri belli 
olmu~tur. Şimali ve cenubi fJub
lin mıntakaları lehte ve Sligo 
mıntakası da aleyhte rey ver· 
mişlerdir. 

Dublin, 3 (Radyo) - lr· 
landa intihabatında Dö Valera 
17, Kosgrav 8 rey ve istiklal 
partisi namzedi 8, işçi partisi 
namzedi 2 rey kazanmışlardır. 

Bükref ıelirimiz 
Romanya Hariciye Nazırı 

muavinile konu9tu 
Bükreş, 3 (Radyo) - Ro

manya Hariciye Nazırı mua· 
vini B. Viktor Badolesko, bu· 
gün Türkiye sefiri 8. Ham
dullah Suphi ile Rusya ve Al· 
manya sefirlerini kabul etmiş, 
kendilerile uzun müddet ko· 
DUflDUflur. 
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Bugünkü program 
1stanbul Radyosu 

Gündüz: Saat 12,30-14 halk 
türküleri, hıwadisler, Beyoğlu 
Halkevinden naklen temsil. 
Akşam: 18,30 konferans (Bn. 

Bedriye tarafından) 19,30 kon
ferans (Bay Selim Sırrı Bar
can tarafından çocuklara hayat 
bilgisi) 20 Bn. Müzey_yen Ye arki· 
~~şiarı ~iirılftndari Türk musi· 
kisi ve halk türküleri; 20,30 
B. Ômer Rıza tarafından A
rapça söylev, 20,45 B. Mu
zaffer ve arkadaştan ta~fin· 
dan Türle musikisi ve halk 
türkilleri, 21, l S Orkestra, saat 
ayari, 22,15 Ajans ve Borsa 
haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 Opera ve 
operet parçaları. 

Belgrad radyosu 
(Kısa dalgah) 

Saat 21,45 Türkçe neşriyat. 

Garip., fey! 
Otuz lira ile saat 

nasıl uçmuı 
lzmir Halkevi müdürü Bay 

Hilmi, evelki gece Basmaha· 
nede Müveddet salonunda 
otururken yanına tanımadığı 
bir şahıs gelmiş ve kendisile 
görüşmüştür. Bay Hilmi, kah· 
veden evine giderken içinde 
otuz lira para bulunan cüz
danile ceb saatinin çalınmış 
olduğunu anlamış, derhal za· 
bıtaya şikayet etmiştir. Zab,. 
taca hırsız aranmaktadır. 

ikisini birden 
Kemerde Ramazan oğlu 

lsmail ve kardeşi Ali ile kav· 
ga eden lsmail oğlu Cavid, 
iki kardeşi bıçakla yaralamış· 
tır. Kendisini yakalıyan polis 
memurlarına da karşı gelen 
Cavid, adliyeye verilmiş, yara
lılar, hastaneye kaldırılmış· 
!ardır. 

Yatalım çalmış 

Salih efendi hanında yatan 
Hüseyin oğlu lsmailin yorganı 
ile yatağını çalan Mehmed 
oğlu Refet yakalanmıştır. 

Hırsızlık 
Sinekli caddesinde Remzi 

oğlu Veysi ve arkadaşı Rem· 
zinin oda kapılarının kilidini 
kırarak içeri giren Tayyıb 
oğlu Tahir, 26 lira kıymetin· 
de eşya çalmıştır. 

Çanta çalmış 
Maltızlarda bir mağazada 

çalışan Abbas kızı Seher, 
arkadaşının içinde iki lira 
bulunan çantasını çalmıştır. 

Bıçakla garalamış 
Kemer istasyonunda lsmail 

oğlu Ali ile kavga etmişler, 
Cavid, Aliyi kunduracı bıçağı 
ile yaralamıştır. 

Başından yaralamış 

Mümin oğlu Süleyman, Ke
merde arsalar sokağında lb
rahim oğlu Sezaiyi taşla ba· 
şından yaralamıştır. 

Sarlıoş kadın 
Sürmeli sokakta Hüseyin 

kızı Seher, sarhoılukla Meh
med lcızı Eminenin evine te· 
cavüz etmiştir. 

lıtanbul maçları 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bu· 

gün, Beşiktaş Fencrbahçc ile 
' ''" G:tlatasaray da Giinf'şlc 
lcırııla~eaklardır. 

5~va.l~ık,, y'Üz1 çuval teslim eden l A L D 1 
yüz çuvallık kazanç alır. Am· 
m'& on çuval teslim edenin 
taahhüdü kırk çuvalmış da afet 
vesaire yüzünden o kadar çı
karamamış veya yüz çuval ve
renin taahhüdü yetmiş çuval
mış da o yıl bereket olil1üf, 
fazla vermiş; o tHhetlet eyn
dm KooJ'etaHfı her ottaA'a o 
sene leslim ettiği milim mik
tan üzerinden kaıanç dağıtır. 
Az veren - yükendiği miktar 
ne olursa olsun - az kir alır, 1 

Çok veren çok kar alır. Koo· 
peratifler her yıl hesap ke· 
simi yaptıkları için her ortağın 
kazanç payı o yıl yaptığı mu· 
ameleye göredir, ertesi yıl 
daha az verirse daha az, da· 
ha çok verirse daha çok kar 
alır. 

