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l~ı!:~~adı 

Irak 
Hükumeti de Mısır 
icin ricada bulunda . • 

lstanbul, 13 (Hususi) -

At• ' h k t tt• Adana'dan gelen son ha-ra ına Ya are e e 1 berlere göre, Seyhan neh-
• ri kabarmağa başlamıştır. 

Nehrin kenar kısmındaki 

. Yunan hariciye memurları Dışbakanımızı Gömülcine 'd~ Başbakan 
General Metaksas ta~Selanik 'te karşılıyacaklardır 

İstanbul, 13 ( Hususi ) - Jla
riciye Vekilimiz Tevfik Hü:dü Ara!! 
Atinn'da toplanacak olan Halkan 
lonse) inde bulunmak üzere bu ak· 
~anı Semplon trenile hareket etti. 

Tevfik Rüşdü Aras, hareket· 
ten evvel başbakanımız İsmet Jnü· 
nü ile birlikte Atatürk tarafından 
kabul edilmişlerdir. Bu esnada u· 
nıum mes'eleler bir kere daha 
gözdt!n geçirilmiştir. Ondan sonra 
Te,·fik Rüşdü Aras, büyük şeften 
talimat alarak Sirkeci isıasyomına 

geldi. Orada, Laşbakanımız, Bal· 
kan devletlerinin Ankara sefirleri, 
<lige,. sefirler, riyaseti cuınhur baş 
kfttibi ile Atıılürk'ün serya\·eri ta· 
rafından uğurlandı. 

Hariciye Vekilimiz, istasyonda 
gazetecilere vaki heyan:ıtında, Bal· 
itan ittifakının, her zamandan zİ· 
Yade bugün çok kuvvetli olduğunu 
heyan etti. 

Dışbakanımız M. Metaksa' la beraber 
Ilariciye \'ekililllizle Yugoslavya Yarın toplanacıık olan Balkan 1 

1 konseyini, bizzat Yunan kralı jkin· 
ci Jorj a~acaktır. 

Y un~n gazeteleri, Bulgar Yu· 
rgoslavya anlaşmasının konseyde 
~konseyde uzun uzadıya tetk.ik edi
leceğinden ·bahsetmekte ısrar edi
yorlar. Ayni gazeteler, Bulgaristanın 

da bu sefer Balkan iJtifakınn dahil 
olacağını haber Yeriyorlar. 

Atina, 13 (Hususi) - Balkan 
antantl devle,Jeri matbuat kongresi 
15 Şubat Pazartesi günü saat l 7de 
Yunan matbuat müsteşarının bir 
nutkile açılacak ve kongre iki gün 
devam ederek Çar~amba günü sona 
erecektir. O gece bir resmi kabol 
tertib edilecek ve ertesi gün mu· 
rahbaslar memleketlerine dönecek· 
lerdir. 

Matbuat umum müdürü Vedat 
Nedim'in riy&1e linde bulunan Türk 
heyeti, Pazartesi güııü sabahleyin 
saat 10,30 da Atina'ya gelecekler 
ve meçhul asker abidesine bir çe. 
lenk koyacaklardır. Atilla sefirimiz Ruşen Eşref 

\·e Yunan hariciye nezareti siyasi 
1llemurlan, Te,·f ik Rü~dü Aras'ı 

Göıuiilcino'dc karşılıyacııklardır. 

ve Romanya hariciye nazırlarını 

bizzat Selfinik'te karşılıyacak ve 
kendilerile birli\.te Atina'ya gide· 
cektir. 

Hatay ve Suriye heyeti 
Atina'da toplanacak olan Dal· 

itan :matbuat kongresine iştirak ede· 
Cek olan Tiirk matbuat heyeti de 
lıtı akşam hareket etmiştir. 

lstanlıul, 13 (Uu!!usi) - Yu· 
llan haşvekili General l\letaksıı.s, 

Pazartesi akşamı Yunan, salı 

akşamı Yugoslavya ve çarşamba 

akşamı da Türk sefarethanesinde 
ziyafetler verilecek ve kabul resmi 
yapılacaktır. 

Paris'te konu-
1
M. Blum, 
şulacak birşey kalma

dığını söylemiştir 
--~~~------~~~~ G6bels'in yeni nutku 

A '' Çankaya takımı, bayramcfa bir ·maç yap. 
"'lmanya Versay mua- mak iizere Antakya'ya gidecektir 
L.edesı•,, namı•ıe bı•r mua• fsıanbul, 13 (llusu,1) - Fran· I ) mz başbakanı M. Leon Blum, Su· 

riye heyetini kalıul . etmiş ve ken• 

hede tanlmayor dilerini dinledikten sonra, Sancak 
meb'elesinin tamamen \Jluslar sos. 
yelesine havale edilmek suretile 
ııon şekli aldığını ve bunun içiÖ 41. Göbels diyor ki: Almanya, yalnız 

ıııete uğratmak ve Suriye ·nin zara• 
rına hareket etmek olur. Prenlib· 
lere dokunmıyan bazı teferruata 
aid tashihler 25 şubatta mütahas· 
sıs.lar toplantısında yapılabilir. Sa· 
riyclilerden Fransa'oın vazifesini 
kolaylaştırmak bekleniyor, diyor. 

·--------

evlerde otul'anlar, geçen 
felaketi gözönüne getir
diklerinden evlerini terke
derek lcaçmağa başlamış

lardır. 
Hükumet, ikinci bir fe

laketin önüne geçmek için 
lazımgelen tedbirleri al
mıştır. 

\.. ./ 
Bulgar-Yugoslavya 

gümrük ittihadı 
Belgrad, 13 (Radyo) -

Bulgar - Yugoslav gümrük itti
hadı mes'elesi, hütün Balkan 

Irak başvekili Bekir Sıtkı) 

devletlerini alakadar eden bir 
mes'dedir. Bunun için, Yu· 
goslavya hükumeti :-bu mes· 

Cenevre, 13 (Radyo' ) - Jrak 
başvekili Beıı;ir Sıtkı imzasile Ulus
lar sosyetesine gönderilen bir muh· 
tırada, MıBJr'ın uluslar aosyeteaine 
kabulü için Irak büklımetinin ri· 
cada bulunduğu bildirilmektedir. 

efeyi Atina' daki konseyine 
arzc.decektir. 

Alakadar mahafilde söylendi· 
gine göre Mıeır'ın sosyeteye kabul 
edilmesi, emrivaki haline girmek· 
tedir. 

Eliza sarayında mühim 
bir toplantı olmuştur. 

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

Hariciye nazırı M. /von Delbos, harici 
vaziyet hakkında beyanatta bulundu. 

Paris, 13 (Radyo) - Fransız kabinesi, bu &a· 

bab, Eliza sarayında reisi cumhur ?ti. Lebrun'un 
riyaseti altında mühim bir toplantı akdetmiş ve 
Alsas'taki mektebler için çıkan ihtilaflar etrafında 
nazır Fransova Dö Deşan'ın Yerdiği izahat din· 
lenmiştir. 

Hariciye nazın M. t von Delboa, harict vazi· 
yd hakkında uzun uzadıya beyanatla bulunmuştur. 

Kabine, Fransa·da hayatı ucuzlatmak için hü· 
ktimetçe alınan tedbirlere aykın hareket edenlerle 
mücadele etmek üzere bir kaouıı bazırlanıağa karar 
vermiş ve bunun için, milli ilttısad nazırı Sipiuay 
ile dahiliye nazın Dormuva'yı memur eylemi,tir. M. Lebran 

Kont Ciyano'nun seyahati 

hakkını istemekte ve Avrupa ile an
laşmak fikrini gütmektedir 

Paris'te konn~ulacak birfcy kalma· 
dı~ını söylemiştir. 

Ankara, 13 ( Ilususi ) - Çan· 
kaya spor kulübü, bayramda An· 
takya'ya giderek oradaki Türk kar· 

ltalyan gazeteleri bizden 
Mısır kralı •t · 1 b h d. 1 'A ·, .d. sı ayış e a se ıyor ar 

1 
M. Göbels 

~Q }l lcrlin, 13 (Radyo) - Alman· 
~18 l'opııganda nazın doktor Gö· 
tı.ı .. ~ bugün bir söylev \'Crmi~ ve 

l'ı11tık .. 
~~r u '"aziyetten bahsederek de· 

lt ki: 

~-. Almanya, artık (\'ersay mu· ''b tei) tıamile bir muahede tanı· 
tf'~lttadır. Biz, Alman milletinin 

llıi ıedeliyeu bu muahedeyi 

Fransa bilmelidir ki, Almanya 
kendisinden hiçbir şey istememek· 
tedir. Almanya yalııız haklını is
temekte ve mü.;;avat dairesinde Av. 
rupa devletlerile anlaşmak fikrin· 
de bulunmaktadır. 

Göbels, ı:öylc\·inP. devam ede· 
rek ve sözü Çekoslovakya'ya çevi· 
rerck şunları söylemiştir: 

- Biliriz ki, bir harb vuku· 
unda Çcko!!lovakya, hava kuvvet· 
]erini Rusya 'mn emrine amade bir 

vaziyette bulunduracaktır. Böyle 
hir: hal, Alnıanya'uın dikkat naza· 
nnı çekmekten biran bile geri ka· 
lamaz. 

Göbels, İspanya'dan bahisle de· 
miştir ki: 

- Almanya, bolşevikliğin İs· 
panya'da yerleşmesine asla tabam· 
mül e<lemez. Bununla beraber biz 
daima sulhu istiyen Lir milletiz. 
Bu itibarla daima anlaşmak çare· 
leriui aradık ve arayoruz. 

Göbels'in nutku, Paris ve Lon· 
dra siyasal mahaf ilind• derin aki1o 

deşlerile birer maç yapacaktır. 

Antakya gençleri, eporculan· 
mızı karşılamak için bü)iik hazır· 
lıklar yapmuktaılırlar. 

Pari~, l 3 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

İnformation gazetesi Hatay 
diiviisıoın halli suretinden memnu· 
niyet beyan ediyor. Ve Surjye he· 
yetinin teşebbüslerinden bahsede· 
rek diyor ki: 

Asıl hata Suriye itilafı yapı· 
lırken Ankara itilafı taalıhüıllerini 
hatırlatmamakta olmuştur. Suriye· 
nin teşebbüslerine rağmen 'her halde 
Türk·.Fransız çetin münakaşası tek· 
rar açılmamalıdır. Suriye'nin teşclı· 
hüsü kendi zarannaılır. Zira cemi· 
yeti akvama girince dd vasını açmak 
ve neticelendirmek imkamm bula· 
caktır. 

Ekselsior, Suriye Türk-Fransız 
itilafının tatbikat tauına itiraz ede· 
cek ve Sancak statüsünün Suriye 
kanunu esasisile hemahenk olma· 
unı istiyecektir. Cenevre anlaşma· 

ıından fazlaaım istemek zorlukla 

l vrupa ya gı ıyor.. -----
Atatürk'ün dahiyane idaresinde inkişaf 

Kral Faruk 
İstanbul, 13 (Hususi) - Mııır 

kralı Faruk, bir Avrupa seyahatine 
çıkmak üzeredir. Kralın ne zaman 
hareket edeceği malum değildir. 
Bununla beraber, kralın bugünler• 

etmekte olan Turkiye'yi, İtalya daima 
hayırhahane takip etmiştir 

İstanbul, l 3 (IIususi) - İtal· 
yan gazeteleri, Milano mülakatı et· 
rafındaki mütalealanna devam edi
yorlar. 

l\lilano'da çıkan Koryera Del· 
lasara gazetesi, yazdığı son maka· 
le&iıule diyor ki: 

"İtalya ile Türkiye araBJndaki 
mü~batın seri inki~afından mem· 
nu amak kabil de~ildir. İtalya, 

nıilletini sağlam seciyeli ve 
mağrur bir millet olarak tanır. 

Atatürk'ün dAbiyane idaresinde 
seri bir inkişafa mazhar olan Tür· 
.k.iyeyi daima hayırhahane taki· 
bet tik.,, 

Son haberlere göre, İtalya ha· 
riciye nazın Kont Ciyano, Ankara 
seyahatini teşri etmek fikrindedir. 

