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Vaşington, 16 (A.A.) - Amerika 

Dahilde olduğu kadar hariçte de devam ediyor 1 
bahrive nezaretinin Londra muahe
desindeki 5. 5. =~ nısbetinin japonyaya 

1 karşı muhafaza edilme::ıi niyetinde ol-

F elô.ketzedeler, civar v ·ıa. 
yetlerde iskô.n ediliyor 

Hindistandan bol çadır gönderiliyor. Haydarabad 
Nizami 1 milyon 300,000 frank teberr'!! etti 

Tehlike karşısın:
da Balkanlar 

Hnmdi Nüzhet ÇANÇAR 
AVftlpada ıinıdiki lnıvvet ve te

~YÜ:r; l'fhniyeti hak:m kaldıkça kü
çuk htlkUınetlere hayat hakkı kal -
ınarn•ttır. Avuaturya, Çekoalovakya 
ve Polonyanın ikibetleri kahraman 
Finlandiyanın beıer tarihine belki en 
parlak bir destan yazan meyusane 
ınukaverneti bu hakikati her sün 
t~krar edip duruyor. Ayni alrı:bet teh· ' 
hkesi butrünlerde bir taraftan Skan
dina vya devletleri, diier taraftan 
Hollanda ve Belçika için yeniden baş 
göıterdi. Hollanda ve Belçika bu teh- Erzincanın Ulu camiyi timdi bu haldedir. 
l~k:yi b"r iki ay evvel, Polonyanın is· Anknra, 16 (Radyo) - Zelzele f.- ne 704 parça giyecek ve yatacak e~
tılasını takip eden günlerde tekrar Iaketzedeleri iskan için peyderpe~· yası, 1704 kilo bulgur ve sair maddP
~eçirmişlerdi. Bu defli da atlatacak- diğer vilayetlere sevkedilmektedir - ler gönderilmiştir. 
lar mı, meçhul. .•• Fakat muhakkak ler. DUn lzmir vapuru ile Samsundan 
ol b' k 1 ld .~n ır no ta varsa Avnıpada teca- Yt-ni zelzeleler: Orduya 80 çuval un ve stanbu :ın 
':Uz ve kuvvet zihniyeti kan içinde bo Evvelki gün Şarki karahisardn sn - 1500 parça eşya gelmiştir. 

duğunu, mezkur nezaretin deniz kuv
vetlerinin tezyidi rtalebini mutazam
mın olarak meclisi bahriye encümeni
ne vermiş olduğu programı izah eden 
Amerika deniz kuvvetleri şefi amiral 
Starkın beyanatından anlaşılmıştır. 

Amiral Stark, bu izahatı verirken 
Amerikanın umumi siyasetinden de 
bahsetmiş ve Avrupa ihtilafı yilzilnden 
tahaddüs edecek ihtilafları tetkik ey
lemiştir. 

)Iumaileyh bahri programın her 
şeyden ewel Amerikayı mihver dev -
!etlerinin bir araya gelmiş kuvvetleri
ne faik bir hale getirecek deniz inşaa-

- Devamı 3 ncü Sahif.ede -

o*o=---
Rtizve}t 

Partisi tarafından nam
zed gösterilecek 

~uluncaya kadar bu tehlikenin cDe- at 9,40 da ve snbaha karş1 3,20 Je Hnvzn kazası halkının teberrü e<;. 

•no\deu in kılıcı a :bi daimi ıurette iki defa zelzele olmuştur. Birinci zel- tiği 107 çuval un, mühim miktarda 
bu hükumetlerin başında dahi mev- zele clevnmlı ve şiddetli olduğundan kavurma, şeker, bakır kap ve giye -
cud olup ıideceğidir. geç~'nki zelzeleden kalmış olan bina cek <?şyası Erbaaya gönderilmiştir. 

.. R~nıı karşı şimdilik yegane çare larclan bir çoğunun dıvarları çatla - Trabzon kadınlarının günloerden -
kuçuk hükumetlerin mıntak&vi züm- mışfı r. Çankırının Şabanözü nahi - beri ı;ulışarak hazırladıkları giye -
reler halinde bir araya toplanmasın- ye3indc saat 9,30 da oldukça şiddetli cek ve yatacak eşyası, 41 balya o -
d~~ ibarettir. Katiyetle idd"ae dile . bir zelzele olmuştur. larak Gire!wn ve Orduya gönderil -
b~~ır_ ki, eger vaktiyle küçük antant Yardımlar: mi~tir. Bunlar derhal felaketzedel~ -
hu.kumctleri arasındaki teıriki me _ Amasyadan dün Ezine nahiyesi - - Devamı 4 üncü sahifede -
sa. ı bağlarını biraz daha aıkla .. tırn. 
bılmi• l 1 d T .,. =0()::::1 

T 
0 aa ar ı ve Polonya da ken- k ? 

~:~i _için yegane selamet yolunun bu Hu·· cum ne va 1·t ~ ~kurnetlcre aleyhtarlık etmekte de. • 
~'.l, bilakis onlarla kuvvetlerini tev-
ıd ~trrekte olduğunu takdir edebil

aeycf.: merkeziAvnıpada son bir iki se 
11~ zarfında tahaddüa eden büyük fa
cıalardan h' b' · • d. ıç ırı • . meydana selmez-

Alman erkanıharbiyesi, 48 saattan· 
beri hazır bulunmak emrini almıştır 

~·8:ne ayni katiyetle iddia edilebilir 
k~. Ş~~al devletleri aralarındaki teaa- Paris, lG (Radyo) - Fransız ga- noktalardan mütalea ederek diyor ki: 

Bay Ruzveld 
Vn~iııgton, 16 (Radyo) - Posta 

ve Telgraf nazırı. bugün matbuat 
mümes~illerini kabul ederek bey:ı -
natta bulunmuş ve Ruzveltin, üçün
cü defa namzedliğini koymak istem~ 
diğin;, lıununla beraber parti tarafın 
dan gösterileceğini söylemiştir. 

lngiliz-Fransız tayyareleri 2 Al· 
man tahtelbahirini batırdılar 

Londra, 16 (A.A) - İngiliz ~ahi! 
müdafaa tayyareleri şimal denizinde 
bir rHişman tnhtelbahirini bombarcıı
man c·tmiştir. Bombalar tahtclbahirın 
yanı taşma düşmüştür. İki İngilız 
tayyaresi bir müddet taarruzun vu -

Hariciye 

kuu gelmiş olduğu mahal üzerinde 
uçu muşlarsa da tahtelbahirlerdcn 
bir ni.ane görememişlerdir. 

Pa .. ·~. 16 (Radyo) -·Fransıı tay
yareleri, bugün bir Alman taıftelba
hirinı bombalıyarak batırmışlardır. 

Vek·ı miz 
Parti grubunda dünya hadiseleri 

hakkında izahat ver .. i 
An~·nrn, 16 (Hususi) - Cumhuri- bu !z:ıhnt, grup umumi heyetince fa~ 

vip olunmuştur. Bundan ::;onra ru~. 

namede mevcud , Beykoz fabrikası 

yet Halk Paı1:i;:ıi Büyük ı\Iillet )lecli
si grubu, bugün ımat ı:~ de Reb ve -
kili D. Hilmi Uranın riya:setinde top
lanmıştır. Celsenin açılmasını miitP. - marnııiatiyle bugün işleı~.Ye! Yalv~ 
akip l·ür;,;üye gelen Hariciye Vekiii deri fabrikası vaziyeti hakkmda par· 
B. ŞUkru Saracoğlu, bizi uzaktan , ti komisyonunca yapılan tetkikat ti • 

yakından alfikadar eden son dünya zerine hazırlanmış olan rapor okuo
ha<l.sflıflri e Hariciye Vekaleti umu muş. birçok hatiplerin sözlerinden 
mi 1c::itibi, büyük elçi Bay Numan sonra İktisad ve Milli Müdafaa Ve • 
:\I en~n~encioğlu riyasetinde Londra, killerinin izahati dinlenmiş, komis. 
Par,se ve Sofyaya gidip avdet etmiş yonun rhporu tasvip olunmuştur. 
olan heyetin, hükumetimize izafetle Uuznamede görüşülecek başka 

İngiltere ve Fransa hükümetleriyle madde olmadığından celseye nihayet 
akd,,Uiği mukaveleleri izah etmiş ve verilmiştir. 

• 
1 

r.udu aembofk mahiyette bırakacak zeteleri, duııyayı heyecana düşüren cliollandaya teveccüh eden tehlike 
Y?~de birinin ortadan kalkmasının , son me eleler hakkında muhtelif tef. ewelkilerden çok mühimdir. Fakat bu F • l h k • 
d~~erl~rinin de haritadan silinmeleri- sirlerle doludur. Maamafih, :ıimdilik hücumun ne \'akit yapılacağı belli de- l n er cep e a r as l na l nen 
~ı !n~aç edeceğini anlayıp ta kuvvet- Hollanda ve Belçikaya taarruz tehlike- ğildir. En mühim nokta Alman bü - ' 

1 
erını ona göre q•rleştirebilmiı olsa- si bertaraf olmuş gibi görülmektedir. yük erkanı harbiye reisliğinin 48 saat 

~;1~i~~~~~:::tE:::=~; ,.. p:!:,i=:;:·:~:i~. g:.:~::·in~o~:~:~tnnb:~::::. ~"~:um::h::~::~r al- par aş ut c ula rı imha ettiler 
fule hukumetlerme ve pek tabii ola- J 
nkBalkandevletlerinedete,milet - Tırhan vapuru --------------
inek mümkündür. Sovyet tayyarelerinin bombardıman ettikleri şehir ve 

Hakikati çırçıplak olarak bir daha 

:•de etmit olmak i9:n diyeceğiz ki o·· sabah tahlisiye gemilerı·nı·n yar- kasabalardaki halk, emin yerleı e naklediliyor 
~ikan hükumetlerinin bugünkü va: un 

~ıyetleri küçük antantın vefatına ta- d • } •• d •• •• ı b•td• ~ ..., 
••ddüm eden ·· 1 dk" . . ımıy e y Z uru e I I r-lŞARE,,..'LER • gun er e ı vazıyetı - ı , 
nın t mnmiyle nynid; ... Ku""çu""k ntant t ·1 k t 1 T hl" · • sırf M . .. .. men o ı e ·ap •• ı mıştır. a ısı}..! ge- :::::::::::::.:.::.: 
.• 1 acarıatnnın arazi metat."batını mileri rctakatindrı bulunan Tırhan va- G e 
01\ emele ve 1 nbilııe sırf bu noktadan en • puru, Alan,; aya doğru gelmektedir. 
me~e~ A d . 
1t vrupa a emnıyeti muha- K ı.-ı.· 't h b" h t T k J ıa Ü azanın SE'ucul, mu e a.s::;ı<.:: II' eye e rar ıyoruz 
l 

za :ı: "mresi için kurulmug b"ır devlet • tar.ıfınclr.n geniş .surette tetkik edil-
• el r 2.umreai İdi. Balkan a~tantını <la. 
ı k ·· 1 mektedir. gun erde batka blr imk· .. ··1 
nı d"-. • . an goru ~-

e ıg.ı r.çın sırf Bulcariatanın arazi 
~etalıbatını önlemek ve kahilae sırf 
nu noktadan B lk 1 d • . a an ar a emnıyetı 

-Deva.mı 4 Üncü sahifede -

Mussolini 
Almanhey' eti reisini 

kabul etti 
Roma, 16 (Radyo) - Başv('kil E. 