3 - Kooperatiflerin her yıl 
seçim vesaire için genel ku· 
rulları toplanır. Bu toplantı· 
larda hiçbir ortak kalkıp ta 
"Benim hissem daha çok, ben 
daha çok söz sahibiyim.. di
yemez. Her ortakın söz hakkı 
birdir. Her ortak ancak bir 
rey kullanabilir. Öyle başka 
şirketlerde olduğu gibi ortak· 
lardan birçok reyler toplıya
rak "Ben yirmi beş rey kul
lanacağım., diyemezsiniz. Her 
ortak ancak başka bir tek or· 
tığın vekaletini alabilir. 

Bundan maksat şudur: 
Olabilir ki ortaklardan bi

risi it baıına geçmek için baş
ka birçok ortakların vekaletini 
alarak toplantıya gelir ve kendi 
kendisine S0-60 rey birden kul
lanarak istediğini yapar. Koo· 
peratifçilik ayni zamanda bir 
"iş kardeşliği,, olduğu için böy· 
le şeylere müsaade etmez. Ko
operatifte rey toplıyabilmek 

için evvela ortak kardeşlerin 
gönüllerini toplamak, yani ken· 
disini sevdirmek lazımdır. 

Anonim şirketlerde ortaklar 
paralarına güvenirler, koopera· 
tiflerde ise ortakların güvene· 
bilecekleri biricik şey; sevgi ve 
saygıdır. 
Şu kısa izahtan sonra mak· 

sada geçiyoruz: 
Karşımızdaki memleketler 

"bir elin sesi çıkmaz,, sözünün 
doğruluğunu o kadar iyi anla
mışlardır ki anlatılması çok 
uzun olur. Oralarda her mahsul 
için muhakkak bir kooperatif 
kurulmuştur. Avrupada, A111e· 
rikada, Yunanistanda, Bulga· 
ristanda hangi tarlayı, hangi 
bahçeyi, hangi bağı görürseniz 
biliniz ki behemehal bir koo· 
peratifin malıdır. Mailim a; her· 
kes bir kişi için-bir kişi herkes 
içindir. Bu sebeble "koopera· 
lifin malı,, diyoruz. kooperatif· 
lerdc her ortak bütün koope
ratif mallarının sahibi olduğu 
gibi hiçbir ortak da kendi 
kendisine birşeyin sahibi de
ğildir. Yani herşey bir ve be· 
raber yapılır ve en sonunda 
yalnız kazançlar ayrılır. 

Karşımızdaki memleketlerde 
kooperatif ortakları kendi İş· 
lerinc ait hiç birşcyi düşün
mez hale gelmişlerdir. Ortak· 
ların bağını, bahçesini, çapa
sını, ilacını, sergi yerini, işçi· 
sini, arabasını, öküzünü, ma· 
kinesini, malın toplanmasını, 
sevkini, satışını, hulasa herşe
yini kooperatifler düşiiniirlcr. 
ihtiyacını hemen becerlİ\•cr· 
mck için ortağın telefona sa

rılıh kooperatife "bana şu la
ıımdır,, demesi k:\fidir. 

Onlar böyle loptan çalıoa· 

lzmir·Ç"n\e şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hcrtiirlü istirahat, İRşe 
v~ ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma. 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatm Şurprudel Zals suyuna 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, ~alak hastalıklarında mÜz· 
min safra kesesi ve safra yollan iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıba~da, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
~tobüsle~inin hepsi içmelere uğramakta olduklarından heran 
vesait mevcuttur. 

/ngiliz kabinesi 
..ı--""'"SA yarın toplanıyor .• 

"' Londra, 3 (Radyo} - lngi· 
iiiiiiiillılılO•z•Uilmmllls•a•tiiiııı•ş•I a•r•,•- liz kabinesi Pazartesi sabahı 
Ç Al K S K S toplanacak ve günün mesele· . ıcı . . . . 

208 Esnaf Ban. 11 25 20 75 lerini müzakere edecektir. Ha· 
48 O. Kurumu 12 50 15 rieiye Nazırı B. Edenin, bil· 

256 Yekun hassa lspa~ya işlerine ademi 
448011,5 Eski satış müdahale komitesinin içinde 
448267,5 U. satış bulunduğu çıkmaz hakkında 

Zahire sahşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

25 Ton Buğday 4 50 5 75 
287 Buğday 4 50 5 75 
50 Ton Arpa 3 50 3 75 
40 Arpa 3 50 3 7 5 

._ 60 Ton Çavdar 4 4 

Polonya 
Demir sanayiini hususi 

teşkilata baGhyor 
Varşova, 3 (A.A.) - Domir 

sanayiinin Milli Müdafaa ba· 
kımından haiz olduğu büyük 
ehemmiyete binaen hükumet 
bunu hususi bir teşkilata bağ· 
lamayı kararlaştırmıştır. 

Hükumet, keza ecnebi de· 
mir cevherini daha az kulla· 
narak yerli demiri tercih et
mcği de kararlaştırmıştır. 