Roma, 13 (Radyo) - İtalyan 
gazeteleri, Tirki1e • ft'1ya aramı• 

yük ehemmiyet T~ kıymet Vtrmek· 
te ve bunun için çok samimi neı· 
riyat yapmak.tadırlar. Roma Te Mi· 
Iano gazet~leri, Türkiye • İtalya 
misakının temelleri atılmış oldu· 
ğunu ve iki memleket arasına nİ· 

pk sokmıya çalışanların makead
lannın tamamen anlaşılmı' ve mey· 
dana çıkmış olduğunu, bundan son· 
ra Lu gibilerin teşebbüslerine kıy· 
mel \"crilmiyece~ini yazıyorlar. 
1staınpa gazetesi, Türkiye • İtalya 
arasında itimad, sadakat ve hüsnü· 
niyete müetenid bir misak aktedi· 
lece~ini yazarak diyor ki: 

•• Akdeniz'deki adalarımız , 
Türkiye için ileri Lirer karakol 
değil, İngiltere'niu olduğu gibi 
merkezi takviye eden münasebet 
sahalarıdır. Akdeniz devletlerinin 
yfikaek dehalanm inkipf ettincek 
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Matbuat hayatımız 
Bünye~, ·teknik ve fikir bünyesi· gittikçe kuvvetleniyor. Gazeteleri· 

nıiz birçok memleketlerin gıızetelerinden daha ııefis, daha zengindir. 
Bn müten vvi mündericat içinde, bir garb kültürünün kuvvet ve lc:ıze· 
tini hatırlatanlar gittikçe artıyor. Amma, .kuru lllkudı~ saltanatın bazı 

dökOntüleri de hala ve hli.lA yaşıyor; bu hal, her yerde vardır. 
Noksanımız yok, demiyorum. Billikis, noksanı işareı etmek istedim: 
l - Tefrikıtlıınmızın birçoğu istismıırcıdır. 

2 - S.;s ve tenkiı.l azalmı9tır. 
A - Abdülhamid, iıtihad ve terakki, saray ve ıultanlar, masallar, 

macera yığınlan, Tu.rk okuruna verdiğimiz en bol (Marifetler) haline 
getirilmietir. Sütunlanmızda, bunlnnn çok kıymetli ve mümtaz bir mev· 
kii vardır. HatUl bazı gazeteler, buna ilk plıtnda yer vermek için o 
kadar titizlik gösteriyorlar ki .. 

Bu ap·açık bir "lsti. mar., dı
0

r. Yani hal.kın uzak hatıralannı, geri 
telakkilerini, rastgele temayüllerini avlamıya matuf, puıuya yatıb o çefid 
kari yakalamak için dört gözle bekliyen bir istiımar .. 

Bünyesinin inki§afını beklediğimiz yeni ıan'at, yeni edebiyat, tan· 
hin hakiki kaynaklanndan alınmış, medeniyet ve mefahirimizi terennüm 
eden, inkılAbımızın, içtimai ve r ileri gelişmemizin, daha doğrusu yeni 
bir millet doğuşunun safhalannı anlatan yeni eser ve yazılıır, diğer şi· 

şirme \'e uydurmaların bolluğu ve sıkışık.lığı içinde, ince bir ees bile 
veremiyor. Celiıemiyor zavallı .. Satıı endişesi esaı prensibi yakalayıb en 
geriye fırlatmıı. Evveltı aatış, sonra prenıib. Ilalbuki biz kariimizi, yeni 
bir okuma telukkiıinc., yeni bir düıfinme zevkine, yeni bir idrak ve ya· 
f&ma Cel efcıine doğru götürmeliydik .. O do, yavaı yavaş buna alışacaktı. 

2 - Gazetelerde acı yok, dedim. Hakikaten öyledir, inkar etmiyc· 
lim .. Biz, hepimiz, biriz. : Bütün davamız altıok içindir. Partimize, lhü· 
k6metimizc karşı vazifelerimizi tam manasile idrak ediyoruz. Kendi 
kendimid, hu ııırtlar içinde tutub kontrol \'e tanzim ettikten eonra, ara· 
mızda konufub münakap edilebilecek, iktısıı<li, içtimai, edebi, kültürel 
ne kadar çok mevzu, ayn ayn menşelerden gelen ne kadar düşünce vardır, 

Dar bir politika çerçe,·esi içinde yaşamaktan gına getirdiğimizi, ken· 
dimiz de biliyoruz. Fakat, 111hib olduğumuz hürriyete ve kanunun, bü· 
yüklerimizin fikir müııakıışalanna gösterdikleri yüksek iltifat ve alaka· 
ya rağmen, bis hal4 susuyoruz, konuıamıyoruz. 

İtte malbuatımızm iki aksak cebhe i .. 

406 dil Uzerine yazılmış 
bir kitap 

İtalya' da mutaassıp katolik· 
ler pek çoktur, belki de her 
yerden fazladır; bunlardan bi· 
risi, kitap meraklısı Kavaçana 
şimali ltalya'nın eski manastır
lanndan Strandella u anastın 
kütüphanesine bir cild kitap 
hediye etmiştir. 

Bu kitap, katoliklerin maruf 
dualarından "Ave Marya" du· 
asının tam 406 dile tercüme· 
sini havidiri. 

Aferin Japon profesöre 
Japonya aldı, yürüdü; pro· 

fesör Kiyosi Masuni isminde 
bir Japon fen adamı, horoz
ları tavuk yapmak usulünü 
bulmuştur. 

Japon profesörüne göre ho-: 
rozlardan evvela yumurta is
tihsali suretlle bundan sonra
da horoz etinden istifade la
zımdır. Profesör ayni zamanda 
bu usulü yakın bir atide in
sanlara da tatbik edecekmiş, 
amma bundan fayda ne ola· 
cak?. Erkeği kadın yapmakla, 
arzın nüfusunu haddinden aşır
mak mı istiyor bu adamcağız? 
Yedi isimli bir prenses 

Saime Sadi 

1917 senesi 12 Haziranında 

Oğosta Deamyi isminde biı 
kızla evlendiğini iddia etmiş 
ve belediye kuyudatını da 
meydana çıkarmıştır. 

Bu hadise Jozef Gerar' ın 
çok gücüne gitmiş ve birçok 

tahkikat neticesinde hastanede 
bulunduğu bir sırada hüviyet 

cüzdanının birisi tarafından 
çalınarak bu izdivac için kul· 
landığı anlaşılmıştır. 

En eski şeker 
Japonya' da Nara şehrinde 

en eski şeker nümunesi vArdır. 

Bu nümunenin 1200 senelik 
olduğu iddia edilmektedir. 

Miladın 710-748 senelerin
de bu şehir Japonya'nın en 

büyük kimya şehri, bilhassa 
ilaç sanayii merkezi idi. Bir

çok ilaçlar ve müstahzar~t ara
sında şeker de - tabii ilaç ol
mak Üzeredir - yapılmakta imiş. 

O zamanın ilaç nümuneleri 
mevcud ve bu arada da şeker 
kimya tarihi alakadarlarma 
gösterilmekte imiş. Amma, bu 

şekerin mesela 20-30 senelik 
bir şeker nümunesi olmadığını 
nasıl isbat •ediyorlar, doğrusu 

Kitap ve der
gilere yardım ...... 
Kültür bakanlığı yar
dım şeklini tesbit etti 

Hususi neşriyat için Kültür 
Bakanlığı tarafından yapılacak 
yardım işleri hakkında bazı 
esaslar ıcabul edilerek vilayet 
kültür direktörlüğüne bildiril
miştir. Büdçede özel yayınlara 
yardım için ayrılmış tahsisatla 
kitab ve dergilere şu yolda 
yardım yapılacaktır: • 

Yardım istenen eserlerin ha· 
sıldıktan sonra Üzerlerine be· 
şer kuruşluk damga pulu ya· 
pıştırılmış ikişer sayısının, eğer 

tercüme ise kitabın aslı da 
beraber olmak üzere Kültür 
Bakanlığına bir dilekçe ile 
gönderilmesi lazımdır. 

Bakanlık bu suretle kendi-
sine verilen eserleri tetkik et· 
tirerek uygun gördüklerine 
yapacağı yardım şekil ve mik· 
tarını eldeki tahsisata göre 
heryıl temmuz ayı başında 
tesbit edecek ve alakadarlara 
bildirecektir. 

Kültür bakanlığından yar· 
dım istiyen eserlerin sahipleri 
kitaplarının Bakanlıkça satın 
alınma fiatinin tesbiti hakkını 
Kültür Bakanlığına bırakmağı 
kabul ve bunu dilekçelerinde 
zikredeceklerdir. Arzu eden· 
ler, dilekçelerine bir malo1ma 
hesabı da ekliyebilirler. 

Kültür Bakanlığınca bir der
giye yardım yapılabilmesi için 
derginin genel ve ulusal kül
türe hizmet ettiğinden Kültür 
Bakanlığınca kabul edilmesi 
ve en az on sayısının munta
zam olarak neştedilmiş bulun· 
ması lazımdır. 

Yardım her nüsha çıktıkça 
o sayıya ayrılan para veril· 
mek suretile yapılır. Yardım 
gören bir dergi Bakanlıkça 
uygun görülmiyecek şekilde 
neşriyatta bulunduğu takdirde 
bu yardım derhal kesileceği 
gibi çıkışı intizamını kaybe
den dergilerin de yardımı ke· 
silecektir. 

Büyük su borusu 
Evvelki gece birdenbire 

patlayıverdi .• 
Evelki gece Karantina' da 

Dilaver sokağında su kumpan· 
yasına aid ana borulardan biri 
patlamış ve o civardaki evler, 
epey tehlike geçirmişlerdir. 
Çünkü geçen senelerde de 
böyle bir vak'a olmuş ve bazı 
evlerin bodrum katlarına su 
dolmuş, temelleri sarsılmış, dı
varları yıkılmıştı. Dün su şir· 
keti amelesi, borunun tamiri · 
ıçm çalışmışlardır. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi yarın yapaca· Dük Dökent'in en küçük 

kızının vaftiz merasimi bu ay 
içinde yapılacaktır. Bu mini· 
mini prensese vaftiz merasi
minde tam yedi isim verilecek 
ve bunlar arasınaa iki büyük 
annesinin isimleri olan Marya 
ve Aleksandr isimleri de bu
lunacaktır. 

anlıyamıyoruz. 

' Bugün doğacak 
cocuklar •• • 

"\ ğı son toplantıda şehir işleri 
üzerinde mühim kararlar ala· 
cak ve dağılacaktır. Toplantı 
saat 16,30 da olacaktır. 

Küçücük bir kıza yedi isim 
pek çok gelmez mi?. 

Zavalh bekar 
Fransa'da Paris'te 80 lik 

bir ihtiyar vardır: bu yaşa ka· 
dar evlenmediğini söyler ve 
hususi bir kanaat ile bekarlığı 
ihtiyar ettiğini de iddia et
mekte imi . 

Bugün ay ile merihin iyi te• 
sirleri altında ioler yolunda gide· 
cektir. Fikri mesai ve te~ehLüs
lerde ayni §ekilde~müsaid bir ze· 
ınin bulacaktır. Ö~ledcn Mra 
şen ve eğlenceli olacak fakat 11cp· 
tonun makus bir tesiri gece kıs· 
kançlık dıivalannı canlandıracaktır. 

Bugün doğan çocuklar çok 
zeki kuvvetli. hafızalı, liean tahsi· 
line çok kabiliyetli olacaklardır. 

Erkek çocuklar fikri \·e mali &a· 

halarda çok muvaffak olacaklar 
fakat kızlar, dillerini tutmadıklan 

· rde aile ha atında bedbaht 

Yeni Neşriyat 

Havacılık ve spor 
Dünya ve memleket hava· 

cıhğının onbeş günlük hadise· 
lerini sahifelerinde toplıyan 

(Havacılık ve Spor) un 1 şu
bat tarihli sayısı dikkate de· 
ğer yazı ve resimlerle çıkmış
tır. (General Niessel) in bu 
sayıdaki milletler arası hav~
cılığına dair ehemmiyetli tet
kikini herkes dikkatle okuma· 

ERLERİ 
Vila_yetin beş yıllık programı 

Vilayet Umumi Meclisi 
yarın toplanacak. 

--------
yeni büdçe 2,690,000 lira 

üzerinden hazırlandı. 
Vilayet Umumi meclisi ya

rın öğleden sonra Vilayet sa
lonunda fevkalade bir toplantı 
yapacaktır. Buseneki büdçe, 
mütevazin olarak 2,690,000 
lira üzerinden hazırlanmıştır. 
Yeni yıl büdçesinde geçen se· 
ne büdçesinc nazaran 300 
bin lira bir fazlalık vardır, 
bilhassa sağlık işleri takviye 
edilmektedir. Birçok sıhhat 

müessesesinin doktor ve müs
tahdimltr kadroları genişleti
lecektir. Bundan başka Kül· 
tür ve yol işlerine de ehem
miyet verilmektedir. Birçok 
mektepler inşa edilecek, mu
allim kadroları genişletile-

' 
Kazanç vergisi ...... 