Tırhan vapuru 1'11 ı· · T ' 1 h l' · d ı · Al 
1 1 

~t usso ını, ıro ava ısın e ;:ı man-
stanbul, 16 (Hususi ) - A anya .. . . . .. 

civarında Fila kayalıklarında karaya !arın mubadele ışını goren Alman he-
oturmuş olan devlet deniz.rollarının yeti rei. i Lui Von Gulyemi kabul et. 
Tırhan vnpunı, bu ~abah saat 9,25 de nıiş ve kendisi ile l.ıir müddet görü;; • 

---------------·· yüzdüriilmüştür. .. .. ~ Geminiq omurııa::.ındaki rahııe, çi- muştur. 

Geçenlerde, gene bu sütunda, 
l~ arşıyakadan sabahları tahrik 
<>d =Jen saat 7,5 vapurunun, kü • 
"'k ld ~ 1 

c u o ugunu yııızmış; : 
- Ne olur, bu vapurda yüzler

ce talebe, memur ve iş sahipleri 
bulunuyor. Bir çoğu açıkta kalı - • • . •• , .. . 
yor, yağmurda, soğukta ıstırap çe Sovyet ukerleri 
k iyorlar, Romn, 1 G (Radyo) - Helsinkiden niş tedbirler almıştır. 

Demişti~ .. S~~ki havaya ;e su- haber verili.; or: So\·yet tayyaıcleri bazı şr•hirlerde 
Y~ nak~ş çız~ışız, aldırış bıle e - Hükumet Sovyet tayyarelerinin bom :ılçnktnn uçmuşl.ır ve solrı klar<l·ıki 
dılmedı. Alaka~arlar vurdu~ ,b:ırdımım ettikleri şehir ve knsahalar. halka mitralyöz atec;i açmıslıırdır. 
duymamazlık etaın, varsınlar, b.'.z .daki halkı daha emin yerlere naklPt - Diin bombnrdım n ed"len Aııkon ka-
-Devamı 4 üncü sahifede- lmeğe karar vermiş ve bu hu:susta gc-I -Devamı 4 üı cü sahifede _ 
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Dün bir ,:.,~ktup aldık. Hülasa ~u: 
cBeıediYe fa ki• halk l ku ür dağı. 

tıyor. Fakat fakir ol rların, ken<li -bcleclıyc mıntakl rından Yesıka alıp 

ela merkeze gitmeler· ı .. zını Bir kıç 
kölo if6mur iç'n, •oğuk, ynğmurlu 

bugtinlerd..ı işi ~ini c rak p ta 'ile:· -

keze ı 2dar yol tepmeleri u 1ğru m -

c1l1r'! 

)J c~lii bu kc-nıır er, mıntaka ar.ı 
taKs!m edilse ve halk ; ~krı mesafc
c!en kömürü alarak, bu alaka v ~ef

J,ntinden fazla kGlfet., ilıti.ı nç gös -
termeden istlfa·le etse olmaz mı? 

Anadolu - Beled.ye riyaseti~ 
zarı d "kkatini celbcderiz. 

B;ze de bu d !ek haklı geldi. 

ı-avaf flahaedd.n 
C'enıı Atlas 

Fuat 
Kuc lt ı okulu öğ'rr·tnıenleri 22 
Ömer Atıf Çenloğlu 20 
Mua"lnıer Lütfü Demirkut, 
tı 1 rdavut maj(aza ı '.çin ı;o 

"demen k şeyri sefa in Şti. 300 
l'ı a ili Sperko 500 
~ "efnset matbaa~ı 10 
Haz nı Torkan 5 
Gtlm ülc muhafaza alayı 1 
t bu~ l b >ilik ;ubay ve mem.67 
Güm .. ik ruhafaza alay 1 tabur 
1 'ölük erleri 12 
1n ill\p okulu öğretmenleri 25 
lıık.lap okulu ijğrencileri 13 
Recep ve O man l\!e ta 
2 inci defa 100 
Pınariıa~ı okulu öğretmenleri 8 
Etem '.\Iüf t ve Fevzi l\feh-

K,. .. 
- •) ·>-

38 

(ANADOLU) '7 Kanun>ani 1 ~·:10 Ca 11amba • 

1 ce;lh1ör ©ıfhüOô Hatt>eırD~ırü 1 o:------- Temaşa: 

Alev U z ü m ihraca cı arı dün Dün de şiddetli 
_, yağmur düştü llu ıık~anı nda temsillerini vewcelt 

olan Raşid Riza ve nrkad:ışları bir ge

topla ıdılar 
00=------

Zeytinyağcılar d~ toplanarak yağ 
fiatlerini tespit ettiler 

Ticaret Vekaleti bmir teşkila!landırma şefi Bay Baha Erkerin re
i~liğinde dün mıntaka ticaret müdüı·iüğü ihracat kontrolörlük b"na • 
aında b:r toplantı yapdnıııtır. lzmir ü..:üm ih"'acatçıları bu toplantıyd. 
i,tirak E"tm:, ,.c Ticaret Vekiletf ıt<ıindaı dizasyon umum müdürü Bay 

llün ~chrinıize ve ci\·ara fa<ıla ile ce e\ vt>l cAle\'> piyesini tem•il ettiler. 
e(i ki yağmurlar yağmıştır. Öğle ü- •Alev> Fraırnız tiyatro müelliflerin• 
'eri iddetli ~ ağnıurd"ıı şehrin bazı den cJianrı KismakerS> in (fl<J11be) 
senıt.PNıde, bilhassa Karataş tram- isimli eserinden adapl · ~dilmiştir. 

Ki. makers Fransız tiyatro milel -
vay caddesinde sular birikmiş, fakat lifleri arasıııda bile sahne tekniğine 
tranl\ ay, araba ve otobüsler, seferle- herkesten ziyade vakıf olmakla ına • 
rine muntazaman devam etıııi~tir. ruftur. Kudretli bir kaleme i.tinad 

Gece~tyiıı de yağan yağmurdan. eden bu vukuf, muharriri bütün se • 
~eh 'İn bazı yerlerini su basnııô, halk, yircilerin sinirlerine hakim olacak bir 
ıınatıerce caddelerde dola ·amanıı~ ve dereceye kadar yük•eltmiştir. Şimdi 

. . ~. . • istediği n ktndada ancak istedili ve-
suJa_rın çekl!~esı~ı beklemı~tı~-.. • yahud nı aade ettiği kadar ağlatır, 

26 Faruk Sünter de toplar.tı da buluıımuş'ur. Gerek standardizasyon , 
gerek ihrucat birl"kle?·İnin tetkili etrafında müzakerelel'" cereyan et· 

76 m ·,, Bay Baha Erke!, V eki.Jetin te•kilatlandırma işleri hakkındaki 

Karata~ta ıııgıhz bahçesı ıçındekı oyun sahneleri vardır ki orada bakim 
crta mektep şube binasının temelleri, olan sözler, h:ıdiseler değil, aadece 
s&\')aptan sarsılmrn bina tehlikeye dü~ jestler ve bakışlardır ve bunlarla elde 

Ü t d . t t ';.! d ·ı . r edilen tesir belki hiçbir cümlenin te-
82 gayelerini izah eylemi~tir. m ~ ve e rısa a 1 e 1 mış ır. min edcmiyeceği kadar kuvvetlidir. 

.. -=*=-- İşte cAlen bu kudretli muharririn 15 Standardizasyon umunı müdürii de ctandardizaayon iıleri hakkın-

da bir konuşına yapmıttır. Olüme sebebiyetten eı_ı çok şöh~et alaı_ı eserl~rind.en birisi· 
, dır. Eser bız de bıle buyilk hır muvaf-

Zeytinyag" ı >hracat.çılar ı:ı·rliği uı~.;mı heyeti de dün aaat 16 da Ti- mahkumiqet fakıyet kazanmış ve cUçurum• namı 
altında senelerdenberi alkış top!amış-

caret ve ıana} i odası <<.!onunda loplarınıttır. Birliğe dahil olan 48 Tepec kte Sürmeli sokağında 1\111 - tır. 
azadan 38 i toplantıda bulunmu:ı, ihaıç edilecek zeytinyağları için fi- t.iddin Tüfekci oğlunu taşla başın· cAlev• in Uçurumdan farkı varsa 

94 yat teabiti meselesi görü§iilmüıtü~. dan yaralıyarak öldüren Ali oğlu iz. yeniden adapte edilmiş ve Dr. Ali Sil-
Fiyııtlar, piyaaa ve t•amül tartbrı dahirnde 5 asit eaaaı üzerinden zetin >;ehrimiz ağırceza mahkeme•iıı hanın eseri adapte ederken aslına müm 

ikinci ordu 
müfettişliği 

ır.et, ikinci defa 35 
Sakar~·a okulu öğretmenleri 23 
C. H. P. Alsancak Mesudiye 
c,cağı, 3 ncil defa 80 85 yüzde bir komi•ycn c:'ahil ve varil alıcıya aid olarak 39 kurut tesbit de cereyan etmekte olan muhakeme. kün olduğu kadar sadık kalmak içil\ 

edilmiıtir. Bu f."yatle.n daha aıaf: 1 fiyatla ihracat yapılmaması için si rnna ermiş, iki sene, 15 gün müd. kı•kanç bir .i~ina göstermiş olmasıdır. 
Korgeneral Abdurrah

man Nafiz tayin edildi 
ls•anbul, 16 (Telefonla) - Kor 

xeneral İzztddin Çalışlardan mun -
Lal kalan ikinci ordu müfett!şlii:ine 
korgeneral Abdurrahman , "afız ve
kiileten tayin edilmiştir. 