Prens Pol 
Golf sahasında tedkikatta 

bulundu 
Belgrad, 3 (Radyo) - Yu

goslavya kral naibi Son Altes 
Ruayal prens Pol, prenses 
Olga ile Belgrad sayfiyesin· 
den Belede gelmiş, golf oyun 
sahası inşaatını tedkik etmiş· 
tir. Golf sahası Ağustosta 
açılacaktır. 

rak az masratla çok karlı işler 
yaparlarken biz nasıl olur da 
yirmi sene evelki şartlar için· 
de imişiz gibi karşıdan ba
kar? Hani o 40·50·60 kuruşa 
üziim, 30-40·50 kuruşa incir 
sattığımız yıllar?. Neden o za· 
man bu fiatlere mal satabildik 
tc şimdi satamıyoruz?. 

Çünkü karşımızdaki memle
ketler ucuza mal edib ucuza 
satmak yolunu buldular, onlar 
onbeş kuruşa satarlarken biz 
yirmi istiyemeyiz, istersek sa· 
tamayız, kimse almaz. 

Ucuza mal cdib ucuza sat-
manın yolunu mu arıyoruz? 
Buna hacet yoktur. Yol önii
müzde duruyor: kooperatif 
yolu ...... 

Bu sözün isbatı 
Bu sözün isbatı şudur: 

Toptanla perakendenin farkı 
var mı, yok mu?. Doğrudan 
doğruya iş görmekle aracılarla 
İş gördiirmck bir midir, de
ğil midir'?. 

Bu iki noktayı dijşündük mti; 
iş birdrn k<"ndisinı gö~tcrir. 

- Sonu var -

beyanatta bulunacağı tahmin 
edil yor. 

Menemen Asliye Hukuk hi• 
kimliğinden: 

Menemenin kesik köyünden 
Hüseyin oğlu Hüseyin Bil~ 
tarafından mezkur köyde mll" 

kim Foçalı Mehmed ça\fUf 
kızı Mediha aleyhine açıl,.. 
boşanma davasından dola1' 
müddeialeyh namına çıkarıl" 
davetiyeye verilen meşruhatt,O 
Medihanın ikametgahının ınef 
huliyeti anlaşılmış ve ka~d~ 
uygun görülen talep üzerıa 

Medihaya tebligatın ilanen; 
pılmasına mahkemece k 
verilmiş ve ilfü. tarihinde.". i~ 
haren on gün zarfında ıt~r' 
edilmediği takdirde teblt
yapılmış sayılacağı ve m"ilt' 
keme günü olarak tayin ed~ 
15·7·937 perşembe günü fi 
9 da muhakemeye bizz~t dC'. 
mesi veya bir vekil gon;; 
mcsi aksi takdirde hakk~ 
muhakemenin gıyaben b•~ 
cağı tebliğ makamına 

olmak üzere ilan olunV 

lzmir Beledigesindt"! I 
Taksi ücretlerinde e1k• f. 

tre fiatı olan otuz kuf\lf / 
mi beş kuruşa ve bir kilodl / 
iicreti olan on beş k~f\I~ 
iki kuruşa tenzil edıllll 1 
Taksi ile belediye hu~~~~ 
hilindc her nereye gı~ıl fi 
ücretten başka dönut ~ 
veya gece zammı vesair "/_ 
larla hiçbir ücret taltP '
miyecektir. Ancak Buc'• I 
nava, incir altı, Balço~' e ; 
ları vesaire gibi bc.ı~d11,/ 
dudu haricine gidılıP · 
edilmediği takdirde t.ı: '/ 
retindcn maada yetlll~ 
kuruş dönüş ücreti alı11.b~ 
Bu tarife 5171937 tar• cl'J 
itibaren tatbik ~~tJl'l:s ~ 
Bu tarifeden fazla uct. 
eden ve müşterinirı ~ 
yere gitmiycnlerdcn t ,;ti: 
mobillcri talimatnanıe 
zai kısmının altıncı ki'! 
mucibince on lira 111~ 
cezasile tecziye edile 
olunur. 
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f · nıir Komutanlığı ilanları 
İ ·ııı,, Mst, Mv. sat. al, ko. rs. den; 

Uşakta bulunan askeri lçıtaat hayvanatının ihtiyacı ıçın 
203000 ikiyüz üç bin kilo kuru ot ile 302760 üç-
yüz iki bin yediyüz altmış kilo yulaf münakasaya kon· 
muştur. 

2 - Ayrı ayrı olarak şartnameleri bedelsiz olarak Kasa· 
hada askeri sat. al. ko. da göriilebilir. 

l - Kuru otun ih~lesi 13 /7 / 937 salı günij saat 16,30 
ve 302760 üçyüz iki bin yediyüz altmış kilo yulafın 
ihalesi ayni gün saat 17 de Kasaba askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
S - 203000 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 

fiatı 4 kuruş ve muvakkat teminatı 609 liradır. 302760 
kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 

6 
50 santim ve muvakkat teminatı 1021lira81 kuruştur. 

- istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

7 
vesika ibraz edeceklerdir, 

- Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
farı münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel Kasaba askeri satın alma komisyonuna ve-

'(-- receklerdir. 26 30 4 8 2110 
jl.'fllir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- Cebeci askeri hastanesi yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 

2 
konmuştur, 

3 - Keşiflerinin tutarı 471692 lira 70 kuruştur. 
- Keşif, proje ve şartnameleri parasile M. M. V. inşa· 

4 at şubesinden alınacaktır. 
- ihalesi 7 /7 / 937 çarşamba günü gaat 11 de Ankara 

5 M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanununun 2 ve 

3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi 
zarfların ihale saatından en geç bir saat evvel Ankara 

........_ M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 
~ 20 25 30 4 1959 

Z'fllir M t M l k d Anka s · v. sat. a. o. rs. en: 
&iltın kada Erat paviyonlarile ahırlar yapısı kapalı zarfla ek· 
}'\iz '\ 0nmuştur. Keşiflerinin tutarı yüz yirmi sekiz bin dört
l>tra \trnış iki lira beş kuruştur. Keşif proje ve şartnameler 
Ptr~ı ~ inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 15 /7 I 937 
~llrhı e ~ünü saat 11 dedir. ilk teminatı 7673 lira 10 ku· 
~ll · Eksıltmcye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
terni~~n 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
~tç l ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale saatından en 
~Iİ~l!~k bir saat evveline kadar M. M. V. sat. al. ko. na 
~ 26 30 4 8 2106 

fzrnir M M l k d ı st. v. sat. a . o. nun an: 
- Ankara garnizon birlikleri için 918 ton odun 10/7/ 

937 cumartesi günü saat l l de kapalı zarfla eksilt· 
rncsi Ankara levazım amirliği satın alma kc.ımisyonun-

2 _ da yapılacaktır. 

}
Odunun tutarı 16065 lira olu? muvakkat teminatı 

3 _ 204 lira 88 kuruştur. 
Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komis

~ _ Yonunda parasız görülür. 
f ~teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele
rınde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek-
~Uplarını ihale saatından en geç bir saat evel Ankara 
evazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

lı . 22 26 30 4 1993 
1 llıır M 

......_ 1( st. Mv. Ko. sat. al. ko. rs. den: 
. ~sabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı 

2 ıçın 159870 kilo kuru ot münakasasaya konulmuştur . 
...... Şartnamesi bedelsiz olarak Kasabada sat. al. ko. da 

3 ......_ lf~ülebilir. 
Unakasası 13 Temmuz 937 salı günü saat 17,50 de 

~ ...... ~ks!lbada askeri !;at. al. ko. da yapılacaktır. 
S ......_ 

1 
ııltme kapalı zarf usuliledir. 

59870 yüz elli dokuz bin sekiz yüz yetmiş kilo kuru 
otun beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş ve mu-

6 ......_ fakkat temİl'\atı 479 lira 61 kuruştur. 
ste_kliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 

7 ......_ Vesıka ibraz edecekledir. 
~uvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup
arını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
sakt evvel Kasabada askeri sat. al. ko. na vere-

lını· ce lerdir. 26 30 4 8 2111 
l ır Mst. M K 1 k d . ...... li v, . sat. a. o. rs. en. 

l er bir çiftine tahmin edilen fiatı 374 kuruş olan 
f'041S çift dahili ve her bir çiftine tahmin edilen 
•atı 365 kuruş olan 8728 çift harici fotin kapalı 

~ ......_ Zarfla alınacaktır. 
Şa_rtnamesini 355 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
ıstıycnlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. ko. 

3 ......, buna müracaat etmeleri. 
~ ......_ lhk te?1inat parası 4790 lira 47 kuruştur. 

v•lesı 10 /7/ 937 cumartesi günü saat 11 de M. M. 
s ....... r"; .. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 ~.na~_asaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 v~ 
k uncu maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı-
ihllİrı ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 
Va c saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. 

· sat. al. ko. mma vermeleri. 
~'-'ir 20 25 30 4 1957 
l ....._ ~s. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 

kır tanesine tahmin edilen fiatı 1159 bin yüz elli do
uı kuruş olan ve müteahhid nam ve hesabına açık 

k~ eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 bin üç yüz 
~ p r tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadığından 

......_ Ş azarlığa bırakılmıştır. 
l ı,8!lnarnesini parasız almak ve örneği görmek istiycn· 

' hkın h~rgün komisyona gelmeleri. 
ka. lcrnınat miktarı 116~ bin yüz altmış dört lira 80 
"ruıtur. 

ANADOLU 

/zmir harici askeri satın alma ilanları ı•FOTO İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Kilosuna tah- Muvakkat İhale tarihi Gün Sa. Da, 

Kilo min fiati teminatı 
Ku. Sa. Lira Kr. 