Beyanname
lerini kimler 
tedkik edecek .• 

2395 Numaralı kazanç ver· 
gisi kanununun 25 inci mad-

desi mucibince verilen aylık 

müstahdemin bordrolarının ne 

zaman ve hangi memurlar ta· 
rafından tedkik edileceği ve 

mali sene sonuna tesadüf eden 
aylara aid vergilerin hangi 

·mali yıl büdçesine kaydoluna· 
cağı hakkında Maliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Bu tamime göre, 

kazanç beyannamelerinin ted· 
kiki selahiyeti hesab mütehas-

sısı kullanılan şehirlerde bu 
mütehassıslara ve kullamlmı-

yan mahallerde de varidat 
tahakkuk memurlarına aiddir. 

Kanunun 51 inci maddesinde 
yazılı bordrolarla mükellefler 

tarafından kanunen verilmesi 
mecburi beyannamelerin sıh

hat ve kayda mutabık oldu
ğunun kontrolü vazifesi tahak-

kuk memurlarına bırakılmakta 
ise de hesab mütehassısı bu· 

lunan yerlerde bu tedkikat 
bu mütehassıslar tarafından 
yapılacaktır. 

Bordrolann muamelatı az 
ve işi müsaid olan yerlerde 

her ay vergilerin tahakkukun· 
dan sonra ve diğer yerlerde 

de iki üç aylığı bir arada ve 
bir defada tedkik edilmesi 

muvafık görülmüştür. Bu ted· 
kikler esnasında müessesede 

mevcud ticaret ve kasa def
terlerile memur ve müstahdim· 
]erin pullu senedleri veya pul
lu te':ziat bordroları gözden 
geçirilmek suretile yapılacak
tır. Ayrıca müessesede mev· 
cud müstahdimlerin umumi 
yoklaması yapılarak bordroya 
dercedilmemiş memur ve müs
tahdim mevcud olub olmadığı 
araştırılacaktır. Muhasebei u-
mumıye kanununun 40 mcı 
maddesi mucibince bir yıl 
içinde tahakkuk eden varidat 
ve hasılatın o sene büdçesi· 
nin varidatını teşkil etmesi 
itibarile mali yıl sonunda ka-

cektir. 
Yeni birçok yollar inşa edi· 

lecektir. Vilayetimiz için nafi 
görülen birçok işler 937 yı· 
lında yapılmak üzere büdçede 
tahsisat ayrılmıştır. Vilayetçe 
beş yıllık umumi bir program 
hazırlanmıştır. Yapılacak mü
him işleri istihdaf eden bu 
program vilayet umumi mec
lisinde tetkik olunacaktır. Vi· 
layet, bu programla meclisin 
karşısına çıkacaktır. 

Yarın yapılacak fevkalade 
toplantıdan sonra umumi mec
lisin alelade toplanh tarihi 
tesbit edilecek ve ona göre 
işe başlanacaktır. 

Su ve Elektrik .. .... 
Tarifeleri yeniden 

tetkik ediliyor 
Su tarife komisyonu, dün 

Nafıa komiserliğinde, komiser 
Sırrı Güngörün reisliği altında 
toplanmış, önümüzdeki altı 
aylık devre su tarifesini ye· 
niden tesbit etmeğe başla
mıştır. 

Elektirik kilovat tarifesini 
tesbit edecek komisyon da 
önümüzdeki çarşamba : günü 
toplanacaktır. ----
Kızılay balosu' 
Çok eğlenceli geçti 

Kızılay kurumunun yıllık 
balosu, dün akşam hükumet 

konağı salonlarında verilmiştir. 
Baloda Vali Fazlı Güleç, Be· 

lediye reisi Dr. Behçet Uz ve 
İzmir'in yüksek aileleri kala· 

balık bir şekilde bulunuyor· 
lardı. lzmir'in bu en büyük ve 

nezih balosu, geçen yıllara 

nazaran hakikaten fevkalade 

mükemmel olmuş ve sabaha 
kadar devam etmiştir. Hüku

met konağı salonları, fevkalade 
bir şekilde hazırlanmıştı, büfe 

ve Amerikan bar çok zengindi. 
Her taraf bol elektrik ziyası 
içinde pırıl-pırıl . yanıyordu. 

Dekorasyon komitesinin, çok 
iyi çalışmış olduğu anlaşılı· 

yordu. Çiftler sabaha kadar 
dans etı;ııişler ve eğlenmişler· 

dir. Zengin piyango, ayrı bir 
eğlence teşkil ediyordu. iz. 
mir'in Türk ve ecnebi yüksek 
aileleri, zengin varyete numa-

raları göstermişler, seyircilerin 
alkışlarını toplamışlardır. 

Rus konsolosu 
BugUn lstanbul'dan geliyor 

Şehrimiz Sovyet konsolos· 
)uğuna tayin edilmiş olan M. 

Mark Şin Siks, bugün lstan· 
bul' dan gelecek olan İzmir 
vapurile şehrimize gelerek va
zifesine başlıyacaktır. 

" Uzüm 
için de bir rapor gönderildi 

İktısad Vekaleti ihracat kont
rol memuru Ali Emre, üzümün 
standardize edilmesi hakkında 
bir ra or hazırlamı ve Veka-

Bina ve ara-
zi vergileri ta-
dilat masrafları .• ....... 

2871 Numaralı kanunla bina 
ve arazi vergileri ve bina ver· 
gisine munzam iktısadi buh
ran vergisi vilayet hususi ida· 
relerine devredilmiş ve bu ka
nunun 7 inci maddesile tahrir 
ve tadil masrafları ve devre· 
dilen vergilerin tahakkuk ve 
tadiline aid maaş ve masraf· 
lar 1934 senesi bütçesindeki 
tahsisata göre ve bir def aya 
mahsus olmak üzere verilmişti. 
Bundan sonraki yıllar için h~ 
saplanarak hazineden her sene 
hususi idarelere verileceği de 
bildirilmişti. Dün Maliye Ve· 
kaletinden vilayete gelen bir 
tamimde bina ve arazi vergi
leri tadilat ve tahrir masraf· 
ları için maliyeden tediye emri 
gönderilmesine mahal kalma· 
dığı ve yerlerinde hazine ala· 
cağında mahsubedilmek sure· 
tile tahsisattan sarfı bildiril
miştir. 

Palamut 
Standardize ediliyor. 
iç ticaret umum müdürü 

Mümtaz ve İktısad vekaleti 
ihracat baş mürakibi Hakkı 
Nezihi'nin de iştirakHe pala· 
mut ihracatçılarının yaptıkları 
son toplantıda tam bir anlaş
mıya varılmış ve palamutun 

standardize edilmesi kararlaştı· 
rılmıştır. 

Toplantıda, palamutun beş 
tipe ayrılması ve bu suretle 
ihracı kabul edilmiş, tipler ve 
yeni ihracat merkezleri tesbit 
olunmuştur. 

Haber aldığımıza göre, pa· 
lamutun standardize edilmesine 
gelecek seneden itibaren baş· 
lanacak ve ihracat knotrole 
tabi tutulacaktır. Bu hususta 
lktısad vekaleti bir nizamna· 
me hazırlıyacaktır. 

Tetkikat bitiyor 
MUmtaz ve Hakkı Nezihi 

yarm Ankaraya dönUyorıar 
Dört gündür şehrimizde 

bulunan f ktısad Vekaleti k 
Ticaret umum müdürü Mürn· 
taz ile lktısad Vekaleti ihracat 
başmurakıbi Hakkı Nezihi, 
dün tetkiklerine devam etmiş· 
ler ve gece f zmirpalasta şe· 
reflerine verilen ziyafette bu· 
lunmuşlardır. 

Mümtaz ve Hakkı Nezihi, 
yarın sabah Ankara ekspresile 
şehrimizden ayrılacaklardır· 

Emlak ve Eytarrı 

Bankası 
MUdOrU yarm lstanbııl'' 

gidiyor. 
Şehrimiz Emlak ve Eyta~ 

Bankası müdürlüg" ü vazifesiP' ·fa yıllardanberi muvaffakıyetle 1 ~ 
eden ve Banka işlerini çB 
mükemmel bir hale sokan · 
Kemal'in terfian Bankanın is· 
tanbul şubesi müdürlüğüne ts: 
yin edildiğini yazmıştık. 

e· 
Kemal, yarın lstanbul' a har 

ket edecektir. d' 
Dün İzmir'deki Banka ti~: 

rektörlerini ve bütün dos ds 
rını ayrı ayrı ziyaret v~ v:ıi· 
etmiştir. Kendisine yenı 11 di· 
fesinde de muvaffakıyetler 
leriz. 

Mukavele yarıfl 
imzalanıyor· Al' 

İstanbul, 13 (Radyo) .-. ile 
. . t . keti man gemı ınşaa şır <fi' 

yapılan muahede, ya b~ 118-

veya pazartesi gü,1ü imza cel~ 
caktır. lktısad Vekili 
Bayar burada birkaç gün 
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Şair A. /F fet söylüyor: :] 
Bükreş gazetelerine göre 

Bir lspanyol vapuru Ege 
vapuruna çarpmıştır 

-------
Hükumetimiz, /spanya'dan Rusya'ya al. 

tın götüren bu vapura haciz koydu 
İstanbul, 13 (Hususi) - Bükreş gazeteleri, bir İspanyol va· 

purunun, Ege vapuruna çarptığını ve yaptığı zararın tazmini 
ıçın İspanyol vapurunun hükiimetimizce haciz altına alındığını 
yazıyorlar, 

Ayni gazeteler, lspanyol vapurunda hükumetimizce yapılan 
araştırmalarda, ispanya' dan Rusya'ya nakledilmek üzere vapur
da külliyetli miktarda altın kaytediyorlar. 

Bulgar-Yugoslav misakı 
-------------

Romanya Hariciye nazırı parlamentoda 
mühim beyanatta bulunmuştur 

Bükreş, 13 (Radyo)- Ayan daha 925 yılında Türkiye-Bul-
meclisinde bazı istizah takrir- garistan arasında akid ve imza 
lerine cevab veren hariciye edilmişti. Yeni misaklar, hiç 
Nazın M. Antonesko, Yugos- bir suretle menafiimizi ihlal 
lavya·Bulgaristan misakı hak- etmemiştir. 
kında söz sö}'lemiş, Yugoslav- Romanya'nın akdettiği bilu· 
ya'nın, daimi surette balkan mum misakların sağlam oldu-
paktına sadık kalmıya söz ğu ve hükumetin bu misak-
verdiğini bildirmiş ve demiş· lan takviyeye çalıştığını bil-
tir ki: diririm. Yugoslavya başbakanı 

- Yugoslavya - Bulgaristan M. Stoyadinuviç, dostluğumuzu 
misakını Fransa ve Balkan her vakit için koruyacağına 
antantı devletleri muvafık bul· söz vermiştir. Bu söze itima-
muşlardır. Bu misak hiçbir dımız vardır. 

vakit küçük a~tant ve Balkan M. Antonesko, şiddetle al-
antantı hükümlerini tenkis ve kış lanmış ve M. Titulesko' nun 
ihlal etmemiştir ve etmiyecek- mesaısı hakkında takdirkar 
tir. Zaten böyle bir misak, sözlerle nutkunu bitirmiştir 

Halic'te 
' İnşaat tertibatı 

alınıyor. 
İstanbul, 13 (Hususi) - lk

tısad Vekilimiz Celal Bayar, 
bugün deniz havuzlarını ge• 
Zerek tetkikatta bulundu, Bin 
ton hacmindeki vapurların Ha
liç'te inşası için tertibat alın
masını emretti. 

Türk - Rus 
Ticaret muahedesi 

müzakereleri 
Ankara, 13 ( Hususi ) -

liükumetimizle Sovyet Rusya 
arasında aktedilecek olan ti
taret muahedesi için müzake
relere başlanmıştır. Müzakere
ler, başlamadan evel tRrafeyn 
birer proje teati etmişlerdir. 

Bazı nehirler 
Ve bataklıklar 

kurutulacak 
Ankara, 13 (Hususi) - Ba

);ı nehirlerle bataklıkların ku
tutulması için hükumetçe 31 
bilyon lira sarfedilecektir. Bu 
Usustaki planlar hazırlan-

ltıaktad ı r. 