--~*---

Yangın söndürüldü 

Hilsııtl Ödemişli halefleri, 
ikinci defa 100 
Hilsmı Ödemişli halefleri 3 ncü 
defa 150 
~arık:ımış okulu öğrencileri 6 
S•hit Fethi okulu 
öğrencileri 

TTalti bey okulu 
Eli Kaleci 
S. Celardin 

10 
öğrencileri 36 

15 
100 

. . . Bu kıskanç ıtına bazı noktalarında ba. 
bütün zeytinyağı ihracat~ıle.rına .;.,rh_al tebligat yapılmııtır. Ayrıca cletle tğır hapsıne. k~ra:, verılmlştır: riz bir tercüme kokusu bırakmı~ olmak 
bu makıadla ya"; fiyatın tutulması makaadiyle Ziraat bankaaının da Mahkeme had seyı, oldurmek ka•rlı la beraber he,·eti umumi,·esi itlbariv-
dahil piyaaadan miibayaat yapması hu•ıırunda alakadar makamlar olmıynrak ölilme sebebiyet verm~ le muhakkak 

0

ki eserin aİeyhine değll 
70 dan temennide bulunulması heyeti uınunıiyece muvafık görülmüttür. ~ekPnde tesbit etmiştir. lehine olmuştur. 

55 
36 BORSALAR 

o:;-en'ı· muhakeme karar- Ek--=*A-k Akşam t:yatro k;pısından i~ri gi-'""' rem 'rl soy rerken içimde büyük bir endişe var-

/ t d 'k • clı: Bu eserin bizde müteaddld temsil• 
O Z O MI arının as l l Çeşme kazasının Alaçatı nahı·."e J • • ' erını görmüştüm. Bunlarda ııllav ro. 

!Hl7 üzil mtarım 9 13 1zınir sanat okulu müteahhidi Bay müdürü Bay Ekrem Arıksoy, kalp !ünü bazan Raşid Riza, bazan Ertuğ-
424 j. Kohen g 50 10 375 Fuaa Ba•ııt hakkında memur;yet va. clurmaAından vefat etmiş, cenazesi , rul l\1uhsln yaratmıştı. 

Tokyo, 16 (Radyo) - Tokyoya 
100 m!I uzakta Şituka şehrinde çı -
kım yangın, şehrin yarısını yakmış , 
ancak bu ıabah ıöndürtilmüştür. 40 
bin kişi açıkta kalmıştır. İki kişi öl
miış, 8 kişi yaralanmıştır. 

Gazi bulvarı Ata Sınmaz, 
iklnc; defa 
Relçık:;.!ı Alfred l\Iüzör 
nelçikalı Alfred '.\Hlzör 
Zafer okulu Lgretmenleri 
C' •. H. P. :\lecidiye ocağının 
t-ıpladığ1 

25 
20 

20 

304 
:il. j. Taranto 8 25 10 ~::; zifeslni ihmal. baş komiser Bay Yu- Alaçatı halkı ve talebelerln de işti- Albayın zevcesi rolünde ise ıahne-

206 
~I. Be•ı·kçı· 

11 13 50 sııf iıakkı da da döğmek suçundan rakiyle kaldırılmıştır. mizin en kırlemli ve en kıymetli artist-
" ~ lcri .olan Eliza Binemeo·::m, Bedia 

130 A. Papağno 10 50 11 ' l:ı. et dare heydince verilmiş olan - **= '.\Iuvahhid ve Xeyyirhe Neyyir kud-
34 60 101 :>Iazhar İzmir 10 25 10 875 re i r.ıhakeme kararları, şılrarı y • l l l li s:ın'atların bize b'r kerre daha tas-

"u "· Paterson lO ~o ll 25 1 de"letçe tasdik ediln.;,tir. l eOJ ze ze e er ı·k tt" ff k J 

---·*---
lhtikarla mücadele 

ViUi.yet ihtikarla mücadele komi>
yJnu bugün ·aat onda vali Bay Etem 
Ay kutun reisliğinde toplanacak, ih -
tikar ı-uçundan haklarında takibat 
~ apıhna• na karar verlierı bazı tlca
kaza olmuş, Hilseyi nadında bir işç!, 
rarları verecektir. 

,--------------~ 

R. --Riza ve 
rüfekası 

Felaketzedeler için 

Karşıyııka tramvay idaresi 
n·&murları 

9 

5 
l~ıırşıfaka tramvay idaresi 
memurları 4 
::arıkamış okulu öğretmenleri 18 
C. H. P. Tilikilik şeh ocağı 22 
Ticaret lisesi öğrencileri 45 
S. Abuvaf v elll. Peço 50 
Asamör okulu öğretmenleri, 
ilk taksit 10 
Türk birliği öğ•etmen ve 

. öğrenci ve ioçileri 41 
j, ,.e Lui Tius ve Ali Riza 100 
Nahide, defterdarlık memur
larından 

Ka\"11f Hilmi Berş:l 
Yıldırım Kemal bey 
öğretmenleri 

Alsancak okulu öğretmen
leri 

ı r-.eşet Karan 

10 

29 

23 
25 

J .., u c ı e ırcn muYa a ıyetler ede etmiıı-
20 üztUrk şir. 8 25 8 2:> 11 _,____ En e!ki gece Bergama da eııat !erdi. F,,erjn en bii)·ük ağırlığı iki er-

6 Ş. Remzi 10 50 10 50 Turistik yollar inşaatı ı 7.!!0 de ilç saniye ve Menemende <a- kekle bir kadın üzerinde tcmerk!iz d-

25 

11 

2278 
40 <:20434 
08 
15 422712 
05 No. 

7 

81 

8 
9 

l C) 

11 
l N C l R: 

Fi. 
8 50 
9 75 

10 75 
12 liO 

14 60 

G7 

38 

259 Ç B. S. alazraki 
90 Ç. 111 Ataman 
70 Ç. R. Baran 

419 yekOn 
45 

186544 eski yekOn -

8 9 
8 50 8 
4 4 

lzmlr tur,t k yollarını inşa etmel:- rt 22,30 da üç •an'ye devam eden hi. mekre~ir. erkeklerin ağırl~ii:ını R.aşid-
t , R · • ı · k t" 1 E -- rer zelzele olmuştur. Menemende le Saclı kolaylıkla taşıyabılırkvd:, fa
e ' -~n ~ '1 .ı enera şır_ e ın 11 şr_eı ı .. . . . kat kadın ... Sahne hayatına adım atalı 
paşada kırnıamış oldugu taş ocagı - vu.k~bulan zelzele; gurilltü ıle gel· henüz Uç ay olduğu temin edilen Bn. 
ııın lşlet;lmes · ıe vilayet idare heye • t mıştır. l\f eliihat bu ezici yüktin altından ezil-
tince bazı şartlarla müsaade edilmiş- .+=- 'ledc'l ıuı..sı ı kalkacaktı? İşte endişem 
fr. Bu şartlar binaları sarsmıvacıık Tı buradan geliyordu. 
şekildt dinamit kullanmak ve. halkı ütün saf ışı !ımirde tema~a hayatına bilyük bir 

. bağlılık gösterıp de dün akşamki 
ıahatsız etmemektır. Ege mıntakasında şimd'ye kadnr cAlev• temsilini görememiş olanların * satılan tiltun miktarı 24 milyon kilo- te!Afisi güç bir fıı.,,at kaçırdıklarını 

Pazar maçları yu yeçmiştir. söylersem Bn. l\Ielahatın beni bu hak. 
Önümüzdeki pazar günü ikinci dov lı endişemde ne gösterişsiz bir kudr.e.t: 

renin lik müsabakalarına devam e. le te~~i? etmiş olduğunu ancak ifade 
··ı k s t 13 d D • K Karşıyaka kö11leri edebıhrım. 
•.ı! ece • aa e ogangpor - ar- ;::, 

k 15 d Ü k D · Kars.ıv. aka nahiyesine bag"lı köy·le- Filhakika kadın, sadece kadın ol-:;o şı~·a a, saat e ço - emır<por masını bildiği için Bn. Melahat sahne 
kar~ı:a~acaklardır. B.rinci maçın hıl- rin ~ınırları yeniden tesb't edilmi°'Ş'7e üzerinde hemen hemen hiç aksamadı, 
kemi Mu<tafa Bayır, ikincisinin AH\. v:lily<'t idare heyeti azasından mil - en ufak bir acemilik göstermedi, piye-
~ddin Kazanovadır. rekkep bir heyet de araziOzerincle sin sonuna kadar kadınlık şuuruna. 

Çok çocuklu analar t~tkıkler yaparak yeni sınırları mu. sadık kalmak suretiyle büyük, çok bil
lzm.r ve mülhakatında çok çocuK ,afık görmüştür. Yeni sınırlara airl yük bir muvaffakıyet kazlndı. 

Halkevimizdeiki 
temsil verecekler 

Olti okulu öğrencileri 
C:lti okulu öğretmenleri 

, I:ahramanlar okulu 

26 ı:;o 

22 25 186763 U. yekıln 
Ju 90 aileye verilecek yardım paraln- karar yakında tapu ve kadastro mil- Çok yakın bir ati için çok büyilk 

Halkevimiz felAltetzede kardeş - ö!renderi 
ierimiz menfaatine gUzlde artiiti- 1 },~kü. okul~d.öğr~~menleri 
mlz RM'd R!za ve arkadaşlarına •• ısnil Abı ın og u 
başvura~a.k iki temsil vermelerini l '.\[.aharrem, Tarakçı 
rica etmiş, onlar da bunu memnuni. 1 ~oyünden . K h 
yetle kabul eylemişlerdir. unduracı J\I·şon o en 

Abidin; Bilgi matbaası 
Şam;ı Şükrü biraderler 

51 
18 
25 

5 
10 
10 

2000 

27 
50 

Z AH 1 RE: 
125 B. pamuk 59 50 61 

tahtelbahirlerimiz 
Te rübelerini papacak 

Ist11nbul, 16 (Telefonla) - Haliç 
te yapılan Atilay ile Saldıray adların-

rı, Sıhhııt ve İç'imai Muavenet Veka- ciürlüğüne gönderilec~ktir. vaidlerle dolu olan bu genç artisti aa-
~etindeı: vilayet sıhhat müdürlüğü - mimiyetle tebrik ederim. --* H.N.Ç. 
re gelmiştir. Her anneye otuz lira v [ b • J -=·*·=-
Yer·ıeccktir. 1. ara ının ce ınuen çı-

Hırvat seçim 
kanunu 

kan dinamit Nüfus sayımı 
f;>ehrımizde nüfus sayımı hazırhk

Karşıyaka civarında milteahhicl B. !arına başlanmıştır. Numarataj, miı-
Yahya Granitin taş ocaklarında bir teaddid belediye memurları tarafın
kazn olmuş, Hüseri nadında bir işçi, 
yıkılan ocağın taş ve toprakları al -

t'nrln kalarak ayağından yaralnmış 
'e !zmir memleket hstanesinde te -
davi .~!tına alınmıştı. Bu işçinin üze
ı;ncle kalmış olan üç küçük dinamit 
yaralının hastanede elbisesi çıkarıldı 

aan tetkik edilmektedir. 