Refik lütf i Or 
Sığır eti 18500 25 00 346 87 13/tcmmuz/937 salı 15 00 

Zevkinizi okşayacak poı 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No, 20 

Un . 27353 12 50 256 43 ,, ,, ,, ,, 15 15 
Saman 127000 1 00 95 25 ,. ,, ,, ,, 15 30 
Maden kömürü 75000 1 00 56 25 ,, ,, ,, ,, 15 40 
Odun 38500 1 00 28 87 11 ,, ,, 11 15 50 Birinci Sınıf Mutahassıs 
1 - Kasabada bulunan askeri kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı beş Dr. Demir Ali kalem mcvad açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri bedelsiz olarak Kasabada 

askeri salın alma komisyonunda görülebilir. Kamçı oilu 
2 ihaleleri gün ve saatile yukarıda yazılı erzakların hizalarında gösterildiği şekilde açık 

eksiltme ile Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı. 
Elhamra Sineması arkasında 

3 -Erzakların kilolarına tahmin edilen fiatlarla muvakkat teminatları hizalarında yazılmıştır. 
4 - f stekliler Ticaret odasından mukayyet olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
5 - ihaleleri yazılı belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Kasabada askeri sat. al. ko. T ~tefon : 3479 

nuna müracaatları. 26 30 4 8 2109 

1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklii - /ç hasta/ık/arı mütehassısı -
olunan fiatler yüksek görülen 395830 kilo ekmek 15 Temmuz 
937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te kapalı zarf Dr. C:elaA 1 Yarkın 
usulile alınmak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu 395830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42551 lzmir Memleket hastanesi dahili' hastalıkları seririyyat şefi 
lira 72 kuruş olup muvakkat teminatı 3191 lira 38 kuruştur. ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar· 

3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
gün alınabilir. lamıştır. Telefon, 3956 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan- Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve manı karşısında /\to. 7o18 Tele. 2545 
saatten bir saat evveline kadar Kasıınpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler. 

Cinsi 
30 5 9 14 (366712115) 
Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun 

tahmini fiati 
Kuruş san. 

Koyun eti 38285 Kilo 41 82 
Sığır eti 21639 Kilo 32 25 

1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında tek· 
lif olunan fiatlar yüksek görülen yukarda cins ve mikdarları 

C:umhuriyet 

Bursa 
ğından: 

Halk partisi 
ilyönkurul başkanlı-

yazılı iki kalem fyiyecek 19 Temmuz 937 tarihine rastlıyan Bursada yapılacak Halkevi binası proiesi için paralı bir 
pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltme· müsabaka açılmıştır. 
ye konulmuştur. Müsabaka müddeti (30 Ağustos 1937 Pazartesi saat 13 de 

2 - işbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 bitecek ve projeler Bursada tedkik edilecektir. 
kuruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. T Ü R K ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir- müsabakaya girmek istiyenler projeye esas şartname, vaz'iyet 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona planı ve teferruatını Ankarada Cumhuriyet Halk Partisi genci 
müracaatları. 4 9 13 18 3801/2203 sekreterlik. lzmir, fstanbul ve Bursada parti ilyönkurul büro-

Jzmİr Liseler ve Orta okullar -1a-rın_d_an ... p_ar_as_ız_ft_1ır_ıar_. ---------

sahn alma komisyonu başkan Gümrük Muhafaza genel Ko. 
Istanbul satın alma komisyo-

lığından nundan: 
Azı Çoğ·.ı Muhammen B. 0 o 15 kat'i teminat 

Cinsi Kilo Kilo Lira K. Lira K. 
Koyun eti 1200 1400 490 73 50 
Dana eti 1500 2000 440 66 00 
Patlıcan yerli 14000 15000 450 67 50 
Tomat 4700 5700 228 34 20 
Taze biber 260 500 100 15 00 

" bamya yerli 500 800 160 24 00 
" fasulya 1300 1800 270 40 50 

Kabak 900 1300 65 9 75 
Armut (kumla) 900 1400 21 O 31 50 
Karpuz 700 1400 280 42 00 

Yukarıda cinsleri, kiloları muhammen bedelleri ve 0 o 15 kat'i 
teminat mikdarları yazılı İzmir Erkek Lisesi talebelerinin Bur· 
navada 8/71937 -- 28/7 /937 tarihine kadar sürecek olan asker
lik kampı ihtiyaçlarından koyun eti ve dana eti ile sebze ve 
meyvaların şarta müteallik olmak üzere okulca hergün isteni-
len mikdarları şartnamesinde tayin olunan evsafta ve kamp 
yerine teslim edilmek şartile 617 /937 salı günü saat 15 te hü-
kumet binası içinde Kültür direktörlüğünde toplanacak olan 
komisyonca ve her cins erzak ayrı ayrı olmak, pazarlıkla alın-

mak üzere isteklisi uhdesine verilecektir. isteklilerin kanun 
gereğince alacakları % Jl 5 nisbetinde kat'i teminat mektubu 
veya makbuzlarile belli gün ve saatında komisyona ve şart· 
namelerini görmek için de hergün Erkek Lisesine müracaat· 
ları ilan olunur. 