--·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ba~yazganı 

lJ liaydar Rüşdü ÔKTEM 
ııı~tnurni nefriyat \'C yazı i~leri 

1 
lidürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

da -l'ehaneei: 

~~tnir İkinci Beyler sokağı 
't4

' Halk Partisi binuı içinde 
'l' telgraf: İzmir - ANADOLU 

e efon: 2776 - Poeta kutusu 405 

\'ııı ABONE ŞERAiTi 
1~1 1200, ahı aylığı 700, üç 

\>•b aylığı 500 kuruştur. 
•nchı memleketler için eenelik 

a one ücreti 27 liradır 

'ıt lleı yerde 5 kuru§tur 
~na . ... 
~nıı§ nüshalar 25 kuru~tur. 

~.\NAnoı.u :MATBAASINDA 
BASUMJŞTIR 

Kamutay da 
Ankara, 12 (A.A) - Ka

mutay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanarak 936 
mali yılı muvazenei (umumiye 
kanununa dahil bazı daire 
büdçelerine munzam ve fev· 
kalade tahsisat verilmesine ve 
bazı büdçelerde değişiklikler 
yapılmasına dair kanun layi· 
hasını müzakere vel kabul et
miştir. 

Bu kanurun hükmüne göre 
muhtelif büdçelerin fasıllarına 
munzam 4 milyon 512 bin 
536 lira da fevkalade tahsi· 
sat olarak verilmekte ve bazı 
fasıllar arasında da münaka
leler yapılmaktadır. 

Bir diğer kanun ile de gar
bi Anadolunun sularından is
tifade edilmek üzere şimdiye 
kadar çalışılan havzalardan 
başka mıntakalarda yeniden 
yapılacak su işleri için 131 
milyon lira tahsis edilmiştir. 

Deniz yolları ve Akay iş
letmeleri idarelerinin yaptıra· 
cağı gemiler için 1 O milyon 
liralık tahsisat verilmesine 
dair olan kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve 
askeri izin ve Türkiye Cum
huriyeti merkez bankası ka-
nunlarına müzeyyel kanun la
yihaları da bugün kamutayın 
kabul ettiği kanunlar arasında 
bulunmakta idi. 

Füruzan 
Çanakkale'de karaya 

oturdu 
İstanbul, 13 ( Hususi ) -

Limanımızdan İzmir' e hareket 
eden Füruzan vapuru, Çanak
kale önlerinde fırtınadan ka
raya oturmuştur. Vapurun kur
tarılma~i için tahlisiye gemisi 
gönderildi. 

Prafe "'O edildi 
Paris, 12 (A.A) - - Fran

sız ve Macar tecim ve tediyat 
. anlaşmaları dün P.refe edil· 
mi tir. 

l~~l 
Ankara .. Mekke 
Onsekizinci asıra kadar ik

Delilik, aşk 
artmasından 

tısadi ve içtimai inkılapların r·------
adına "Din,, derlerdi. Belki cinnettir hakiki 

hak 
Musa, Yahudi proletaryasını 

Mısır'dan çekip kurtardı. IBa, • rehnÜmayı feyzi 
Roma emperyalizmine karşı A ) ) t A b d 
geldi. Muhammed, mütemadi- D aşı maz 8 e e 
yen kuruyan Arabistan coğraf· medlulü esrarı CUDUD 
yasının iktısadi zaruretlerini 
anladı. Bu büyük insanları \. _________ ....,_, __________ ..; 

tarih ve insanlık saygile anar. - Anketiniz cidden çok 
O devirde bu hareketlerin alaka değer bir mevzuu ihti· 

adına " Din ,, , inkılapçıların va etmektedir. Beşeri dimağı 
adına da "Peygamber,, demek yoran, hatta eritib çürüten iki 

büyük kuvvet vardır: tabi idi. 
$ 

* * Onsekizinci asırdan bu yana 
artık din ve mezhep hareket
lerinin yerini ilim ve felsefe 
hareketleri aldı. Asrımızın pey
gamberleri, mütefekkir inkılap· 
çılardır. Dinleri de meydanda .. 

Mücadele, ayni mücadeledir. 
Fakat h defler daha açık, daha 
ilmi, daha müspettir. Prole
tarya mücadelesinde kimse Mu
sa'nın bayrağı altına gitmiyor 
artık .. 

Ve iktısadi ceğrafya dava
sı, şeriatı Ahmediye ile halle
dilmemektedir. 

* * * Türkistan'dan kalkıp Mekke-
ye giden "Hacı,,; sosyal teka
mül tarihi için bir "Hacı,, dır. 

İnsanlık vakıa çocukluk ve 
eme~ leme devrinde bulunuyor 
amma, bu kadar uzun yola 
bırakmamalı doğrusu çocuk
ları .. 

Onüç asırdanberi Türkistan· 
dan Mekke'ye kadar olan yol 
üstünde birçok yeni Mekke'ler, 
yeni kabeler var şimdi. 

Bunların en yenisi, "Anka
ra,, dır. Ve peygamberi, sap· 
sağlam orada oturuyor. 

* •• 
Acem şairi, Arap hacısı 

ıçın: 

"- Korkarım Kabeye vara
mıyacaksın ey Arabi,, 

"Bu tuttuğun yol Türkistan'a 
gider,, 

Demişti. Ben de Türkistan'lı 

hacıya: 
'' - Korkarım Ankara'ya 

varamıyacaksın ey Türk,, 
"Bu tuttuğun yol Arabistan' a 

gider.,, 
Diyorum. 

Dr. Necati Kemal 

Güreşçilerimiz 
Finlandiya'ya 
hareket ettiler .. 

İstanbul, 13 (Hususi) - Gü
reşçilerimiz, ·ıukubulan davet 
üzerine bir maç yapmak için 
bugün Finlandiya'ya .. hareket 
ettiler. 

Tayyareci kadın 
Paris'e döndü 

Paris, 13 (Radyo) - Meş
hur tayyareci kadın Mariş 
Basti'ye, Cenubi Amerika se· 
yahatinden dönerek Paris' e 
gelmiş ve Hava Bakanı M. 
Piyerkot tarafından şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. 

M. Piyerkot bu münasebetle 
tayyarelerin mühim rolleri 
hakkında bir nutuk irat ve 
tayyareciliğin cihan medeniye· 
tine ve sulhun müdafaasına 
hizmetlerinden bahsetmiştir. 

Bir mülakat 
Atina, 13 (Radyo) - İtal

ya'nın Atina sefiri M. Metak-• 
sas ile uzun bir mülakat yap
mıştır. Bu mülakata büyük 
bir ehemmi et verilmektedir. 

Şciir Ali ///et 1 

Medeni hayatta yavaş ya
vaş yorulan, yıpranan insan 
dimağının, kendi eserlerinin 
karşısında müvazencsini boz·;., 
mıya başladığı, akıl ve sinir 
hastalıklarının arttığı hakkın· 
da açtığımız anket, sadece 
hekim, yani müsbet ilimle uğ· 
raşan ve ancak laboratuvar ka
nunlarını dinliyen mün~vver 
zümre arasında kalmamıştır. 
Edebiyat ve felsefe ile uğra· 
şan tanınmış simalar da bu 
mevzua çok yakın bir alaka 
göstermişlerdir. Bu meyanda 
üstad şair Ali lff et de, (Cu
nun) başlıklı çok güzel bir 
şiirini ihtiva eden bir cevab 
vermek lütüf ve nezaketinde 
bulunmuştur. Mıitevazi ve de
ğerli şairimiz birkaç hafta ev· 
vel İstanbul' dan gelmiştir ve 
şehrimizde bulunmaktadır. Mek· 
tubunu, arkadaşımız Orhan 
Rahmi Gökçe'ye.göndermiştir. 
Aynen neşrediyoruz: 

Gözümün nuru oğlum Or
han Rahmi Gökçe; 

Birincisi aşk, ikincisi ihtiyaç. 
Bugünkij medeniyetin sü· 

rükleyib getirdiği zaruri icab
lar, bu iki kuvveti, müdhiş 
surette ve adeta harikavi şe
kilde tezauf ettirmektedir. 
Herikisi de anbean çoğalıyor, 
kuvvetleniyor. Bu sebeple cin· 
netin efradı beşer arasında 
hatta dakikadan dakikaya 
tezaufu ıztırari bir keyfiyettir. 
Daha doğrusu, medeniyet te
rakki ettikçe şeraiti hazırası 
dahilinde cinnetin dahi tezauf 
etmesi, bir hali tabiidir .. 

Doktor Harding, 2039 se· 
nesinde bütün dünya sekene· 
sinin delirmiş bulunacağını 
söylemiş. Doktorun 2039 ta· 
rihinl! bıraktığı mücessem cin· 
net çok müthiş görünm~kle 
beraber, fikrimce o tarihe ka
dar verdiği mühlet pek çok
tur bile .. Ben "Cinnet-delilik,, 
hakkındaki fikrimi, son zaman
larda bir manzum parça için· 
de anlatmıya çalıştım. Bu par
çayı size takdim ediyorum. 
[Anadolu - "Cunun,, başlı· 
ğını taşıyan bu nefis şiir, ya
zının sonundadır.] 

Muhterem Orhan Rahmi; 
İşte bu manzumeye bakarak 

beni de aşkın mecnunlarından 
biri ve daha doğrusu birincisi 
olmak üzere telakki buyur
makta muhtarsınız. Hürmet· 
lerimle. Ali ///et 

r--------------------------------~ 
CUNUN 

Ateşi aşkınla oldum bülbülü zarı cunun 
Tabişcircidır gönülde şevki gülzô.rı cunun 
Müşteri bulmazdı pazarı mehabbet gtih gcih 
Bitmese gülşenseragı gamde ezhiirı cunun 
En büyük aklü şuura vaktolur eyler hu/Ul 
Ol kadar muciznümadır feyzi envcirı cunun 
Cür' asın bin akle tercih etmiyen divanedir. 
Ref eder barı kuyuda cam• sirşt1rı cunun 
Aklı evvel dersalır sihrü süsunundan anım 
Sanma mecnunanedir divanı eş' cirı cunun 
Hoşmendiden ziyade sahibi kudret odur. 
Haşre dek cari olur ahktimı ascirı cunun 
En mrikedder kalbi seyrabı zülali şevk eder 
Zevki lahutidir ancak varsa ekdarı cunun 
Serleser dünya ve ma/ihayı istihkar ede,. 
Düşmeni kaydı emeldir tab'ü mişvtirı cunun 
Belki cinnettir hakiki rehnümayı /eyzi hak 
Anlaşılmaz ta ebet medlülü esrarı cunun 
Sırrı idraki beşer aynen muammayı kader 
En büyük aklü zekô. bir na'şı berdii.rı cunun 
Leşkeri gamla bütün iklimi aşka hakimim 
Çok mudur oldumsa serdarı alemdarı cunun 
Ruhu Behzad eylemiş tasvir levni aşk ile 
Resmi ///ettir yegane nakşı divarı cunun 

ALI iFFET , 

~=---------------------------------"' Yeni Lokarno 
Londra 13 (Radyo) - Tay· 

mis gazetesi, Belçika'nın yeni 
Lokarno misakı hakkında dün 
verdiği notadan bahsederek: 

"Bu Vanzcland'ın parlamen
toda izhar ettiği noktai naza· 
rın aynidir. Belçika istiklalini 
müdafaa etmek istemekte ve 
bu gibi misaklarda kendine 
mahsus bir hususiyet istemek· 
tedir. Demektedir. 

Filistin' de 
Ydni hadiselerden 

korkuluyor 
Londra, 13 (A.A) - Deyli 

Telgraf gazetesine göre Filis· 
tin' deki İngiliz kuvvetlerinin 
başkumandanı general Dill 
ayrıldığı takdirde yeniden ka
rışıklıklar çıkması ihtimalinden 
endişe ederek mezuniyetinden 
muvakkaten vazgeçmeğe karar 
vermiştir. 