---·*---
Bıçak tafıyormuş 

B::ısmııhane istasyonu önünde Salim 
0ğlu Abdurrahmanın üzerinde bir 
bıçak bulunmuş, zabıtaca alınmıştır. 

r -..... 
Kurbanlarımızın derilerini Türk 

ğı sırada ne olduğu anlaşılamadık"ı 
için bir dolaba konmuş, fakat bi!ıl- !:ava kurumuna vermekle, zelzele 
hııre tehlike anlaşılarak dinamitle~. felaketzedelerine, kimsesiz yavru -

!ara ve milli havacılığımıza yardım 
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Kılıç Aliye on bin lira- Afrodit 
lık bir alacak davası açtı 

1"«ınbul, 16 (Telefonla Tül· - B k ı k cırdan Hı . t 
b~kCuz:a~e~~ı~n~~:~~~(ı~!~~~:·a~~~ e ç ve o an a, vu u u aca a-hıne ı:ın bin liral.k bir alacak da,·a ı 1 ı.... San'at hayatımız ve ölçülerimlz 

ORllAı.V RAH.Ul GÔKÇE . 

açmı~tı~·. Nasuhi Baydar tarafından tercüme e-

d' ?n.vacı; Kılıç Al"nin Ankara bele- karşı beraber çalışacaklar dilen cAfroclib in adliyece toplatıJ .. J~ e ınden bir ~inema kiraladığını ve a rr uza nwsı ve meselenin mahkemeye alset· 
P_ara .. ını vermediğinden, kendisi ke - me:-i gibi bir hadise ile karşı karııyn. 
~ı_J ıfatiyle bu parayı ödediğini !d _ dır. Yunan bediiyat ve estetiği, cVe .. 
ıa t:tmekted·r. J -ı F k' lk- -k- ~ LJ // d f nüs - Afrodib mefhumu içinde en )111i 

~0 ngı tere Ve ransa, ~ere uf! .. Çl aya Ve gerekse t--ıO an aya a~rruz ek mertebesine, en esatiri şiir, a1lzel· 

Dalad· v ·1 Ş t • ·1 .. ., . takd'ı.rde derhal s1·11a"'h/a mu··dahafede bu.·unacak/ardrr lik ve aşk gayesine çıkmak istemif ve ıye, namı o an edı a 1g1 r;e hepimiz de biliriz ki, bu hadise, tari-
ile konuşlu L•mdrn, 16 (Radyo) - Hafta ~o - kı nHn za"l olduğunu haber \'ermr·ı--ıçin f,ım manasiyle anlaşmışlardır. Fa ve nıtidafnn için hnzır bulunmakta- hin dar \'e katı kalıpları içinde dalil. 

1 
.Paris, 16 (Rad~o) _ Bnş\"l•kil Da- nund.ıııb 1"

0 Holl.ı ıda Ye Belçikadıı tedir. Fakat (kı men) kelim<•,..inin bu kat hu haber heniiz re:-.men teyicl c- dırlar. F'raıı .... a<la C{l}lhe geri:"indeki giizel · nn'atların ruh ve muhayyilemi
adıye, bugün başn~kfüet mmıvini Ka- lıa~lnmıg olan gerg nlik Liraz zail o - rndı.ld bt•\ uk ehemmiyet ne i~al'ct diltııPıri ... tiı·. lııg Iiz orclulan. derhal hareket için zi. k?Iti~r Ye felsefemizi, topyektln 

tnil Şotanla uzun müddet konuşmu~- muş bulunmakla beraber_ ıki ~i.ıkiı .-ı edil.:ıckıedir. . . . F!',u.~a ve in Yi!tere hiikt1met1Pri •emir bcklemekteclirlt~r. Dün, Fran.-n- k:nclı sıne5'inde barındıran iklimle .. 
tıır. ı met, almış oldukları tocl!ıırlPrı iakv - R·)trn cin ~·ıkaıı bıl' :;:a~·ıa.\'a gor · g • ı 1 k" h . . . rınde tnhakkuk yoluna dökülmilftUr 

rede c'enı.m etmektedirler. Si~·a.:i IIoll mua ve nel<:ika nıku bulacak 11 ollaııd:ı \ <' Belçika~·a b;r taarru:-: c a ·ı :na ktı\"\'Ptlerıııın mezunıyet- .Yaııi lıizce Venüs tarih ve hatta ef.s:. 

Norvec 
rpahfiller, beynelmilel gergiıılii!ln bir t:ı~trruzu eluirlig' iie dC>Ltmek: - \11ıc,1111ıda dC'rh:ıl kuHetlP müdahalt.! !eri tı"'f'edilmiştir. ne bakımından çok evvel, gilzel san'at

p • 
rotesto notasını verdi 
O 10• 16 <Radyo) - Sovvet tn ... 

YarelE'ı··nı•.. • . . . · . den • .. • on ~ç uzerme gelme,. n-
aola) ~ •rngün Sovyet sefiri Mu

dam Kololıtnya bir nota verilmiş v~ 
bu hıır~ket protesto edilmiştir. 

=** 
Amerika d~niz 

l<uvvetleri 

>' ,Avam kama
n·atta bulundu 

Akdeniz, harp sahası olmaktan kurtuldu. Harp ne 
kadar uzarsa uzasın, nihai zafer müttef iklerindir 

Sovyet 
!<om~ıtanları 

lar kadrosu içinde mütalea edilir: 
Tesiı; etmek istediği bedii telekkiler

le, ruh \'e şiir zevkleriyle, i'Ü:Zele var
mak, güzeli se,·mek, güzeli yaratmak 

M !~ .fc k . . endişeleriyle, :san' atkarlara ilham· etti
uva ıa ıyetlerınden ği tablolarla, heykellerle, eserlerle Ye 

dolayı taltif edilecekler! h"r şeyi ile .. 

l\IoJ:ıkova. 16 (Radyo) - Sovvet .. Bu \"esile il~. e\Telcc ANADOLU 
mecl "'·· Finlandiyulla gosterd'k!eri sutıınlarıııcla yazclığım bir kaç tarih 
nıuvafı.kiyetten dolavı ~erl.ıe:ıt kıt. at yaprairının hülasasını toparlamaktan 
koıııutnııları ile ernt;n nişanla taltıi kendimi alamıyorum. Bir zamanlar, 
edilmeleıfoi kararlaştırmıştır. Bu Yunan hukuku ve amme vicdanı c"Fri
nıliırnsd;etle iki bin altıyüz madal~.ı-ı nıi> (1) namında muhteşem bir Yu. 

t - B<f';tarafı ı iııci sahifede _ Londrn, 16 (Radyo) - Avam Kn- bu birligin. zaferden scınra da deYaın değiştiretek kadar mühim hadiselere hazırlanması emrolunmuştur. nan dilberi ile karşılaşmıştı. Bu kad~n, 
hına müsaade etmeği istihdaf etmekte mara:ı Toel tatilinden oııra lıugi.ın edeceğini beyan ederek şunları ::.öy- ~el.ıebiyet \'ermt''-i ihtimali nıevcud - Yunan müneHer ve san'atkaların d iz· 

1 
ı.ılunduğunu ve müttefik devletler filo öğleden ııoı.ru ılk içtimunıı akdetnıi~- !emiştir: duı·.• ı •ıt lel'inde ağladıkları bir kadındı. B ir 
arnıın hedP.f teşkil etnıemekıe olduğu- tir. - Yegane emelimiz. nihai zaf "(>I <.;t>m\){>rlarn. hundan $011l"a, üç in. •• ngı ere bayram günü, halkın sahilde eğlendi-
nu ııöylenı;~tir. . Tribi.ınler baş~aıı ba;-~ . ~olmus ve bir un ewel kavuşmaktır. Fakat, harp giliz tnht~lbııhiriııin ka:~bolch~ğt~nu ha- Uç tahtelbahir kaybetti ği sırada'. Frin!· _devrin en meşhur hey. 
Ati Bundan başkn amıral Stark biri mebusların h ·ıı~ı ~ • lerını ışgaı ~~le- ııe kadar ı-;i.ırerse sürsün allahın var-lber vermış \e sunları soylemıştır: 1 ) d. 16 (R d. ) _ 1 ir keltraşı ıle şaırınin arzusuna muka. -

as okysı.no unda diğeri bih"ük ok- mlşti. ı:v\.ela, harbiye nezaretinden d ' . · Tayyaı elerimize verdiğimiz ta- b h.1.1ı 1 
a. Saf.~ 0

1 1 
ngS_ ~z ''emel edemi Yek tenha bir yerden· de. 

Yanosta o·n k .. · . . .. 1 ımı ile muzaffer olacağız . .l\fılletimi- a r ye nazırı, • a ı:-, onc ay ve ı - . . . · 
k~t lR uzere ayrı a~ rı hare- st•fa eden Hor Belı~a :;OZ a mı~ ve . limnt mlihimdi, ''azifeleri ağırdı. Kay- h mı ·~·mı· ··ç t .1.. d .. it nıze gmyor ve giineş ufuktan doğar-

" ta bulun k "k' · ld - zın bu hu ·usta emin olma.--1111 bte 0 1 ı ı, u ngı ız cmza ı ~e • k f a•·a ı ı fılo in na ma tn- başta ba~vekıl B. ç.emberlayn o ugtı - bolnnlurrn ailelerine bur dan hüku - misini•ı bir haftadanberi üslerine dön en, kadın. durgun suların derince 
~~e\~;e gg~(lrınkıetmkiş, .birj. okyaııo::.ünı halde büHlıı nazırlarla hemfikir oldu- rim.> met namına, millet namına taziyetlcri- memi~ olıluklarınclan bunlara kın-he- noktalarından yavaş yavaş gahile doao-

...... eC'e e bır fılo muhafaza ğumı, kabinede çıkın bir ihtilaf yü - Çemberlayn harp vaziyetinılen de mi bilt.liririm.> rlilmi~ ııazariyle bakıldığını bild;1• _ ru ilerliyor. Evvela omuzları, sonra 
e~lJmesint !e rcih etmiştir. zimden i:stifa ettiği hakkınılaki habeı - bnh~etmi~ ,.e demiştir ki: Çemberlaynın b~yanatı Avam Ka. mişti~·. Bu denizaltı gemileri hafif va göğü:sleri, daha ~onra vücudünün di-

lerin tamamen asıl~ız olduğunu, har- - Bugün cephelerde hüküm snı en nıarasmda çok tatminkar görülmüş pılı idi. Bunlar, İngiliz denizaltıla;ı _ ğer kısımları meydana çıkıyor. Arlca. 
Colyano tahtelbahiri biye nezaretinde iken, zafer!n bir an sükünetin, yarın dünyanın çehresini ve memnuniyet uyandırmıştır.. nın ilk zayiatıdır. dan vuran güne~. vücudün iki tarnfın-
tecr· .. b l . . ~vvel temininden başkn lıir şey düşüıı- F J da gümüşten bir çerçeve çizmiştir. 