4 ihalesi 21/7/937 Çarşamba günü saat 15 tedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir· 
liktc tarn ihale saatında milli müdafaa vekaleti Sat. 
Al. Ko. yonuna vermeleri. 4 10 15 18 2209 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1585 sayılı kanuna göre savaş sakatlarile ~dıit öksözlcrine 

verilecek ikramiyelerin tevziine başlanmak üzere havaleleri 
Ziraat bankasınca ikramiye tevzi komisyonları emrine gönde
rilmek üzeredir. Busene bundan başka tevziat yapılmıyacaktır. 
Toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harb 
malulü 2591 sayılı kanuna nazaran da harb mall'ılü hükmünde 
askeri malul olanların derecelerine ve bir şehidin öksiizlcrinc 
düşen hisseler aşağıda gösterilmiştir. 
Derece Subay Erat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira K. Lira K. 
206 50 103 50 
185 85 82 60 
144 55 61 95 
123 90 41 30 
103 25 20 65 
82 60 20 65 

19 37 Bir şehidin Ökslizlerine 
4 6 8 2208 

1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım süvari ve 1131 
takım piyade kışlık elbisenin 2617 /937 Pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya Banka 

mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mek-
tuplarını o gün saat 15 şe kadar Galatada eski Güm· 
rük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. 4 9 16 21 3790/2183 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğii satın alma komis
yonundan: 
1000,000 metre torbalık bez 

Tahmin edilen bed~li 28,000 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunda 23 T cm muz 937 Cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14,30 za kadar komisyona ver· 
mcleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 4 6 8 10 2182 

Söke belediyesinden: 
Belediyemizin emme basma eski su tulumbasının ihalesi 

19171937 Pazartesi saat 11,30 dadır. isteklilerin belc>diycyc 
müracaatları. 4 6 8 10 2226 

Söke belediyesinden; 
Belediyemiz parkı için beherinin bedeli muhammeni 12 li

radan 10 adet kanepe alınacaktır. İhale 19· 7·937 Pazartesi 
saat 11 dedir. Eksiltme ve fenni şart nam deri görmek isti yen· 
lcrin belediyeye müracaatları. 4 6 8 1 O 2252 

Fransızca ders al. 
mak istiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak· 
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di· 
l<"!klerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lsliycn· 

Teşekkür 
Zevcim Ziya Ôzkerin gerek 

cenaze merasimınde gerekse 
şifahi ve tahriri taziyet lutf u 
nezaketinde bulunan dostlarına 
sayın gazetenizle kalbi teşek
kürlerimin iblağını rica ederim. 

Saadet Ôzker 

!erin yazı işleri müdürlüğü· 
muıc müracaatları .. 
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F ra telli Sperco -11111111111m1111111111111111m11111111111nm111mıınmmıııııııııııım ııııııııııııınıınıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111t. 
Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri -
ROY~~M~~~~f's~DAIS - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ 
cıTRITONıt vapuru 9 Tem· - = 

muzda gelip BURGAS VAR· H c§) m 'ô1 Ü N na İl~ G1l ~t r S\ ~ ~ a lr ;; 
NA KôSTENCE limanları \YI ~ V~ U U ~ 
için yük alacaktır. - -

~:ı:::K2~~'.E::ı~:5 :Sıhhat Eczahanesi 
Temmuzda beklenmekte olup = _ 
ROTTERDAM, HAMBURG, = nde bulunur. = 

4 Temmuz 937 

lzmir Cezaevi direktörlüğün
den: 2045 

1 - İzmir Cezaevinin Haziran 937 iptidasından Mayıs 938 
sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan ve beheri 960 
gram itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikin· 
ci nevi ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
lile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale 16/7/937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
İzmir Cezaevi müdürlüğü odasında toplanan komis· 
yonda yapılacaktır. 

3 - istekliler muhammen bedelin 9o 7,5 hesabile yüz on iki 
buçuk lira muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Teklif mektupları 16 /Temmuz/ 937 cuma günü saa! 
14 de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikincı 
maddede yazılı yerde toplanan komisyon reisine veri· 
lecektir. 

GDYNIA, GDYNIA ve IS- i 1llllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1J• 
Kyu.~kNaD1a1cNaAktvırY. A limanları için V. N. Gu··mru··k Muhafaza Genel Ko-

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

ZEGLUKGUAMPPAONLYSAKSAI A. B. w. F. H. v AN- mutanlıgv 1 Istanbul Satın alma mesai saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Ceza 

D ZEE & Co 
evi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 24-29·4-~ 

,,LECHISTAN,, motörü 21 er •komisyonundan: ------A..._N ___ K_A_R_A---~ 
Temmuzda beklenmekte olup DEUTSCHELEVANTE LI-
ANVERS, GDYNIA ve DAN· NIE. G.m.b. H. 1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 3730 tane portatif ça- Bu·· y u·· k Em 1 aA k 
ZIG limanları için yük ala- HAMBURG. dırın 20-7-937 Salı günü saat 16 da kapalı zarfla ek· 
caktır. "CHIOS,, vapuru 2 tem· siltmesi yapılacaktır. 