Konuşan kitap 
Peyami Safa, şahsi fikrini 

güzel bir san'at ve uslub çer· 
çevesi içinde süsliyen, "konuşarı 

kitap " başlıklı son yazısında 
" Le Temps " muharririnin, 
" Kitabın yakında gramo' ~n 
şeklinde, daha doğrusu sesli 
filmin istinad ettiği teknikten 
istifade edilerek, doğrudan 
doğruya ve kolayca kulağa 
hitab edebilecek bir şekle 
konacağı ,, hakkındaki maka
lesinin üzerinde duruyor. Le 
Temps muharriri de, aziz mes
Iekdaşımız Peyami de, ayni 
fikirde; 

"Yazı ile göz arasına gir~ 

memelidir .. Saltanatlar deviren 
kalem, gözle yazı arasına gir· 
mek istiyen bu Fransız mü
hendisinin oyuncağını elbette 
yıkacaktır . ., 

Peyami, cidden güzel söy
lemiştir bunu .. 

Le Temps muharriri de, bu 
otomatik ve gözü bırakup ku· 
lağa uzanan fen oyuncağına 

karşı duyduğu hıncı, dünyanın 
her tarafındaki muharrirlere 
tercüman olarak şöyle anla
tıyor: 

" Kulak dişi, göz erkektir .. 
Kulak duyar, fakat göz yaka· 
lar, seçer, ayırır ve kazandık
larını zekaya devamlı bir çizgi 
halinde hakkeder. Okunan bir 
şey, duyulan bir şeyden çok 
daha fazla hatırda kalmak 
şansına sahihtir . ., 

Evet, gözün hassas, zeki, kav
rayışlı, araştırıcı, sadık, vefa
kar, hazan sükun ve sevgi ile 
iki satır veya bir cümle üze· 
rinde uzun müddet duran yük· 
sek ve erkek varlığını, atalar 
dilinde aktarmacılıkla maruf 
[Bir kulağından girer, bir ku· 
lağından Çlkar.] içi boş ve 
dişi kulağa feda etmek. Dün
yada hiçbir muharrir, hiçbir 
müellif, hiçbir kafa adamının 
boyun eğebileceği bir keyfiyet 
demektir. Varlığını, mütevazi 

beş on kuruşluk kalemin ucun· 
dan dünyaya tanıtmak istiyen 
mukaddes (Kitap), bir nine 
masalı gibi beşikte, bir esrar· 
keş hikayesi gibi kahvehane 
peykesinde, bir sefahat mace
rası gibi yarı sarhoşluk anın· 
da ve kulağının bir kenarın
dan değil, sevildiği ve ancak 
bir kafa iştihası ile arandığı 
zaman gözle kucaklanmalıdır. 

Kulağın fizik kudret ve ka· 
bili yetini itiraf ederiz. Fakat, 
göz, bir ufuk, bir daire için
de, muhayyelenin, idrak ve 
muhakemenin, en emin, en 
şaşmaz bir ışığıdır. Göz, bi
zatihi buna yarar ve bunun 
ıçın yarablmıştır. Seyreder. 
Durur, geçer, tekrar ayni nok
taya gelerek onu araştırır, kur
calar, sonra hafızaya, muhake-

- Sonu 6 ıncı sahifede -
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Manisa mektupları 

'Bugün Manisa'da ağaç 1 • 
ır 

Bu akşamki program ayramı var 
Bu güzel şehir, hergün biraz da

ha güzelleşmektedir 

l h Hk I' k · · 1 ,, l , lstanbul radyosu 
spanya u umet mer ezının; va ans tan Öğle neşriyatı: Saat 12,30· 

tilalciler, her saat 
yer alarak ilerliyorlar 

.Barselon'a kaldırılacağı söyleniyor 14 halk türküleri, havadisler, 

Madrid, 12 (A.A) - Mat- reler Pazartesiye kadar devam haberler, bir komedi, plakla 

buat ve halk düşmanm iler· edecek ve o gün İngiliz mu· hafif musiki. 
'Manisa, 13 (Hususi muha- metli olan Manisa'lılar tara- Ak · S 18 30 !emesine mani olmak ıçın rahhasları müzakerelerin neti· şam neşrıyatı: aat , 

ıbirimizden} - Yarın (Bugün) fından çok iyi karşılanmışlardır. t 'k" · (A b d umumi seferberlik ilan edil· cesini alakadar devletlere bil· varye e musı ısı m assa or· 
Manisa' da ağaç bayramı olarak Vali Doktor Lütfü Kırdar'ın d k.l) 19 30 k f mesini istemektedir. Müdafaa direceklerdir. Sureti umumi· an na 1 

, , 
00 erans 

'.&'eçecektir. Yalnız Manisa mer· S l' S T f d meclisi hükumet merkezinin yede zannedildiğine göre bu e ım ırrı arcan tara ın an, 
kezinde değil, bütün vilayette 20 M·· k d J müdafaasmı temin etmek için devletlerden Portekizin de Is- uzeyye:ı ve ar a aş arı 
ağaç bayramı yapılacak, her- f d T" k ·k· · 20 30 alınacak tedbirler hakkında panya gibi denizden kontrol tara ın an ur musı ısı, ' 
kesin haztrladığı ağaç fidan- Ö R f d A bütün siyasi partilerin fikirle· sistemine ithal edilip edilme· mer ıza tara ın an rapça 
ları, evelden hazırlanan çukur- " l 20 45 B 1 k rini sormuştur. mesi hakkındaki mütaleaları soy ev, , e ma ve ar a· 
lara dikilecektir. d 1 Milislerin garp parkında el· sorulacaktır. Bununla beraber aş arı tarafından Türk musi· 
Ağaç sevgisi, bütiin Mani· k' · 21 15 '"d k de ettikleri muvaffakıyete rağ· Almanya ile ltalya'nın böyle ısı, '. stu yo or estrası, 

sa'hlarm ruhlarında yer et- 22 10 A b h b men bugünlerde asilerin şid- bir teşebbüse mümanaat ede- '. ıans ve orsa a er· 
miştir. Onun için kadın, erkek, 1 22 30 1 J · ı d z h ' detli bir taarruzuna intizar cekleri zannedilmektedir. İçle· en, ' so 

0 
a_r_. -----

hatta çok muhterem ve yüksek sıme i e mağ ur e ra nm 
Bayanlarımız bile ağaç dikmek feryadı üzerine yetişilerek suç- edilmektedir. rinden birinin tazyike maruz Halkevleri 
için hazırlanmışlardır. Bütün lu Celal yakalanmıştır. Hükumet makamatı milisle- kalmasını tecviz etmiyen küçük • Hava hUcumlarma karşl 

ahnacak tedbirlerle 
meşgul olacak .• 

bu yüksek teşebbüslerin ba- Döğmek rin düşman tarafından yapıla- devletlerin de Almanya ve ltal· 
şında Manisa'nın sayın valisi Basmane önünde Hasan cak taarruzları akamete uğrat· ya'nın noktai nazarlarına işti-
Doktor Lütfü Kırdar ve refi- oğlu Saip Mesud oğlu Hay· mağa muktedir bulunduklarını rak edecekleri tahmin edil· 
kalan bulunmaktadır. ri'yi döğdüğünden hakkında beyan etmişlerdir. mektedir. Şimdi ademi mü-

Vilayette spor faaliyeti ge- muamele yapılmıştır.• Burgos, 12 (A.A) - Bur· dahale komitesinin mevcudiyeti 
Manisa valisi:Lüt/ü Kırdar d b'ld' · b h ld ğ h · niş bir inkişafa mazhar ol- Gaziler mahallesinde Kamil gos ra yosu ı ırıyor: mevzuu a so u u e emını· 

mesai bürosunda G 1 M ·· · b l k d d'l k d muştur. Yalnız futbol değil, oğlu Ali ile Mustafa oğlu lb- enera aııasın eyanatı yet e ay e ı me te ir. 
. b lh emrile çalışan bu heyetlere, rahim ve Mustafa klzı Hafize hilaflna olarak Madrid-Valan- Sen Jan Döloz, 13 (Radyo)-

tenıs ve i assa dağcılık spo- halk tarafından iki ayda 7000 1 
runun başında Albay lsma'ıl ve Zeynel kızı Ayşe, Mehmed siya yolu kesilmiştir. Ve bü· Son haberlere göre S;:'anya 

lira . teberrüde bulunulmuştur. ·· k J 1 M Hakkı Alpan bulunmaktadır. F k k km Fatma'yı döğdüklerinden tun müna a at genera ola· hükumeti; hükumet merkezini 
Manisa' da muntazam bir stad- m:~r~~alk~~:~bid~ğ~~~:şb~~ yakalanmışlardır. nm kuvvetlernin kontrolü al· Valans'ttn Barselon'a kaldır-

b 1 d d H Artl'stler arasında tında bulunmaktadır. mağı düşünmektedir. 
yum u unma ığın an genç· ükumet konağında verilen 
lerimiz gayri muntazam saha- balo çok güzel · olmuş ve iyi Birincikordon'da İstanbul Madrid, 13 (A.A) - Havas Salamanka, 13 (Radyo) -
larda çalışmakta idiler. Bu hasılat temin etmiştir. otelinde artist Ali kızı Zeliha bildiriyor: Asi kuvvetlere mensup harb 
mühim 4htiyacı nazarı dikka- Bu yıl tam teşkilatlı büyük otel müsteciri Kemal oğlu Asiler dün gece garp par· sefineleri. Ruşkan Sovyet va-
te alan vali doktor Lütfü Kır- bir mekteb inşa edilecektir. Kadri ve karısı Nebahat'a ha· kında taarruza geçmişlerse de purunu tevkif etmiştir. Bu va-
dar, istasyon civarında müna· 40 bin liraya çıkacak olan bu karet ettiğinden yakalanmıştır. bütün hücumları milisler tara· purda silah ve mühimmat 
sib bir yeri stadyum için ayırt- mektebin adı (İnönü mektebi) Yankesicilik f!ndan geri püskürtülmüştür. vardır. 
mıştır. Ankara stadyumunun olacaktır. inşaat için mun- Hükumet içinde Nüfus dai- Asiler dağınık bir şekilde kaç· Asiler Almira'ya 60 kilo· 
planım yapmış olan M. Vinali zam tahsisat alınmıştır. Büyük resi önünde Numan oğlu Os- mıya mecbur olmuşlardır. Mi- metre mesafede bulunan bir 
fyianisa'ya davet edilmiş ve kazalarda da daha küçük mik- man Nuri, İbrahim oğlu Ka· lislcr bu arada üç siper işgal balıkçı limanını da bombar· 
yapacağı stadyum planı için yasta, fakat tam teşkilatlı üç zım'ın elini cebine sokup pa· etmişlerdir. Üniversite mahal· dıman etmişlerdir. 
tedkikler yapmıştır. Planım mektep binası daha yaptırıla- rasını çalacağı sırada yaka· lesi önündeki hükuet cephesi K adalahara mıntakasında 

h 
caktır. imar işleri için çok iyi lanmıştır. şimdi düzelmiştir. Ve Mencloa asiler bir köy daha işgal et-

azırlıyarak gönderecektir. 1 l k d ça ışı ma ta ır. Yaralamak mıntakasile irtibat tesis edil· işgal etmişlerdir. Bu köy 55 
Stadyumun inşası için vila- Çocuk bahçesi ve büyük Gaziler caddesinde Lütfi miştir. kilometre Madrid'in garbın· 

yet büdçesinden tahsisat ay- park için hazırlıklar ilerle· Madrid, 12 (A.A) - Ög". dadır. 
rılaca!dır. Bu sene inşaata miştir oğlu 12 yaşlarında Turgut, 1 . l' d k. t il k 2 eyin müdafaa meclisi tarafın- Asiler diğer bir cephede de 
başlanabileceği kuvvetle tah· Bütün Manisa münevverleri, e 10 e 1 çan ayı sa ar en d d'l b' bl 

Yaşında Ahmed o1rlu Doğan'ın an neşre 1 en ır te iğe gö· 20 kilometre ilerlemişlerdir. 
min ediliyor. bir kütle halinde valinin etra- ~ M k 1 t d"f d k 1 re ouclea mınta asında hü· Beş tank, birçok mühimmat 