T U e erını yaptı mediğini ve ingiliz ordu~uııun m:.;kem- ransız parla"' mentosu ngiliz halkı Sular hafifçe köpürerek bu vücudün 
na :lrant'), 16 (Radyo) - İtalya do- mel olup, halen üç buçuk milyon ki~L dizlerini öpmektedir. Halk oraya . doğ-
dnrnası fçin int:a olunan (Culyano} nin silah altında bulunduğunu ve bu Jngifiz sefirinin mesa- ru koşuyor Ye b~ğrı~ıyor: Venils!... 

~:~~P.~i denizaltı ~emisi. denize 107 harbin. ingiliz milletinin vahdet y~ s ":= A .. jzndan memnun Venü. ! .. 

Yaprnış~~~ek suretıyle tecrübeleri'l
0 ,~ay.retini ~i~fkat daha arttırdkığındı_~?r- ovy etler le olan Siy ası ın u nase batın Londra, 16 (Radyo) - İngiliz ga- v:, heı~kes atılarak, _onu kaldırıyor, 

· em ş ve ıst. a.'-ındnn sonra en ısıne d h ( k .. 1 d zeteıeri, Anl nrn radyosunun İngiliz- takdı~. ~dıy?r. Fakat ~ır düşman,_ ;u-
A l trıa n matb .. teklif edilen ticaret nezaretini niçin er a esı mesini iste i ce ncşı·i~·atı münasebetiyle İngiltere. nan kılısesıne (o tarıhlerde ckilıse> 

Ua 1 kabul t>tmediğini izah ettikten ,goı1ra, 'I L I l D t. rl .. l nin Ankara bii.vü kelçisinin iradetti . mahkeme demekti) gidiyor, bu kibar 
Pa• ;,, 16 (R d ) Al b d b 1 1 1 h"·k· Par; , l(} (Rad ·o) - Parlamento ... , e u ar( an os ıaıı a ,goz a - •. • k 1 k 1 ..• b" b 

b o1 • '• a ye - man mat- a ema me us atıf a ya,;ın< a u u - k ... t , .. 
1 

. gı nutJ.:un hüla asını ııesretm"o.:lerdi"" umumı acının ·ene ısını ır ma ude 
Uatı · .Alm \ 

1
. 1 b 1 1 nun lıugiinku ıçtimamda, komiiıu ... t mış \'C onıunı. prolesor erın unu - ~ .. • · ( r .. .. •• • • • ~ 

· ı nyaııın, gerek Belcika Ye ınete zahir olmak eme mc e u umu - t 1 1• ı r· . . .. 
1 

. Ankc.ra l'advosunun bu neşrh·atı lıı- \ enus) olarak gosterttıgını, ılah .ve 
~erek t; llollanda için istila e~ıelleri ~unu. hükfünetle beraber yüri.iyt'cef i- 11 ehuslar hakkında yapılacak mu:ı - 1t1ı.tnııa~nttsıl akzıın. gı: ( ıgını :-t ylernh?· gilterenin her n~rcle hii,·ük m.emı~uni :la heleri tahkir ettiğini sövlüvor: Ki-
ue lem,\'~• . mel.! etrufındn llZUll miinakaş:dnı' 1 rızım C "Ollllll\IZffi araSıtll a iÇ • ' - . . • • 
tıtr· i'J ~; ıgını \'e bu devletlerin, ui - 'Je~ an eylemiştir. nhıııı~; \ ' C lıirC'ok hatipler ::>ÖZ alarak, lıir fark olmadığıııı, byean etmişlll'. y~t uyan<l~rnuştır. Bu n€~riyat, Tür - lıı;e hey_etı topla_n~yor. Samiin locala • 
Ye;\.1, 11;:ı~ı.1~:~h~~aza ettikçe emri Bundan :sonra, haş\'ekil Nevi! ('e~n- Frnn.,adaıı kaı;nıış veya kaçmamı~ Mı>lıu .... Jaruan Frosar. Son·etlerle 0 kıyc - Jngıltere arn~ınt!a mevcucl sı- rında bınlerce kışı vardır. lsnad edilen 
clıl' • a arını ~ azmakh - oerlayn l)Öz.e lıa., c1ın1~ Ye Hor Relı~a olcll•kl,ırı halde Sovyet _ Firılfrnrli~ .ı lan :i 1 usi müna:;eb~;tın derhal kesil_ kı do tluk \'C anlaşma.ı· ı takviye e - suçun ce7.a';ı idamdır. Frininin avuka.. 

t: ,. . "le kendi i ve arkarlaşları aı·a.-ında harı> ııe k·•clnı· kcı•.lıt""ını""t ı:-.·ılmı~ <ıl •ı me ·. · t 1 .. 1 • t• deccktiı. tı me~hur tarihi müdafaasını ,.·apı _ run <1 • aJanı:ıı Alma t 
1 

. . ~ ... ~ .. -ı , • -;ını ı~ em ş ve sun arı l)OY emış r: p . R . 
bu ne:-1 . , t ' . • n !J~ze e erıı111ı hiç bir ihtilaf me\·cucl bulunınadıgım mebu .lfırın derhal hudud cJı,m..ı a _ .... Sı:>I:n, tabii Hitier gibı clüsünii _ n!·• , 16 ( .adyo) - Ankara raci- yor \'e birdenbire dilber müekkilesinin 

.rı) a ına katıyen ıtımad ed~I · · ·ı . • l · 1 · • ve d t T r· · · a· - t d k" b "'-tnh·t-.ceıt· . ' e - ~abık nazırdaıı kını ·eııın şıl\aye çı o . tılm .. ıııı :stemi !erdir yor. l l itlerizmin iınhn,,ındaıı :;oııra . ~un :ı ngı ız se ırınm ver ııd ın~- ır ın a ·ı orno;;u alarak fırl&wyor, 
. • ~;ını ve Alman plil.nlarının b"" · ı ·ı· "' · ·aJ l•urada p k d 1 t p,· k b" ı tün <lUnvaca 

1
• _ ' u •nadığını . üylemış VC' şun arı ı ave fi~- Hatiıılndeıı Yiııankııı". yalnız n1P- komu11i.ım1 I.rılır1'a, düııvacla :'Ulh \'e ~ · • • n e ·az uyu mu:? ur. •1r şuna ya ın ır şey er söylüyor: 

derı::l·, l;itar"~a ~~~ t~lcl.ugun~t kayd~ inmiştir: bu,;Ju··ın dPğil. bilumum komiini:st!e>- huzu;,· beklememeli~ iz. ıstasyon, bu nıesnjı ke5n·ek ve duyu r- - Ey Yunan hakimler:i, bakınız, 
teyııkkız Lulu m: le. e~ın daıma nrn - Hor Belişaya hizmetlerinden do- riıı \p Frnnsnnın dahili enıniyetiııi Sh!"n, 19~5 ene::.inden beri Anıt·• mamak teşebbü ünde bu lunmuş, hıı- Yunan tarihinde, Yeniisten başka 'em
~İni ılfıve e~ le~~~t~·. uzım gelece - layı teşekkür ederim. ~ahsi kaııaatillP boz'llağn c;alışnn ~üpheli ~ahı:'lamı pa~ ı Bolşe\·ikleştirnıek için fırsat nuıı. :ç'n çok gayr~t.gö:-terry,ıiştir. Bu- sali görülmiyen ve halkın bütün bedii 

B ı . e ıı. müdahale edemem. l!k fıratta, kendi- hucluıl haric"ııe ntılma,;ını i,;temişfr. bekliyor \'e lıir harbin patlama:--ını nunıa berab~r, :-efırın rnesaJı Fran:-n- heyecanlarını şahlandırarak, kendisi-
e Çl ka kabin esi ·ini kabinede görmek, ben ve. arkadaş- Bu lıı·nr~a. hPr akşam Berlin radyo - ten·c::nni ediyordu. Binaenaleyh, on- da memnunı,;~etle karşılanmıştır. ne «Venüs!> diye bağırtan şu i'ilZel-

~ •• • laıım için bir haz teşkil edecektir.> ~un.h hır takım yalanlar uydurarak d~n _da hesap sorulacak zaman gel - JtaJ,,a !iğe bakınız, onun hakkında idam hilk-
. omunıstler için a/zna- Çemberlayn, bundan ı;onra son giiıı- Franı:-a aleyhine propaganda yapan mıştır.:ı> .J mü verebilir misiniz? Bu bir sembol. 
cak tedbirl . t tk .k . !erde Hofüıncin ile Belçikncla alın:ııı \'('. Aımnnlara satıl~ı~ olan Sto~g.ın -~Iiiz:ıkeı·~!e~·· geç vakte kadar siir- M. müdafaa konferansı dür, güzelliğin. aşkın ta kendisidir. 

b •· '·- erz e ı etfz fevk iade a keri tedbirlerden bah:-ıet- hamı hakkıııcla ela hır knrar Yt>rılPır-- muş \"P. kom nıst mebu~lar hakkın.ta R . 16 (R· l. ) '·I"ll" ··a Samiin ba<Yrışmag~a başlr'·'Or ve ni· 
J.:ılUw;el 16 (Rnd·) ..... ;;· 1.. .1 .•••• 1 .. t" nm.ı, .u~o - ~' ı ı mu a- ~, .; 

rnecJil'i • . ' yo - ..... azıı-lttr mi!'l n• Almanyanın her iki devletin . ı uzurıu ı en suru mu· ur. P.s nı;'ı kararlar alınnııştır. fan konfı>rnn~ı. ~ul>atııı 8 inde \re.ı"- hayet beraat ~ararı çıkıyor. Ancak, 
• 1 huglın toplanmış v k ·· • • nıstlcı- hakkında 

1 
e ~mu : hududlanııa askeı· yığdığmdan dolayı d ik ;;arayında l\l us;:;oliııinin riyaset!!"l lıu noktada şayanı dikkat bir hadise 

tnüıaktre ~tmişti: ınacak tedbırlel't bu ~clb~rleı:e. liiz~ım gö~üldüğünii ~ö\·- ı Ha"" d ı·se 1 er Bı· ı g ,·•er 1 de toplanacaktır. Bu konferansa, mn vuku buluyor. :Mahkeme, beraat kararı 
Gurur ve sair har k tl 