SERViS MARfTIM muzdabekleniyor.HAMBURG 2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. acentası 
ROUMAIN ve BREMEN limanlarına yük 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka· 

'•SUÇEAVA,, vapuru 14 çıkaracaktır. bilinde verilir. 
Temmuzda MALTA, CENO- AMERIKA_N_E_X-PORT LI- 4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne mak-
VA ve MARSIL YA limanları NES 
için yük alacaktır. The EXPORT STEAMSHIP 

Yolcu kabul eder. CORPORA TION 
ilandaki hareket tarihleri le "EX CHANGE,, vapuru 20 

navlunlardaki değişikliklerden temmuzda bekleniyor. NEV-

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kadar Ga
latada eski gümrük binasındaki satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 29 5 10 15 2114 

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 
Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 

yegane Emlak acentası dır. 
Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara llfınat Acentası 

acenta mesuliyet kabul etmez. YORK ve BAL TIMOR liman· T • • k H K 
Daha fazla tafsilat için ikin· tarı için yük kabul eder. ur ava urumu lzmir Vilayeti Baytar Direk-

ci kordonda Tahmil ve Tahliye "EXECUTIVE" vapuru 9 •• ı•• •• d 
binası arkasında FRATELLI Temmuzda bekleniyor. NEV- Bu·· yu·· k pı·yangosu tor uğun en 
SPERCO vapur acentalığına YORK için yük alacaktır. Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçları ~1•~ 
müracaat edilmesi rica olunur. AMERICAN EXPORT LINES 3 üncü keşide 11 Temmuz 193 7 dedir 35165 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot yırıı>ı 

Telefon: 4l42/422l/2663 THE EXPORT STEAMSHIP gün müddetle eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu miktarlar' 
·o·ı·-~.------ CORPORATlON Büyük ikramiye 45,000 liradır dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepcköyii~~ 

IVler Ve PiRE AKTARMASI SEYRi 9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 3~0 SEFERLER Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 .liralık ikramiye· kilo yulaf Tirenin Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 k~n 
Şürekası "EXCAMBION,, vapuru 2 lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. yulaf ve 17700 kilo kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 3~ 

d PiRE O Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar kilo yulaf 6000 kilo kuru ot Dı"kı'liye 2700 kı'lo arpa 360 k.110• 
Limited Temmuz a den B STON büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 1 

NEVYORK · · h k yulaf 6000 kilo kuru ot Menemendeki dopolara teslim edı e Vapur Acentası ve ıçın are et bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan edecektir. cektir. . 2 
Birinci kordon Rees binası " EXCHORDA " vapuru çekinmeyiniz. Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihı 1 

Tel. 2443 16 Temmuzda PIREden BOS· , ____ ,________________ Temmuz 937 pazartesi günü saat 12 ye kadardır. lste.k!il~ 
THEELLERMAN LI- TON ve NEVYORK jçin hare· D ı· k kat 210 liralık teminat makbuzu ile ihale günü saat 10 da Vıl•Y"' 

NES LTD. ket edecektir. Daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta d•( 
'' OPORTO ,, vapuru 10 S h 'dd · c •• k fazle malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar Direktö!

1
,!4 

temmuzda LIVERPOOL ve eya at mu etı: Ur pazarı .. PiRE • BOSTON 16 gün ğüne ve Torbalı aygır deposu Baytarlığına müracaatları 1 

SWANSEADAN gelip yük PiRE • NEVYORK 18 gün 

1 
b h • K k olunur. 20 25 30 5 ıSOS/ 

çıkaracaktır. a D l d • il d 
"POLO,, vapuru 10 tem· SERViCE MARITIME RO- ra 1 m ar aş eV et emıryo arlD 80 

muzda LONDRA, HULL ve UMAIN. BuCAREST Bedel• 
"DUROSTOR 31 Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi Muhammen vu~" 

ANVERSTEN gelip yük çı· " vapuru Cinsi Miktar Eb'adı Lira ~ f'" 
k k · d Temmuzda bekleniyor. KÖS- bu kere daha genişleterek ge.ne Odun pazarında Sümer . 

araca ve aynı zaman a E CE I Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya Çam tahta 5000 "3,40-4 X 0.18 X 0,03,, 4536 ·. ',.tf 
· LONDRA ve HULL için yük T N ' SUL NA, GALATZ naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. Aşağıdaki gayri menkuller 19/7 /937 tarihinde pazartesı J~ 

alacaktır. ve GALATZ aktarması TUNA nü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonul'I 
THE GENERAL STEAM lim~nları için yük alacaktır. • lllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor ,ılfllllllllllllllllHllllHlll• pazarlık usulıle üç sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. ,. 

NAVIGATION LTD. JOHNSTON WARREN = = isteklilerin aşağıdaki mikdarda muvakkat teminat ya~•~ 
"ADJUTANS,, vapuru ha· LINES LTD. - A. Kemal Tonay - !arı ve aranılan vesikalar ve İşe girmeye manii kanuni bır ııı'I 

ziran sonunda gelip LON· L 1 VE R P O O L - - leri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta k0 , 

DRA için yük alacaktır. "DROMORE,, vapuru 18 - Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın: hastalıkları - yona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan p•r 
DEUTSHE LEVANTE Tt:mmuzda LIVERPOL ve = Birinci Sınıf Mutahassısı = alınır. el 