Manisa merkezinde mühim fında toplanın·•, olarak çalışı- anına esa u e ere yara a- k" k 1 • • t umet uvvet en taarruza ge· almışlardır. Milislerden bir 
birçok binalar daha inşa et- yorlar. Halkevindeki faaliyet mış ır. Hırsızlık k "h' b ·1 · çere mu ım azı mevzı erı kısmı da esir alınmıştır. Va-
tirilecektir. Halkevi, ilaveten te diğer vilayetlerimiz için nü- Mimar Kemalettin caddesin- işgal etmişlerdir. Bu kuvvetler lans'ın bir asi sefine tarafın· 
inşaatla genişletilecek, spor- mune olacak derecededir. Ge· de Tahir oğlu İbrahim, mani- aynı zamanda Les Rozas mm- dan bombardımanı bir zarar 
cular ve Halkevinin muhtelif lecek mektupta bu faaliyetten faturacı lbrahim oğlu Kema· takasında da muvaffakıyetli vermemiştir. 
kolları için birçok odalar, ikin· bahsedecegim. l'in bir top tisorunu çaldığın· hücumlar yapmışlardır. M A---- k 
ci. sallonkve Hbir tarasa inşa İtalya'd,_a_a_f ___ dan ya~alanmıştır. Cephenin diğer mmtakala- • ntones O 
etıri ece tir. alkevi civarında Tulumba çalmak rında da bir değişiklik yoktur. Atina'ya hareket etti 
bir Parti binası, . biraz daha Roma, 13 (Radyo) - Na- Doktor Mustafa B. C. de Londra, 13 (A.A) - Ade- Bükreş, 13 (Radyo) - M. 
·ı ·d 1 ... k d d poli prensınin dünyaya gelmesi d h ı A k · k 1 ı erı e çam ıgın enarın a a - Haydar oğlu Mustafa'nm in- mi mü a a e komitesinin gir- ntones o, zevcesı ve ·a emi 
liye sarayı inşa olunacaktır. doleyısile kral, üç seneden az şaatından su tulumbasını ça· diği çıkmazın vehameti muh- mahsus müdürü ve diğer ze-

Adı. cezaya mahkum edilen suçlu- f k'll d l b b h A · ' h ıye sarayının ınşası ıçın lan Sabri oğlu Avni yakala~- teli şe ı er e tefsir edilmekte vat a u sa a tına ya are· 
lazım olan arsayı vilayet ve· lan affetmiştir. mıştır. ve bir ltalyan ·gemisin Mala- ket etmiştir. 
recektir. (40) bin liraya çıka- Kaçakçılık iSarkmtllık ga'ya İtalyan kıtaları ihraç İstasyonda Türkiye, Yugos· 
cak olan binanın, Adliye Ve- Ankara 13 (A.A) - Ge· Peştemalcılarbaşl'nda Zevki etmiş olduğuğu hakkındaki lavya ve Yunan sefirleri tara· 
kaleti tarafından inşa edil- çen bir hafta içınde gümrük Selim otelinde Tevfik kızı Mü· haberler karşılaştı--ılmaktadır. fından teşyi edilmiştir. 
mesi istenmiştir. Bütün mah- muhafaza örgütü biri ölü 68 şerref, Kazım oğlu Hüseyin, Bu müddet zarfında İngiliz Sarkmtlhk 
kemeler, bu binada toplana· kaçakçı 1035 kilo gümrük ka· Cemalettin kızı Fatma'ya sar· murahhasları diplomatik yol- Keçeciler'de Lale sinema-
caktır. Kmlay kurumu için de çağı, 161 Türk lirası, 7 tüfek kıntılık ve hakarette de bu- larda Portekiz'le müzakereye sında Mehmed oğlu Hasan; 

Ankara, 13 (Hususi} - Hava 
hücumlarına karşı alınacak 
tedbirlerle meşgul olmak üzere 
Halkevlerinde birer büro açı· 
lacaktır. Hükumet, bu husus· 
taki kararını lazımgelenlere bil
dirmiştir. 

Denizyolları 
Müsteşarı şehrimize geldi 

İstanbul, 13 (Hususi} - lk
tısad Vekaleti deniz işleri 
müsteşarı Sadullah şehrimize 
gelmiştir. Burada alakadarlar
la temaslarda bulunacak ve 
yarın Ankara'ya dönecektir. 

Kızılırmak 
Seyrisefere mUsaid bir 

hale konacak 
Ankara, 1 3 ( Hususi ) -

Kızılırmak nc.ıı =nin seyrisefere 
müsaid bir hale konulması 
için Bayındırlık Bakanlığınca 

tetkikat yapılmaktadır. 

Mağlubiyet hatırası 
Adis-Ababa'dan Roma'ya 

getirilmiştir .. 
Roma, 13 (Radyo) - Adis

Adis-Aba'da italyan'ların mağ· 
hibiyet hatırası olarak kurul· 
muş olan aslan heykeli · Ro· 
ma'ya getirilmiştir, 

Kont Ciyano'nun 
seyahati 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
bir uzlıışmıya •loğru gidiliyor. ,, 

Jurnal d'halya gazetesi de Ak· 
deniz havasının hundan sonr• 
temizleneceğini , Türkiye - ltatys 
miinaschaıınıu 9~8 yılınılaki saıııi· 
rui ~ekle doküleceğini l\Iiliino n1il· 

nakaıile haşlıyon münasebatın J\'" 
rupa nizamını takviye edeceğinİı 
Türkiye'nin huk ve menfaatlerini 
ınüılafaada büyük kurlret gö tere•1 