1 
lemış. şımdılık bır tehlıke mevcud ol- • 1 reşcıllaı·, ordu kumandanları, amiral- ile beraber, bundan sonra bu kadar 

enı . . . e e er e devletın • ~ . . l l k . l k d k . nı~ Hını snrsmag· a çal k .. mndıgını soylemıştır. nr ve ı•ene urrnay başkanı iştirak güze ·a ınların ha imler tarafından 
nı tler, şiddetle takip ış~~l o~u - Basvekil. mtitenkıben Fiıılfmdiyaclan BUG~U.;-NKu•• KANADA edecl•klerdiı·. vicahen muhakeme r,dilmemeı::ini .ve 
:unınr hakkında ağır ce:a:a~·c~ert:e bnh etmi~ ve bu devlete yardım edi1. Bu gar:stan bitaraftır müd~faa es~aı;ında hukuku bırakarak 
~na~•~tır. p diğini, neler gönderildiği hakkında iza- Kanadadan Gar-p cepheıine durmadan aeker sevkiyatı yapılmaktn L d 16 (R d ) T ·~ edebıyatla ınsan ruhlarının heyecana 

H 
on ra, a ye - avmı:s ga- . . . . ücu m k• ? hat veremiyeceğini beyan etmiş ,.e ve gelen kuvvctl,·r, teu.iıüratla lcat'~ılanmaktadır. Kanada ayni za- zetesi, Türkiye Hariciye \'ekfileti tı- qetırılmemesını kararlaştırıyor. 

ne Va it • sôzü umumi \'azi)ete intikal ettirerek manda, lngil:z or<iuıu için kuvvetli bit' hıtva orduıu yetiştirmektedir. mumi kfltibi Büyük elçi B. Numan :\fe Karara hakim olan ruh , Yunan ada-
-S&ttarafı linci ıahifed- Jemişti,. ki. Kanada, BirJ,..şik Amc·Yİkanın ş"mal:rıde, ondokuzuncu asır sonla- nemenciuğlunun Sofyayı ziyareti hak- Jetini bile kendi tesirine alabilen gü. 

rnış bulunmasıdıl' i şi 'za t k d _ · . h randan sonra inkiı;afa haşlamış bir İngiliz dC"minyonudur. Madeni, or· kında Sofyn muhabirinin uzun bir mek zellik, e~tetik endişesidir. Yoksa Frini 
ruh d x.·ı · ı m e me og- _ AkJeniz lıır harp sa a~ı olm:.ık- 1 . J 1 k b '- 1 . .ı• K d . d' 9 .1 e.ı dir Fakat nikb' d 1 · man arı zengın, ova nrı &u a ve ~"Eaı;et h• r. ana a şım ı mı - tubunu neşretmiştir. haki! tte bir düşmüş k~dındır. 
Bitaraltıı.ra ·karşı bir lıl ııfı e 

0
• amn\'lz l ın kurtulmuştnl'. yon niifut->ludur. ~on reneler zarfn~dn sanayi faaliyeti, demirvolları Muhabir, kral ,.e uasvel•ii tarafm _ Ne ise; bu mesele Yunan tarih ve 

his ı. 0 me\zuu ba. 'f ·· tt" - im"z alıluka ile bit:m.41" k K d h 9659000 k.1 d. Y · h • o .. b!Ur. Fakat ul f , . esıs e ıg ı ço artmıştır . nna anın mesa uı ı ometre ır. anı • e- <lan kabulünden ~onra n. Menemencı· - efsanelerine aittir ve bunu yazmaktan 
bh·l 0 \e hücumun ·· • ı · t 1 h A k b"' ··1 '"'kt h' t '\" d l eft1tt d görillm" tU -v • hukumet erın mu azarrır o mama~m ı men emPn vrupay,. ya ın uyu ~.u c ır yer.. ngı z a a arının oğlunun görüşmeleri hakkıııda ııesı·e- mak~ndımız sadece Venüse ait telAk-
ler· l uŞ r. ı arın, Hıt- · · · · 1 b ı · Ş h ' 1 B" 1 'k /'. "k 'J l h - ,. 
1ll ın llldi muknderatına hakim ola- azami derecede :tinu ediyoruz.> otuz tanesmı, ~cıne ;ı, ~ ~ ır.. e ır t~1

1 ır e~ ~mcşrı ~ ~ e 0 dan. ~ - dilen resmi tebliğin kıymetini tıeba- kilerin ta o tarihlerden itibaren ancak 
ad1Rt Mr unda . 1 Ç b l bundan oııra Tür' i dudn yakındırlur. Snı>• r:ırafı, adn ı • * ve hunlar ma uz enız ı rüz ettirmekte, bu mu··zakerelerı·n, ""of'- bedii çerçevelerde kaldıg-mı göstermak 

1 h emır ge ebilir Yapı em er ayn, ·' l\ - • • • k d b • k 1 1 b v "' 
an Ocumlar ş· l . - . • l - l 1 fel"k t• . t ı"çindcdırler. Memleketm şar ın ar. p.-ar ına en serı e spres ere eş yada Bulgar ve Türk :si.vasi rnahfı"llo .. _ içindir. 
~rına nyni z'a ımad ve cenup bitaraf- byen.ı_ıı ug_rac ~gı Fz.e z~ e .

1 
la e 

1
b
111 

be- günde gidilebilir. K<ınadanın 200.000.000 nüfus besliyebileceği söy-
man n yapılmışbr aruz ettırmış. rnn::ıa ı e >era er u • . . . rinde memnuniyetle karşılandığını, Biz, Pierre Lo.\'s'in, garp edebiyn-

Viktuvar . .> . . leniı·. Şark sahillerinden İçer.ye gırıl ır.C'e orman ve maden mıntakasına 
veu-.. ı ' g~ıetesı de Alman kuv - müttefik ve do ·t mıllete yardım edı- varılır. Asıl riftç ı mıntak;,sı ise garbe düşer. Kanada dünyanın bul{. Türkiyeııin bundan ::onra Bulgarista- ının yakından tanıdığı eseri hakkın-

·c:ıınu n uinJ ıno'"•u vnram ·· ı · · · ·· 1 · tınlaı·ı ı·ıa· \·e ev mn bitarafh ;ına rinvet et • · k b l d ·1 k hk d ;.:.;.. zern~ h .; • az veya ÇO- ecegını soy emış \e ~ ' ., - tJay ambarıdır. HN ser.E• alınan bufrdayın kıymeti, şimdiye kadar ç ı - o '. megı ·a u a verı ece ma eme kararına i5ıı::t' 

d
. ına volncaklarını ''azı"or \"e lemı"cıtir k l l 1 . . k t' d d h f 1 d Ç'ft . t k ettiğini yazıyor Ye diyor ki: kaı·arlaı·da ol.cı'ug~ u gı"bı·, hu··rm,.;le 'h..-. 
ıy lci• .; ~ ~ · . . . arı mış atın mnc enın n ıyme ın en a a aza ır. ı çı mın a a- •~ ~ 

cA· · - 8 Kanunusanıde Parıste ımzala- sının sonu, Garp sahilletine dayanan ka~·alıklara varır. Şimali şarkide cFaknt buna mukabil, Bulgari:-tan eğeceğiz Yüksek adalet cihazının, TOr 
\·e B 

1~~~nalcyh Almanya, Hollanda dığımız itilaf namelerin icabı olarak kii.rkleri makbul av h~nvanları vardll". Kanada, dfüıyanm en mükem .. da bitaraflığını hiç bir zaman ihlal et- kiynde kanun ve hukukla san' at ve be-
lci p:t aya ~ücum edecektir. Nasıl Türkiyeye tesiihat masrafları için :25 mel su şebekt•rine m?.likt."r.İklimi sert, fakat ııağlamd,r. Son seneler miyeceğine dail' taııhhildde bulunmuş- diiyat nra1:1ında ahenktar bir ileri aö-
e~vl} ~~ayı lmha \'e istila için daha milyon ingiliz lira ı nisbetinde bir içinde traktcirlcr va:.1tuiyle bütiin Kanada ovalan işletilmeğe ba,lan· tur. Bu noktaya bıiyi.ik biı ehemmiyet - Devamı 4 üncü aahifede -
}J~~ oslovakayı zaptetmişti. kredi açtık. Bundan başka 15 milyon mı4tır. Her it, makine ile görülür. O emiryolJarı, gayet muntazam, nak- atfolunmak İC'a~der. Rusya ve Alman-

hUkt 
1
ia.ze.teler Hollanda \'e Belçika lira ikraz ediyoruz. Klering taahhüda- Jiyat d a seri ve kolaydn. Kanadada !J m"lyon kadar ıığır da bealenir. yanın Balkanlara karşı nldıklnrı şüp. (1) - cFrini> l'ıınancadaı bir nevi 

lan = ~rıııı, sUkQnetle almış olduk- tının ödenmesi için de üç buçuk mil- Süt sanayii ehem::ı.1iyetl'dir. Orman :ıcrveti büyüktür. Keresteler, neh;r heli Yaziyet kar~ı. ınJa Bulgc:ırista 1 kw·bağa ismidir. Hayramn C11dinin 
te v • lrlerden dolayı tebrik etmek ,·on ingiliz Ura ı ,._.iyoruz. TUrkiye- kenarlarına indirilt•rek ı:uların cervıuıını~ bırakılır, aşağılarda top!amL· hükumeti, bitaraflığını bütün Ralknn lıeya:: kısmında ha,fif çiller vardır. 
tin ~ ~hdld ka~şısında bu iki hükftmc- den kuru mernı m{lbayaası için iki ve bıçkıhanelerc giind~riJir. Burada balıkcılk da inkişaf etmiştir. 570 devletler:ne karşı taahhüd etmiştir. Fakat bu renk gayet güzeldir. Vak'a. 
ber~ Onetlerınl muhafaza etmekle milyon lngiliz lirası tahsis ~ttik.> bin kilometre murllbbıt>ndaki göl v? nehirleri rle sahillerinde 50 mq- Bugün Bulkan devltelerinin, komşıı- nın kahramanına, cildinde ayni şekild8 
~~r kapılnr~nı da sürmeledlklerhıi Çemberlayn bundan ~onrn, İl glliz -, yon dolardan fazla kıymetinde balık nvlnnır. Kanadanın tar.ilıi de larındnn, tr.m manasiyle emin olmnk hafif çiller olduğu için köyünde bu i-

ltmektedırler. Franaıı l§ birl:{ılndçn ele bahsetml~ ve çok enlcressandır. Münaısip bir zamar.dn yazacağız. istiyecekleri ga)ct tabiidir. 1sim ı·cı ilmiştir • ... .. 
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1 - Blıca rnıJntV\ ı~rı~ri a,d,arı: <la 
(Bucak ılüLU) :ıtl nclu J,tasyo" cad
c'e•inclı. ·1.ı ıı11ma•alt lıi ;Ja b.r ku
!up te.~k·I ve lesi~ elmişleıdir. 