LINE ANVERS limanlarından yük _ ( Verem ve saire) = 1 - lzmir Basmahane istasyonu içinde büvet, muharıt~ 
''DELOS,, vapuru 11 tem· çıkaracak ve BURGAZ, VAR- = Basmahane ista yoou kar§ısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı := üç senelik kira bedeli 525 lira muvakkat teminatı 3938 kurUf ,r 

muzda HAMBURG, BRE- NA, KÔSTENCE, SULINA, ~ ev ve muayenehanesinde sahalı eaat 8 den akoam ııaat 6 ya =: 2 - Karşıyaka istasyonundaki büvet muhammen ÜÇ ft 
MEN ve ANVERSten gelip GALATZ ve fBRAIL liman· S kadar hastalannı kabul eder · SE lik kira bedeli 210 lira muvakkat teminatı 1575 kuruşt.uf·~ir' 
yük çıkarecaktır. !arına yük alacaktır. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllil 3 - Karşıyaka büfe kahvehane muhammen üç senelık2ıı 

tilkı:~~.;J.~•v!~:~~:d·~ •• t 50~A~'0;~ ~~~~~~~sE lzmir viliyeti muhasebei hu. beS~hi('~;iıhiykk; 1;:~k:~i"b~c
2 

t'' 
livet kabul etmez. DU A • •• d•• ı•• v •• d y 
---.---~ ... -- m~:adaN bek~~;~r.10 ~EL: SUSJye mu Ur ugun en bı•bıı•gv 1•nden 
"UM DAL,, Umu. GRAD, NOVISAD, BUDA- No. Cinsi Mevkii : "~e 
mi Deniz Acenta. PEŞTE BRATISLAVA LINZ 7 Ev Tilkilik caddesinde lzmir motörü için alınacak azami 225 asgari t 50 te ~o' 

1 28 Ev Karşıyaka lktısat sokak benzin artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaY•1,; l ğ Ltd ve V YANA limanları için l t T r ı · b · ı · i · · · an ( ı 1 • yük alacaktır. 473 Dükkan Karantina san'at mektebi yanı nu muş ur. a ıp erın enzın erın evsa ve şeraıtını f4rl93 

Hellenı•C Lı•neS 13 ,, Ali paşa meydanı üzere pasaportta sahil sıhhiye merkezine müracaatları. 1 " 
DEN NORSKE MIDEL- 12 ,, Üçüncü karaosman sokak maya iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası 0 'r._~~ 

Lı•mı•ted HAVSLINJE 33 Mağaza ikinci belediye caddesi lirayı veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuına ıı>,1111 
O S L O 

35 
sııal 5 de dairede toplanacak komisyonda hazır bulu0

15s 
PHELPS LINE ,, " " " 30 4 9 13 2 .t: "BAALBEK,, motörü 23 29 Dolap Bakır hedest~ni -.Jel" 

m~:~~~l~~,:n:ı:reuNl~Jô1Ri< Temmuzda bekleniyor. PiRE. 116 Mağaza Peştemalcılarda Manisa daimi encümeninP ~ti~ 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 17 ,, Bekir paşa hanında 1Lw iP 

limanı için yük alacaktır. manian için yük alacaktır. 113 Dükkan Karşıyaka M. Kemalpaşa caddesi l - Manisa Memleket hastanesi için açık eksiltme ubte 
Vapurlann isimleri, gelme 10 Baraka Celalbey sokak 3863 lira 75 kuruş muhammen kıymetinde rıı 

tarihleri ve navlun tarifeleri ağustost beklenilmekte ROT· 85187 Fırın " lktısat sokak ilaç ve tıbbi malzeme satın alınacaktır. ~tıef 
hakkında bir taahhüde girişi· TERDAM, HAMBURG ve 71 Ağaç zeytin :: Soğukkuyu 2 - ilaç ve tıbbi malzemenin miktar ve nevilerini rııi ~ 
lemez. ANVERS limanları için yük 28 ,, ,, Buca üçkuyular yin listeler Ankara, lstanbul ve lzmir vilayeti~! ·"' 

"HELLAS,, vapuru 6 tem· alacaktır. 477 Dükkan Karantina san'at mektebi yanındn hat müdürlüklerinde bulunduğundan bu husus .,,, 
muz beklenilmekte ROTTER- Birinci kordonda "UMDAL,, idareyi hususiye~ akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri lumat edinmek isti yenler mezkur müdürlüklere 01a 
DAM, HAMBURG ve AN· UMUMİ DENiZ ACENTA· yazılı akar l<iraya verilmek üzere 1-7-937 gününden itibaren caat edebilir. Ve ilaç listesini Manisa sıhhat 'ıl 
VERS limanları için yük ala- LiGi LTD. vapuru acentalı· 15 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şart- lüğünden parasız olarak istiyebilirler. M'ıı. 
caktır. ğına müracaat edilmesi rica )arı öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdüri- 3 - Eksiltme 15-7-937 Perşembe günü saat 11 df c•~ıi' 

"TÜRKIA,, vapuru 26 tem· olunur. yeti varidat kalemine ve pey sürmek isti yenlerin de ihale gü- vilayeti daimi encümeninde açık surette yapı at ~ 
muz beklenilmekte ROTTER· Riz binasında No. 166 nü olan 15-7 -937 perşembe günü 1 O dan 12 ye kadar Vilayet 4 - Muvakkat teminat miktarı 289 lira 79 kuruştu iıı 
DAM, HAMBURG ve AN- • Telefon : 3171 Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 2-4-6-8 2191 olunur. 'bl 
~a~~; limanları için yük ala· Pu·· r'ien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 

"BELGION,, vapuru 10 ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
' 

.. 
ı, 