yül sek de,·let adamlarının da ınes: 
nliyct lıL ile hareket ettiklerİ111 

bir bina yaptırılacaktır. Faali- 77 mermi ile 20 kaçakçı hay- lunduklarından yakalanmış- girişmek tasavvurundadırlar. Mustafa kızı Sulhiye'ye sarkın· 
yete geçen heyetler, çok kıy- vanı ele geçirmiştir. lardır. Söylendiğine göre müzake· tılık yaptığından yakalanmıştır. yazıyor. 
~~~amcz;;;mmiiml! .. .-...... lilililili .. ..__. ........ ._ ....................... 1.-:m:1 .. -.m. ....... ımmmaıllDİllllElııia;ım:mmm .. :mr!mı:il!ll!!i=niİl!Gi1.!r!'Smm:!l!m~m111.-~ 

-~--' ~~-] ~ Atillit' ın Definesi 
Tarihe mUstenid zabıta romam 

16 
- Piyer, dedi, kapıyı açık 

bırak ki, obüslerin ne netice 
vereceğini öğrenelim. 

Adamlardan birisinin ağı· 
zından mendili çıkardılar, Liik 
tehditkar bir vaziyet aldı, 
tabancasını da çıkardı. Herifte 
korkudan eser yoktu; fakat 
derin bir hayret içinde idi. 
Lük kendisine: 

- Bizim kabadayı, dedi, 
herşeyden evvel bana ismını 
bildireceksin; bundan sonra da 
bütün soracaklarıma cevap 
vereceksin .. 

·-

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

- Herif Fransızca bilmi
yor!. 

Dedi. Bunun üzerine Lük 
sözlerini Almanca olarak tek· 
rar etti. Bu defa adam: 

- Adım Markold' durl 
Dedi. Biraz sustuktan sonra 

Lük'ün tekrar söze başlama
sına meydan vermiyerek: 

- Maamafih, bana sual 
sormak faydasızdır. Ne benden 
ne de arkadaşımdan cevap 
almağa muktedir olamıyacak
sınız. Öyle bir kimsenin emri 
altındayız ki ona ihanet etmek 

lan ona sadık kalmağa 
burdur. 

mec· sademe neticesinde patlarlar. mideki gaz, hangi cinstendir? rakınadı; filintadan iki hafif 
Fakat müsademenin çok şid- - Kaşındırıcı ve uyutucu.. infilak duyuldu; kulübede ha· 

Dedi. 
Lük ve Piyer, harp esna· 

sında böyle inatçı ve azami 
derecede sadık kimselere rast 
gelmişlerdi. Bunun ıçın ısrar 

etmediler; Lük: 
' - Pekala, dedi, fakat ben 

size öyle bir sual soracağım 

ki, buna efendinize ihanet 
etmeden cevap verebileceksi
niz. işte silahlarınız bizim 
elimizde .. Tedkik ettik, obüs· 
ler nazarı dikkatimizi celbetti. 
Eğer sizin üzerinizde tecrübe 
ederek bunun mahiyetini an· 
lamaklığıınızı istemiyorsanız, 

bu hususta izahat veriniz. 
Almanlkısa bir düşünceden 

sonra: 
- Bu hususta sıze izahat 

detli olması ve merminin taz· Lük söze karıştı: fif bir duman peyda oldll· 
yık edilmiş hava ile sevkedil- - Bize ne yapmak fikrin· Liik ve Piyer kulübeden dışarı 
mesi lazımdır. Üzerinde sert de idiniz? Bizi uyuttuktan fırladılar ve kapıyı sıkı sık• 
bir madde vardır ki namlu- sonra nereye götürecektiniz. kapattılar. Lük: 
dan çıkarken, makanizmanın Markold biraz düşündü ve - Bu da iyi.. Hiçolmaısıt 
hususi bir aleti vasıtasile kı- sonra iki düşmanı tamamen zar

9
' 

zarak erir, bu kısım eridikten - Bunu sormak lüzumsuz- vermiyecek bir hale sokrnuŞ 
sonra, mermi en küçük bir dur. Çünkü size söyliyecekle- olduk! 
sademe neticesinde hemen rimi söyledim, bundan başka Dedi. Ve koşarak şato}'~ 
infilak eder. birşey söyliyemem. doğru gittiler. Çünkü artı 

"Mermi infilak edince hafif Dedi. güneş doğmak üzere idi. 

f k H kl ı p· b" k'oist 
a at seri surette intişar eden - a ısın... ıyer, usta ır ına 1 

.. 

bir gaz, boğucu bir gaz verir. Lük, çok sakin bir tavırla olduğu için sandalııı motöri.iflll 
Bu gaza karşı bir insan ancak bu tek sözü söyledikten sonra işletmekte biiyük bir güçlüğe 
üç saniye mukavemet eder; Piyer'e ayni sükunetle: uğramadı. . 
bundan sonra ölür. Maanıafih - Piyer dostum, dedi, şu Motörlü sandal kulenin ~·~ 
bayıltıcı, uyutucu vesaire gaz- mermilerden birisini bu adam bine yaklaştığı vakit, LU 
larla dolu ınermilerimiz de üzerine at, kendisini uyutmak Piyer'e: 

rı· 
istiyorum. Dostum, dedi, asılı çe 

Piyer, bu gele sandalı tuttu rduğurfluı 
vardır. 

Biraz sustu. Piyer: 
f • 
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Teşkilatla
rın' fJazi/esi 

Emniyet, 
itfaiye ve 
sıhhiye teş· 

kilatları: Hava korunması ci
hetinden hususi talim görmüş 
olmakla beraber gene tama
men esas vazifelerine bağlı 
kalırlar. Diğer kıtalar ise yeni 
teşkil ve talim terbiye edil
mek lazımdır. Bu teşekküller 
mensublarında birer mavi kol 
bağı ve üzerinde yardımcı 
teşkilatlara aid işaretler bu
lunur. 

Gaz arama ve temizleme 
1cıtaları: Taarruzdan sonra ka-
lan gazları temizler. Gaz bom· 
balarının büyük bir kısmı ek· 
seriya sarı haç grubuna (İler· 
de bahsedilecektir) aid mayi· 
den ibarettir, uzun müddet 
yerde kalır, ve pek yavaş te· 
bahura (Uçmıya) başlar ki, te· 
mizleninceye kadar yerde dai
mi bir tehlike teşkil eder. Bu 
neviden olan zehirli maddeler 
cildde, dokunduğu yerde yara 
açar. Bu sebeble gaz arayı
cılar hususi gaz elbisesi giy
miş olarak ya kimyevi vasıta
larla, yahud gaz birikintileri
nin çıkaracağı kokudan gazın 
cinsini anlıyarak bulaşık yerin 
hududunu küçük filamalarla 
belli ederler. Buraya kimse 
girmez, arkadan gelen temiz· 
leyici takım yerdeki zehirli 
maddeleri temizler. Bu temiz· 
leme işi, bol su ile yıkama ve 
kireç kaymağı serpme suretile 
olur. Su ile kloru icanştınp 
bulaşık bulaşık yerleri fırça
hula silmek ve süpürmek la
zımdır. 

Fenni ve hususi kıtalar: Tek
nik zararların bertaraf edilmesi 
Vt: yıkılmaya yüz tutmuş evle
rin zararsız hale konulması 

suretile caddeleri serbest bu
lundurmayı temin ederler. Tay
yare taarruzu bittikten ve 
(Tehlike kalmadı!) işareti ve· 
rildikten sonra yukarda yazılı 
kıtalar vazifeye başlarlar. Gaz· 
lar temizlenir, yıkılma tehlike
lerinin önüne geçilir, sonra 
halkın sokağa çıkmasına mü
saade edılir. Uzun müddet 
durucu gazlar, ancak fenni 
şekilde ve hususi kıtalar tara
fından temizlenirler. 

iş başında 
Her çalışılan müessesede 

şahsi korunma tedbirleri alı
nır. (\larm işaretile tayyarenin 
gelmesi arasında o kadar az 
zaman geçer ki bu müddet 
içinde, başka yerde çalışan 
birisinin kendi evine varma
sına vakit bulunamaz. Bu se
beple herkes, bulunduğu yerde 
şahsi korunma imkhnı bulabil
melidir. Tıpkı bir ev halkının, 
kendi evinde korunması gibi, 
bir ticarethane müstahdemleri 
de ayni ticarethanede korunur
lar. Keza oradaki müşteriler 
dahi ayni yerde korunurlar. 
Sinemalar, fabrikalar, mektep
ler, memurlar, nakliye vasıta
ları içinde ve caddelerde bu
lunanlar sığınaklara girebilme· 
lidirler. 

Müşterisi çok olan müesse· 
selerde bir de (intizam kıtası) 
olmalıdır. Esasen büyük en· 
düstrinin kendi yangın ve sıh
hiye teşkilatı vardır. Bunu ha· 
va korunma sahasına da teş
mil ederek, intizamı muhafaza 
kıtası, gaz arama ve temizle
me hizmeti, tahliye ve tamir 
takımları; yangın, bekçi ve 
kurtarma kıtaları yapılmalıdır. 
Şu halde büyük müesseseler
deki insanları da evlerde ol
duğu S!İbi (pasif ve aktif) kı
sımlarına ayırmak lazımdır. 
Büyük ticarethanelerde intizam 
yangın ve sıhhiye kıtaları yap
makla iktifa olunur. Bu kabil 
müesseselerde mükemmel tay
yare gözetleme ve sacla kes· 
tirme teşkilatı ve alarm mer
kezi, sığınaklara giden yolla
rın açıkça işaretlenmesi ve 
iyi havalandırma tedbirleri, 
postaların kuvvetlenmesi, en 
yakın yardım yerlerile sağlam 
irtibat ve kudretli bir idare 
gibi hususlara fazla ehemmi
yet vermek lazımdır. 

Caddeler 
Caddelerde ve nakliye va· 

sıatlarında bulunanlar ıçın 
toplanma sığınakları yapılmak 
ve yollar sarih surette işaret 
ve tarif edilmek lazımdır. Bu 
sığınaklar da tıpkı hususi sı
ğınaklar gibi 20-30 kişi alacak 
hacmi geçmemeli ve buna 
mukabil adetleri fazla olma
lıdır. 

- Devam edecek -

-------------------•Sayfa S .. 

İnce Mehmed bir deli gibi bağırı-

Fransa'nın menfaati 
Müstemleke mes'elesinde . . 
Almanya ile anlaşmaktır.~ 

Pari&, 13 (RadyP.) - Güs: 
tav Herve Viktuar gazetesinde 
neşrettiği bir makalede: 

"Fransa'nın ~n büyük men: 
faati müstemlekeler mes' ele· 

Puşkin'e rahmet, karısına yor Ve i~aretfer yapıyordu 
linet! l" 

sinde Almanya ile anlaşmaktır1 
Bu dostane hareketi yaparsak, 
Kameron iade edilirse Avrupa 
mes'elelerinde Almanyft'nın yar~ 
dımı temin edilecektir. Esasen 
Alman müstemlekelerinin en 
iyi kısımlarını lngiltere almış .. 
tır. Fransa'da bu hakikatı gör· 

Puşkin, meşhur bir Rus şa
ir ve edibidir, beynelmilel bir 
kıymettir. Yüz sene evvel öl
müştü. Ölümü de bir kadın, 
hem de kendi karısı yüzün· 
den vukubulmuştu. ' 

Kendi yüksek ve san' atkar 
hüviyeti içinde ruhi ve bedii 
alemler doğuran büyük san'at
kar, kos-koca bir dünyanın, 
küçücük bir kandilin kuyru
ğuna takılışı gibi, sevdiği ka
dının ardı·sıra gitmiş, onunla 
evlenmiş ve onun uğrunda, 

hem de onun yidiği nanele· 
rin izzetinefse ve erkek hay
siyetine düşen yumruklannın 
isyanı içinde düello ettiği bir 
rakibinin elile ölmüştü. 

Şimdi, o büyük san'atkarın 
asırlık yıldönümünü kutlular 
ve onun büyük şahsiyeti önün
de eğilirken, ayni yıllarda me
zara gömülmüş olan bir boş, 
bir kokmuş, toprak olmuş in
san hüviyetini de tükürüğe 
boğmak lazımdır ve bu hüvi· 
yet de, malUmdur: 

Karısı! 
Puşkin, yirminci asırda, ce

binden bir hamlede beşon 
bin dolar çıkaran yeni zen· 
ginden, yılda birkaç kerre 
Avrupa şehirlerini dolaşarak 

karısına türlü, türlü kürkler, 
tuvaletler getiren mirasyedi 
kocadan, sırtını bir müesse
seye dayayıb sağmal inek gi
bi herşeyi yiyib karısının ku
cağına sağan insanlardan çok 
yüksekti, fakat, karısı, onun 
kıymetini bilmedi. Kanadının 
üstünde göklere çıktığı yetiş

miyormuş gibi, bu kanadlar
dan, karşıda görünen yıldız· 
larla sevişmiye kalktı . Puşkin 
buna layık değildi. Tıpkı, her 
namuslu, her karısını seven 
ve karısına uygun düşen erke· 
ğin buna layık olmayışı gibi ... 

Fakat, hiçolmazsa her yüz 
yılın başında, insan oğulları· 
nın, insan kızlarının kulakları· 
nın dibine gelerek, korkunç 
bir hakikati anlatması hase· 
bile, 

- Kr--anızı seviPiz, onlara 
hürmet e ıniz, onlar sevgiye 
layıktır; 

Diyebilen bir hadise olma· 
sı itibarile, Puşkin 'in gördüğü 
ağır hiyanet, faydalı bir ha
dise ~eyahud da başkalarının 
saadeti için kendi saadetini 
feda etmek kılıklı birşey ol-

Eşrefpaşa' da kahveci Kadri 
ve Remzi'yi öldürmekle maz· 
nun ince Mehmed'le suç 
ortakları kahveci Hüseyin, 
kasab Ahmed, bölük emini 
Ali, Arab Rauf, berber Ah
med, Hasna ve Ayşe'nin mu· 
hakemelerine dün şehrimiz 

ağırccza mahkemesinde devam 
ed imiştir. Bu celsede bütün 
suçlular mahkeme salonunda 
ve suçlu mevkiindc bulunu
yorlard ı . fnce Mehmed çıplak 
ve yalınayak, üstübaşı perişan 
bir halde idi. Sakalı uzamıştı. 
Ara-sıra sakalını okşıyor, maz
nun sandalyasında bağdaş ku· 
rub oturuyor, tekrar kalkıyor, 
parmaklarile ayak parmakla· 
rmın arasını karıştırıyor, din
leyicilere ve muhakeme he· 
yetine bakarak gülüyordu. Bir 
aralık müdafaa vekili avukat 
Halid Natık'm söz söylediği 

sırada: 
- Bu adam da kim oluyor, 

söz söylemesine kim müsaade 
ediyor. 

Diye söylenmeğe başlamış

tır. Yanında bulunan gardi
yan ve jandarma onu teskine 
çalışıyorlardı. Çok perişan bir 
vaziyette bulunan ince Meh
med için gösterilen müdafaa 
şahidi doktor Faik Muhiddin, 
dünkü celsede dinlenmiş ve 
demiştir ki: 

- Maznun ince Mehmed, 
lzmir memleket hastanesinde 
müşahede altına alınmıştı. O 
vakit, hastanenin asabiye ve 
akliye mütahnssısı müşavere 
için beni· de çağırmıştı. Ken
disini orada gördüm, fakat 
söyledikleri gibi yedi, sekiz 
sene evel delilik yüzünden 
kendisini muayene ve tedavi 
edip etmediğimi hatırlıyamı· 
yorum, sekiz senelik bir mes
elenin hatırlanmasına da İm· 

kan göremiyorum, bunu ancak 
protokol defterinin tetkiki gös· 
terebilir, fakat bunun için de 
tedavi müddetinin tayini la
zımdır. 

Maznunun vekili bu müd-

detin tayin edileceğini söyledi, 
daha sonra hapishane baş 
gardiyanı lsmail Hakkı din
lendi. 

iki defa hastanede müşahe· · 
de altına alınan ince Meh
med'in, hapishanede gayri ta
bii birçok hal ve hareketleri 
görüldüğünü, arkadaşlarının 