2 - Bu kulüp siya, •tle uğraşmaz. 
Gaye ve maksadı, buluncluğ'u mah:ıl
de cçliınai bir hayat u;·andırınak ve 
iieyelerı arasında samimi bir hava i
~indc ~·aşamak, kahve hayatını terke: 
melerini temin suretiyle bo~ vakit -
lerini nezih bir şekild~ g,ç"rmektir. 

Girme şartları : 

.. 

iz mir Defterdarlığından: 
Şubt'si Sıra 

No. 
:'.Iilkellefin adı 

ve soyadı 

Basmahane 1-Yusuf oğlu Mustafa 

• 
« 

« 

< 

2 - Osman O. Süleyman 

:: - Mehmed O. Fahri 

4-İbrahim 

5 - )l. Kanber O. Ali 

6 - Şerafettin Güner 

Sanat ve 
meslf'ği 

Börekçi 

Kahveci 

Turfandacı 

Semaver T. 

Turfandacı 

Terlikçi 

Ticaret 
adresi 

Vreginin 
matrahı 

L. K. 
Hatuniye 
Tilkilik 

c 

30 160 

80 76/ 1 
A. Ağa 

K. Altı 88/ S-

c c 188/ 26 

K. Altı 188/ 3-

• c 226/11 

48 

48 

86 

56 

Kazanç 
v. 

L. K. 

3 54 

4 78 

7 82 

77 

18 

1 42 

Buhran .Misil Yekun Verginin · Verııi.nin tarh 
ve zam cezası 

. L . K. L .. K. L. K. 

81 

1 10 

1 68 

18 

04 

28 

53 4 88 

.72 6 60 

1 10 10 10 

12 

os 
00 

1.07 

~5 

1 70 

~nesi Nevi No. 

937 

c 

c 

er. • 

9SS 

· Kazanç 

c 

c 

• ·C 

c 

25 

50 

82 

97 

153 

128 

lli lıarnaıne 
Cild varak 

No. 
Birinci 
1/ 10 
1 nci 
1;125 
Birinci 
3 / 6'4 
Blrincl 
S/,77 
Birinci •. " 
4/ 140 
Birinci 
'17 

3 - Kulübe girmek i<tiyenler. e~ 
az kulübün mukayyed iki üye<i ta· 
rafından yazı ile kulüp idare heyeti-

ne takrlim ve tavsiye edilirler. Ve bu < 7 - Ahmed O. Hasan Manav Baştuk~~telli 14 21 3 27 2 ıs 19 61 987 48 l~Jr5nol 
::az ı kulübün salonuna bir hafta miirl 

88
/
85 180 

.c Birino.I 
el etle ~·ılır: bu zaman ~arfında b•ı ü- • 8- KAmil ve İbrahim Marangoz c c 189 180 4 98 ı 15 '15 6 88 c c 65 18/77 
re hakkında itirazları olanlar idare < 9 - Mehmed Ali ve G. Yurt Birinti 
heyetin" gizli yazı ile !tiraz1"rını •e- Mehmed Reşad Kunduracı inkılap 8417 26 7 45 1 71 ·1 12 10- 28 c c 871 12/ 66 
bepler'yle bildirirler. Tezk'yP]er· mu ~~~~~~~ H. Hoc& Brrintl 
vafık olanlar kabul nlunurlar. • 10 -Ahmed Çınar Ali paşa C. 116 120 8 50 1 95 1 27 11 72 4 c 56 9B/i7n~--• 

Birinci ,,.. 
·1 - Kaydı vapılan ü'·cve tahriren • 11 -Ahmed kızı Fatma Terzi 4. K. Osman 20 48 S 60 88 6' 4 97 9!18 c 192 11/ 90 

tehligat yapılır ve duhuliyesi alınır. Birinci Birinci 
3 - Kulübe ~irmek istiyen her ii- < 12- Mehmed O. Hasan Eskici 8. K. Osman 22 30 7 50 1 72 1 12 10 84 c c 177 11/80 

Birinet 
yeden ilk feda ve pe~inen üçer lir:ı 3 - • 13 - Hüseyin Patikçi Kuyumcular 48 120 1 83 20 1 U c 116 11/26 
nnır. Daha fazla vermek ist·yenle r - !sa Reis 

81 
c Blriw 

dtn şen ede (l 20) lirayı geçmeme~ • 14 - Mustafa O. Osman Manav lki çeımelik 221 72 2 95 68 44 4 07 9S7 c 100 9/15 
Czere taahhildat ve duhuliye alına - O. Kuyu BJriııd 
bilir. • 15 -Ali ve Mazlum Kasap Makara 1'9 86 75 17 11 1 OS . 4 c 2 5/87 

6 - H!er üye ayda b'rer lira aidat < 16 - Ahmed O. Süleyman Furuncu KahrH=~r 24 250 42 92 9 87 6 '4ı G8 2S c c 29 2:Jrsııd 
vnirler şbu aidat peşin ve ay baş - • 17 - Abdullah kızı Nu- c Birinci 
ba~larında verilir. riye Manav Sepetçi S. 51 12 75 17 11 1 OS 938 c '13 11/ 61 

7 - Aylık taahhildatını vermi • Fettah Birind 
yenler kulüpten ayrılmış •ayılırlar. c 18 - İbrahim O. Mahmud Kunduracı Tilkilik 268 48 8 40 1 68 1 51 11 59 987 c, 70 88/91 

8 - Duhuli;·e ve aylık taahhüdat 19 - lsmaı·ı Uncu K Guiler Birinci 
b • epekçi Kemer 250 150 10 75 2 47 1 61 14 88 c c 208 19/ 82 

:nak uz mukabirnde alınır. Birinci 
9 - Kullip llyeleri yanlanna aile- • 20 - Ali O. Arif Aşçı c 252/ 1 86 ı 90 44 28 2 62 988 c 210 28/ 68 

IPrini Ve misafirlerini de getirebilir. Birinci 
Mü.,ui5 azalar: < 21- Nuri O. Etem Kunduracı c 80 42 94 22 14 1 SO c c 270 28/ 95 

10 - Kulübün mile•sis azaları va Pişirici c f Birinci 
c 22 - Nuri O. Mustafa Furuncu Sinekli 8 200 28 22 6 49 4 23- 88· 9.fı · 937 c 62 17/ 74 

z:feler: ve soyadları şunlardır: Sinekli ·Birinci 
Bura orta okul direktörü Sıtkı c 23 -Ali O. Abdüsselim Süpürgeci Kemer 88 110 14 67 2 87 2 20 20 24 986 c 8 15/ 39 

ıfur ;kametg:\hı okuldadır. Gaziler 1 nci 
H 0Jr:ı oı·ta okul yar direktörü Hıfzı c 2-1-Haaan Çetinar Eskici Kemer 67 60 14 54 3 84 2 18 20 06 987 c 19 17/ 98 

Konıık ikametgahı Bucada Özdemir 1 nci 
sokak. 7 numaralı e\·. • 25 - Ahmed Altınoluk c c 77 50 12 12 2 71 1 82 16 73 988 c 22 2S

1
/n9c0

1
• 

Gaziler 
Bııra ortaokul Tarih öğretmeni Sa- < 26 - Ahmed r.örece Eskici Kemer 109 100 5 14 ı 18 77 7 09 987 c 84 18/ 10 

öd Erg~ne ikametgahı Bucada Şair 1 nci 
Xabi rnkak 9 numaralı ev. c 27 - Şefika Saman, kepek c 228 84 14 75 2 91i 17 70 988 c 202 19/ 26 

Bura orta okul metamntik öğret- 28 - Sökeli Bekir Gaziler 987 210 23/ :7 
meni Hakkı <'ek ikametgahı Bucada < Aşçı Kemer C. 252/1 50 9 37 2 16 1 41 12 94 c « 

s~,·vili rnkak 18 numaralı ev. • 29 -Ali Haydar Bakkal c 208 36 5 9.0 .l .. li.. 7, 08 . , c c 266 17/ 11 
Emı>k!i tayyarec' binbaşı Haki Aı·:ı Tepecik < 

r .!t ibmetırahı Burada Servili sokak • 30-Yusuf Yazar Furuncu hamam 19 50 10 04 2 12 04 988 c '1 25/ 86 

1 

• 

.~. ' • ı" ), > 1 
. ·:~ -· '"/ 

... 

20 numaralı ev. Birinci 
Yönetim kurulu : • 31 -Ali Kilim Aşçı Arslanlar 5 60 15 00 3 45 2 25 20 70 c c 86 24/ 55 , 

Yukarıda isim ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için t&rh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu milkelleflerjn ter1'l 
11 - Kulübün ;-iinct:m kurulu ;re terk ticare etmiş ve halen nerede bulundukları tesbit edilememiş olması hasebile ilin tarilllni takip .cten. ııUnden ~"\ibaren mezkQr v:ergilera.IO_gUn içinde itiraz haklan ıUd.u.iıı 8692 sayılı b

"lel hınılun <eçim: ile beş üyeden i- nunun beşinci maddesine istinaden teblii makamına kaim olmak üzere ilan olqn,.ur.. . • • o • '-'". · u l~5 -
bıırettir. \'e bir yıl iş görürler. Yör.e. ı-~--:/;:'---"'.==c:.D:.::~c:.,c::-:=c:......;;,d="'"-=/===~d=:::...:::.:;::=.:...::.:::::.::.-.::=~~::0-"'"'"'·-------'--------------· ~-!"~~-~....,~------~-"'- •!!!t!!!l 

1:!!'~"!!11~====~~ 
tim kurulu başkanı, kulübün her hu zmır e ter ar ığın an: . 
• 11 ·ta me"tılü "" her yerde mümes~i- Şubesi Sıra Mükdlefin adı Sanat ve Ticaret Verginin Kazanç buhran misil ve YekQn Verginin Tarh İhbarname Mülahaz11t 
ı,rı·r. !\fiidtir kulübtin dahili idare a- No. ve soy adı mesleği adresi matrahı V. V. Zam C. aenesi No. No. 
cniridir. )fuha•ip kulübün \'aridat ve L. K. L. K. L. lC.. L. K. 

Gaziler 
Sinekli C. 

L. K : 
Tetkiki itıraJ 
Kğ. 216-867 ve 
1948 s. kıtfiıt 
Temyiz K. 7/ S/ 
989 T. ve ı581 
S. karar 

nıa:<rai'!Prına aicl he•apları tutar ı·e 
3 azı i~iPrini ~örür. 

ı:ı - Yönetim knrulu •eriminrle ?'1 

~ok rev alanlardan he• ki•i vöne+im 
kurulu üye•' olup ~er''·~ kala~lard~n 
bP.s ki~i rlP re~· ~tracıi,·le mükemrrıil 
rıluriar. 1"önPtim knr11l11 ii\·elerinin !~ 
f't'alım halinde rP\" ••" -iyle yönetim 
lı.u rnlu üı·eliifine ıt• r · er. 

Murakaba heyeti: 
14 - Genel kurul: yönetim kurul

~an ba~ka üyeler ara•ında iki miira
kip rnçerler. )fürakipler yönetim ku 
r ulun he•aplarını tetkik ederler. 

15 - Murakaba heyeti icabınrla 
raporlarını kulüp başkanına verirl~r. 

Gr,nel raporlar sene •onunda genel 
l ıırula verilir. 

Genel kurul: 
1 G - Genel kurul: her yıl birinci 

\•eya ikincikanun aylarının ir:nde, fev 
.ical&de ahvalde kulüp başkanı genci 
l:urulu toplantıya davet edebilir. 

17 - A- Genel kurul toplanmn~ı 
•;e kararlarını vermesi ek~eriyetlı; o
lıır. 

;! - l\!ukayyed aza adedinin yarı
mdan b:r fazlası ek<eriı·et •ayılır . 

Basmahane 1 - Ahmed O. Harun 

c 

< 

« 

• 

• 
c 

c 

c 

• 
• 
c 

< 

< 

c 

< 

• 

2 - Hasan O. Fahri 

3 - Hasan Basri 

4 - Hakkı Karaduman 
5 - Mehmed ve Şilkrü 

Ozbayram 

6- < 
7-Manisalı 

med 

c 
topal Ah-

8 - Bektaş O. İsmail 

9 - Hüseyin O. Arif 

10 - Celaleddin Toraydın 

11- c < 

12 - Kadri Savaşır 

13 -A. Fehmi Yavru 

15 - Halil Baluk 

16 - Abdurrahman İ zci 

17- • • 
18 - • c 

Bakkal 

Şerbetçi 

Kasap 
Kahveci 

Furuncu 

c 

Makine tamiri 

Sayacı 

Berber 

Terzi 

c 

Kunduracı 

Bakkal 

Araba T. 

Terlikçi 

Kunduracı 

c 

Tepecik armud S. 

A. Ağa 
Kemeraltı J 36 

Fevzipaşa bulva-

c 

rı 10/ 1 
Hatun iye 

T i.ikili C. 204 

« c 
A. Ağa 

K. Altı 174/ 4 
A. Ağa 

K. Altı 278 /54 
G. Yurt 

lkiçeşmelik '/O 

Ütüiicüler :ı3 

Şeritç:ler 
Oruç Reis 
Çirkın S. 1 

Kestelli 
Baştu rak K. 85 

Gaziler 
Kemer 218 
H. Hora 

4 üntü K. Osman 28 

1000 

128 15 

568 

63 

96 

20 

84 

85 

84 

48 

110 

100 

70 

250 ııo 

4 05 o 81 

14 34 2 87 2 58 

17 81 3 56 

21 96 4 39 8 95 

2 99 60 54 

29 40 5 88 5 29 

9 15 1 83 

10 44 2 10 

14 40 2 88 2 59 

12 12 2 42 00 00 

18 90 3 78 

15 70 3 14 

ess 

996 

300 934 

4 86 936 

19 79 . 938 

21 37, 988 

30 30 988 

4 ıs 988 

40 57 988 

10 98 938 

12 59 c 

19 87 c 

14 54 939 

22 68 c 

21 67 938 

710 

216 

15 

131 

113 

118 

63 

270 

27 

291 

« 

8 

52 

110 

194 

Üçüncü ihbarname 
1/ 13 
2 inci 
1/ 44 Terkin 
1 inci ih. 
1/41 
1 inci ihb. 
1/ 40 
1 inci 
2/ 11 
Birinci 
217 
1 inci 
1/10 
1 inci 
1/ 37 
1 nci 
1/ 36 
1 nci ihb. 
3/ 2 
1 nci 

44/ 14 
1 nci 

5218 
Birinci 
3 / 12 
llirinci 

!kiçeşmelik 10-2 50 3 45 69 4 14 939 233 51 24 
İsa Reis ~. · birinci 

!kiçeşmelik 60 9 37 11 87 11 24 c 13 l 51. 25 
Gaziler Birinci 

I 

I 

• 
C - Birinci toplantıda ekseriyet 

ı,u)unmazsa toplantı ikinci hafta,·a 
hırakı!ıı. İkinci hafta toplantmnd:ı 
m evcııd Uyelerle genel kurul akdolı ı . 

c 19 - ükrü Özt>ayram Furuncu Kemer 103 256 31 98 6 40 il 76 44 14 939 33 43 29 
« 20 - '.\1ehmed, Huriye, G. Yul't Birinci 

nur. Rü~!ii Kunduracı Türk pazarı 100 2 55 51 46 3 52 938 250 2/ 26 
Yukarıda isim ve unvanları ile t icaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif unvan ıçın tarh olunan vergiler isimleri hizn;;ında gösterilmiştir. Bu mükelleflerin . t~r1' 1 

ticaret etmi~ ,.e halen nerede bulundukları t"'bit edilememiş olması ha,ebiyle il1in tarihini takip eden günden itibaren mezkür vergilere 30 gUn içinde itiraz hakları olduğu 3692 ' sayılı.JW 18 - Genel kurul toplnntı•ını ro
!nlyener kanununa göre yapar. nunun beşinci maddesine istinaden tebliğ makamına kaim olmak üzere iliin olunur. 186 

Kulübün varidatı: 
19 - A - Cyelerden alınacak 

du huliı·e ve aylık taahhüdat. 
R - Büf,, hasılatı. 
C - )1üsamereler ve balolar ha

~ıl atı. 

Kuliibün infi~ahı: 
20 - Kııliilıii>ı 'e'h; me,·curl n,.,._ 

lerin i.irte jki .... inin re\· 1t>ri Ye hııkG -
nı rt lrnırıi•er'ııin h11rn le nlıır. ku1't
b lln hütün menkııl ve p-a.vri menkul 

nr hal \'e harekette bulunan üyele~e, . . 
iik defa•ında yönetim kurul u tarafı~ 
dan yazı ile ihtaratta bulunulur. Bıı 
hallerın tekerrüründe, üyenin kulüp . 
I~ aiii.kası kesilir. 

23 - Kulüp kartını hamil olmıyan 
lar J;uliibe giremezler. 

~:4 - Kulübün tutmağa mecbur ol 
duğu defterler şunlarrlır: 

( A) Üye kayıcl drfteri, 
~~ya•ı v na,.·ı<ı hP•aplar t:ı•f;,.e @. (Bl Varidat ve •arfiyat defteri 
d'lcl kter> wwo kı·,,J:ıva wrilir. \<') Jlemirba~ eŞ\'a defteri, 

~1\, .. f,.r'k ,,...,ı.ı.ı • ., (D) Yönetim kurulu karar def•e-
2J -- lfııliin pqlı"linnP ~!'·rı~i vö ~ ri, 

rfi,mr• erı· ~p~li.,P\r"co:ııl~r ~rlahı muq, CE) 1f11h : 1 -~ehP VP m11hahere dosya 
şr1·1• P'''"'u\ 1 "(lı ·ptl"''" , ... ,'4Rkfı r. l.ııı. 

2~ -- l<tılı·,, n'zıımrame mu~a 25 - Ku lübün fazla ha'llntından 

okulardaki yoksul öğrencilere yar - I' ylizba~ı (Buca dudlu sokak. No. 
tlımlar yapılır. ev.) 

26 - İşbu ana nizamnamedeki Kiltip ve muhasip Mustafa Turan, 
r:ıaddeierin değiştirilmesi veya m?.d kooperatif direktörü (Buca istas.von 
de ilavesi genelkurul i~timalarında ~adde.0 i 50 No. ev ) 
yapıiır ve üç gün icinde mahallin en Ü.ve: Hıfzı Konuk. Buca Ol'ta okul 
hiiyük mülkiye amirine bildirirr. ı ·ı· ar d:rektiirü (Buca Özdemir sokak 

Buca nahı'ye müdürlüğünün tasdiki 7 Ntl. ev.) 

Resmi mühür ve Ş. Aka 1 C;«: Abdurrahman l\layda: C. H. 
imzası 

1 

P. Hltc a kamun başkanı (Buca bele· 
Buca kulübünün yöne tim kurulu r~i~·r caddesi 7::J Xo. ev.) 

üyeleri: . Buca kulübü resmi milhrU 

Ba~l<.ın: Şemseddin Tuğ<uz Borq \'P Ş. Tuğsuz imzası 

sim~at ı (Buca me-cid:.,·ıı rarl<le~i 1 fl l51:~ '.'=Ayılı rcmiyetlerkanununurı. 

Ne•. ~v) ' :; -.,ei madde,ine tevfikan ilan olu 
l>ir:>ktör: Seyfettin Ba_v,al. Em e'<- nur. 

lzmir aaliye ikinci hukuk hakimli
ğinden: 

Narlıdere aşağı mahalle malili Ha
san çavuş nezdnde Halil ibrahim kı
zı Bedriye tarafından İstanbul şi~li

de İstanbul gazinosunda garson ba
san CliVUŞ nezdinde Halil ibrahim k.ı
ikame C'lunan boşanma davasının ca
ri ınuhr.kemesi sonunda: Medeni K. 
ııun 132: 138; 142, 148. ve 160 inci 
.maddeieri hükümlerine tevfikan Beti 
r iye ıl e Muharremin yekdiğerinden 
hosa;ımalarma ve kabahatli olan :\fa 
iıa;-remin h

0

Uküm tarihinden itibaren 
Lir sene müddetle evlen emMı«,·rı·' 

ve masarıfı muhakeme olan J 3~0 l:tı. 

ruşun' Muharreme yükletilmesiııe;• 
müşterek çocukları HUseyinin vel , 
t:nin anası Bedriyeye verilmesiııe 
her hafta cumartesi günil altı saB1 

hasına gösterilmesine ve küçük ;~ 
ayda yedi buçuk lira nafaka .tB~ · 
r!yle :,fıiharremden alınarak Bed~· 
ye veı ilmes 'ne temyizi kabil oJıul~ 
zerP 26-12-939 tarihinde davacı, 
vicamhrta ve milddeialeyhin gı1 
brnd:ı · karar verildiği ve usu)eıı 1' 
zim kı lınan hüküm gıyap ihlınrıı•~ 
sının m!iddeialeyhin .;kametırli~ı 
,ıh"'"ı,,,· \'t~l i-n rrıf'l~n( mahkPn~e J.:' 
~oı ~ •• t \:ılik kılrııdı.•:tı lçl.i'f.~ . ..>Jı;ık• 

ı :.t !,,:lı"'l olnı.lİ\ llf.t'rt' iiı:u, o)uııttt"• 
~- ::....; __ ... :...... _,..,,,,- .. 

' • ...... -4 j .. f-, • ı. .. ,lf . -