üzerine saldırdığını, boğazla· 
rını sıktığını, elbiselerini par
çaladığını, yemek yimediğini, 
bu yüzden münferide alındı· 
ğrnı ve orada daha çok fena
laştığını söyledi, İzzet adında 
biri ile hapishane gardiyanla· 
nıl(lan birinin daha dinlenmesi 
için muhakeme başka güne 
bırakıldı. Maınun, mahkeme
den çıktıktan sonra ellerini 
havaya kaldırarak oynamıya, 
zıplamıya başladı ve jandar· 
malar tarafından götürüldü. 

Urla'daki cinayet 
Urla kazasının iskele şösesi 

üzerinde bir otomobil içinde 
sarhoşlukla arkadaşı Mehmed 
Kamil'i tabanca kurşunile ya
ralıyarak öldüren Ali hakkın
da Urla müstantikliği tarafın· 
dan tanzim edilen tahkikat 
evrakı şehrimiz Ağırceza mah
kemesine gelmiştir. Katil Ali· 
nin, Türk ceza kanununun 
448 maddesi mucibince Ağır-
ceza mahkemesinde muhake
me edilmesi istenmiştir. 

Finlandiya 
Kabinesi 
istifa ediyor .. 

Helsiski, 13 (Radyo) - Fin· 
Iandiya hariciye bakanının Mos· 
kova seyahati hakkında resmi 
bir tebliğ çıkmadan yalnız ka
bine bu hafta istifa edecek 
ve yeni bir kabine teşkil edi
cektir. 

mek istemiyenlerin bulunması 
çok fecidir.,, Demektedir. 

Japonya büdçesi 
Tokyo, 12 (A.A) - Kabine 

büdçede yüzde 90 nisbetinde 
tenzili hakkındaki maliye Na· 
zırınm teklifini kabul etmiştir. 

Bu suretle yeni büdçe 
2,765,000,000 olarak tesbit 
edilecektir. 

Bundan evelki Hirota kabi
nesinin büdçesi 3 milyar 938 
milyon idi. Ordu büdçesinde 
hafif tadilat yapılmıştır. Bu 
büdçe umumi büdçenin takri
ben yüzde ellisidir. Kabine 
havayici zaruriye vergilerinin 
indirilmesine ve fiatlerin yük
selmesine mani olmak için de 
bazı tedbirler ittihaz edilme
sine karar vermiştir. 

Diyet meclisi Şubatın 15 inde 
toplanacaktır. Siyasi mahafil 
büdçede yapılan tenzilat saye
sinde hükumetle muhtelif par-
tiler arasında bir anlaşma im
kanı hasıl olduğu kanaatini 
izhar etmektedirler. Ayni ma· 
hafile göre partiler müşkülat 
çıkardığı takdirde hükumet 
diyet meclisini feshedecektir. 

Kral hasta değil 
Londra, 12 (A.A) - Hü

kumet mahafili Kralın hasta 
olduğuna dair ecnebi memle
ketlerde ortaya çıkmış c' ·n 
şayiaları kat'i surette tekzib 
etmektedirler. Bu mahafil dok· 
torların taç giyme merasimin· 
den evvel ve sonra bu mera· 
simin yorgunluğuna tahammül 
edebilmek için istirahat tavsi
yesinde bulunmuş oldüklarını 

Befcika ilave ediyorlar. 
• Malum olduğu üzere Kra-

Dahi li istikraz im nahif olan bünyesi çocuk· 

aktedecek.. luğunda kendisine pek ziyade 
tayakkuz ile bakılmasını za

Brüksel, 13 (Radyo) - Bel· ruri kılmıştır. 
çika hükuınetı dahili bir istik- Cevalcade mecmuası lhüku-
raz akdine karar vermiştir. met tarafından toplanılmış 
Bu istikraz 3,5 faizli bir mil- olan bugünkü nüshasında şöy-

Dün gece, Puşkin'in bir ya· yar lSO,OOO,OOO franklıktır. le diyordu: 

zısını okurken, kendi-kendime Kızı/ay Esham borsasında muhtelif 
şöyle mırıldandım: Maske sergileri açıyor mehafilde ve hatt~ parlamen-

- Ey kadınlar! ... Puşkin'in Ankara, 13 (Hususi) - Kı- to mehafilinde hükümdarın 
karısının sim-siyah hatırasını, 1ılay kurumu, gerek burada yeniden sar,a nöbetleri geçir· 
temizleyiniz. Temizleyiriz, çün- ve gerekse lstanbul'd!\ birer miş olduğuna dair bir şayia 
kü en aşağı yüz yılda' bir, yü- maske sergisi açmağa karar dolaşmıştır. Fakat bu şayia 
zünüze bir gölge uzanmıya ça· vermiş ve hazırlıklara başla- kralın etrafındakiler tarafından 

muştur. lışacaktır. Çimdik mıştır. tekzip edilmiştir . 
.............................................................................................. 111111!11 .................................... .. 

Fırtına Ali ' 
\ enr'r Büyük Korsan Romam ~ ... -~- · ... ,,1 

-78. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Kandil yanıyordu. Dökülen 
titrek ışıkların altında biri 
Vardı. Onu derhal tanıdı: 

- A - dedi - sen misin 
Mustafa? 

- Benim Sultanım, ben .. 
Mustafa, hiç bir telaş, he

Y:.can eseri veya gayri tabiilik 
iostermiyordu.. Gene, safiyet 
~a~kesini takınmıştı: Zeliha'ya 

ogru bir iki adım attı: 
- Benim ya, benim yal. 

d Sonra, baş parmağını du
a~larına götürdü.. (Sus) işa· 

retı verdi.. Zeliha kaşlarını 

- Burada ne yapıyorsun?. 
Petro, omuzlarını hafifce 

silkti: 
- Hiç bir şey sultanım, hiç 

bir şey .. Ben sizin kulunuz, 
uşağınız değil miyim! 

- Öyle amma, burası se· 
Iamlık değil ki ... 

- iyi ~ya, harem dairesi 
işte .. Ağa izin vermişti. Sen 
bizim oğlumuzsun, demişti .. 
Geçerken, baş kalfaya da ha
ber verdim. Ben köylüylim 
değil mi ya, böyle harem da
iresi görmemiştim. Hani, şöyle 
bir öre im dedim .. 

Zeliha, bu cevabları tatmin- yuvarlana • yuvarlana, evlerin kızın, ağanın kızının odasına Fakat bu kadar garib, bu ka-
kar bulmadı. Şüphelenmemişti. adetini unutmuşsun. Konağı da girilir mi hiç?. dar tecrübesiz genç, yer yü-
amma, Mustafa'nın bu hare- hiç görmemişsin.. İyi düşün!. Sahte Mustafa, boynunu içi- zünde az bulunur .. 
keti, her halde saygısızlıktan Aklın başındadır elbet: ne çekti, gözlerini önüne eğdi, Zeliha, bu mevzu üzerinde 
daha öteye bir şeydi.. Seni, mazaallah burada biri kaşlarını kaldırdı: fazla düşünmedi: 

Z l.h ' k k ğ d"" ·· N b'I · ı Ô ı Onun için asıl mes'ele, Fır· e ı a nın or tu u ıger gorse.. - e ı eyım ya.... y e l , . . "d" B 
· 'd · b ı B. tına A i nin vazıyetı ı ı.. a-hir nokta vardı: Mustafa, sanki bÜnda hiç ıse gı eyım en su tanım. ır 

b. k "b I h t d · ı d" · bası bugün akşama kadar dü-Mustafa'yı bu oda da ken- ır şey yo muş gı i omuz a- a a ır ış e ım ışte ... 
ık A ki b b Şünceli, düşünceli dolaşmıştı. disi ile konuşurken görürlerse rını si ti: ya arının ucuna asa· asa, 

ne demezlerdi? - E, ne olur? dışarıya çıktı. Fakat gözleri Babasının "endişesi, yüzün-
f l f 1 f dk'k d' d den aşikar bir şekilde gözü-- Mustafa· dedi - bu yap- - Ne mi olur?. Iluna ne ırı · ırı etra ı te ı e ıyor u. 

V 11 h. b z l h M f ' k küyordu. Karısı, her zaman tıg" ının dog" ru olmadıg" mı bil· mana vermezler?. a a ı a· e i a, usta anın ar asın· 
d 1 d . yaptıg" ı gibi, ona hiç bir şey 

melisin .. Anlaşılıyor ki, kona- bam duysa veya görse, her an ses en ı: 
'k" · · k l d t t S k b" d h b 1 d sormamıştı. g .. ın adetlerine karşı hala ace- ı ımızı o um uz an u up so· - a ın, ır a a ura ar a 

k Erkek işine karışmamak la-
misin. Birçok şeyler var ki öğ· kağa değil, ölmüş kedi gibi gözükme, kendin için de ço 

zımdı. Erkek kararını verir işini 
renmemişsin. Babam sana, denize fırlatır.. fena olur! d yapar,.. kadın da onu takibe er-
şöyle veya böyle bir şey demiş Mustafa, şimdi korkmuş gibi Kapıyı kapadı ve gayri ih- di. Zeliha'nın anasının, izdi-
olabilir. Fakat bu saatte, ha- görünüyordu: tiyari gülümsedi: vaçtanberi düşüncesi böyleydi. 
rem dairesine gir, kızımın oda- - Ya, demek benim yap· - Amma saflık ha!. Sanki Osman reis, hazan ona da 
sına kadar çık, mı dedi. Onun tığım şey fena öyle mi? kendi odasında imiş gibi ko· bir şey sorunca, kadın; 
sözü ile bu hareket arasında - Tabii, tabii!.. Sen ne toy nuşuyor. Buraya girince ~irşey - Sen bilirsin ağam! Benim 
hiçbir münasebet yok .. Deniz- şey imişsin böyle!.. Hiç harem lazımgelmezmiş. Bereket ver- saçım uzun, aklım kısadır! 
leıde yaşıya-yaşıya,"' gemi için- dairesine, hem de bir genç sin ki, hem saf, hem de saaık.. - Sonu var -
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Düşman içinde Buyurun er meydanına 
Qenç Türk casuslar1.. Dinarh Mehmed Pehlivan, ansızın 

!iki Türk casu;Q, şimdi Avus- Bursa'dan lzmir'e geldi 
·:turya ordusunun içinde idiler. Dinarlı, Tekirdağlı Hüs~yin Pehlivandan teklif 

o akşam Aliz, dayısından 
6 

ş: .. -Dedi- ne yapıp yapıp beklediğini söylemiş ve "Büyükler küçükler~ ~eğil, 
ıtaze haberler almışh. Gene tekrar gelmelisin.. b ''kf -' okur demıştır 

d k ·k· · -Gelecegvim inşaallah .. Biz, ku''cu''kler ÜyU ere mevaan '' .. .. · -· ertesi gün orman a aş m ı ıncı ._, k k d - l 
h inşaallah deriz.. Haydi sen ' · . , 1 karşılamama mum un egı -faslını yaptıktan sonra bu a- sıkılma çünkü benim de iti- Geçenlerde lzmır e ge en dir. Ne de olsa Hüseyin peh-

ıberleri verdi: dalim ~e asabım bozulur. İki Türkiye ~ağlı ve ~erbve,st g~- livan, Türkiye başpehlivanıdır. 
- General, imparatora yar- o u Tekırdag lı Hu- k" k"' 

genç biribirini kucakladılar. reş şampıy n . Benim bild iği m şudur ı, u-dım edemiyeceğini bildirmiş. Aliz sür'atle uzaklaştı, gitti. seyin pehl_ivan, idarehanenııze çük, büyüğe meydan okur ve 

- Sebep? Ahmet'le V<li o akşam kat'i gelerek Dınarlı Mehmet peh- işte söylüyorum: Tekliflerini 
- Korkuyor. O takdirde kararlannı vermişlerdi: livana meydan okudluğunbu l?dıl- bekliyorum. 

Osmanlı kuvvetlerinin, bu sa- Veli orduya dönecekti. Ah- dirmiş ve hali~ s_tan u _ ~ 1 am • 
bayı tamamen veya çarçabuk medde Avusturya ordusunun Dinarlı Mehmet le gureş _gunu Konusan kıtap 
işgal edeceklerini bildirmiş. içine dalacaktı. tesbit edileceğı sırada Dınarh- , 

Bundan başka, imparatorun Ahmed sordu: nm ansızın ortadan kayboldu- - Başı 3 üncli sahifede -
ordusuna yaklaşabilmek için - Peki, Veli, ben bu or- v söylemişti. Hüseyin peh- meye verir... Bunların hazım-

} ? gunu b . . .. d .. v ·· müteaddid yerlerde Türk'lerle dunun içine nasıl da acağım. livan: sızlığım ve etaetını gor ugu 
çarpışmak lazım imiş. Galiba, - Aliz'in yardımı ile .. Sa- _ Dinarlı benden neden zaman, gene oraya koşmakta 
İmparator, otuz bin süvari ile na bir hayvan bulsun. Ôte-b~· kaçıyor. Eğer bu defa güreş tereddür.:l etmez .. 
gelmesini bildirmiş. General ri alırsın, Avusturya askerlerı· teklifimi kabul etmezse ben- Kitap elde, kitap masada, 

nin arasında satarsın.. l h ld ·· ·· .. 
de diyormuş ki: den korkuyor demektir. fakat kitap ıer a e gozonun-

- Hem burası boşta kala- - Olur, seyyar meyhaneci Demişti. Hüseyin pehlivanın \ de durmalıdır. Kitabın muhte-
olurum bel. ki 

cak, hem de otuz bin süvari· Varı"llerle bu sözlerinden sonra Dinarlı viyatının kulaktan na i, ne d d Hah, tamamı.. 1 k k b. k f" t ı nin üçte ikisi yollar a üşman Mehmed'in cevabı a a a ve kadar tekni ır ey ıye o ur-rakı, şarap satarsın .. 
tarafından kırılacak ve oraya Fakat ertesi sabah Aliz, bir merakla bekleniyordu. Bu ce- sa olsun, muhakkak ki, anor
ancak on bin süvari ile vara- fırsat bularak değirmene gel- vahın (Evet mi, hayır mı) ola· Dinarlı Mehmed Pehlivan mailerin t edris ve terbiyesinde 
bileceğim. Bundan çıkacak miş ve Ahmed'e kısaca; cağı düşüncesi herkesi heye· için henüz bana teklifte kullanılan, ayni zamanda "Kül

fayda nedir? - Veli gitmesin. Çünkü canlandırıyordu. Nihayet Di- bulunulmamıştır. Böyle bir tür" dediğimiz nesnenin ha-
- Emin misin Aliz, gene- hududu geçemiyecektir. narlı Mehmet pehlivan ceva· teklifi kabul edeceğim tabiidir. kiki intişar kudret ve şartla-

ra! bu haberi gönderdi mi? Demişti. Bu suretle Veli'nin hını verdi, hem öyle bir ce· Ancak bir şartla: yapılacak rmı dejenere etmeğe çıkan bit 
- Evet, dayım iyi malumat hareketi akim kalmıştı. Aliz, vap ki, yazı ile, sözle değil, t .!klifi muvafık bulursam kabul nevi zıpçıktılıktır ki, buna karşı 

almış.. o gün onlara nihayet her iki· doğrudan doğruya Bursa'dan ederim. yer yüzünde hiçbir muharrir, 
Bu haber, çok mühimdi. sinin de Islatina nehri civarı- lzmir' e gelmek suretile... Şunu da ila\te edıniz ki müellif, mütefekkir ve münev-

Hatta kendileri orduda iken na gelen Avusturya ordusunun Dün bir muharririmiz, Di- baş pehlivanlık için güreşler verin reyini alabilmeğe imkan 
bazı esirler, böyle bir yardım- içinde daha müsaid çalışabi- nar'h Mehmed pehlivanı gör- yapılırken ben Türkiye' de de: olmıyacaktır .. 
dan bahsetmişlerdi. Demek ki, leceklerini söyledi.. müş ve Tekirdagv 'h Hüseyin'in, 'd b l Bı"r Sı"nemadaki sesli filmden 

d" Genç kız, çok muztarip ve d d ğil, Yun~nistan a u unuyor-
ordunun kısmı küllisi şim ı teselliye muhtaçtı. Fakat mu- kendisini er mey anına avet dum. İstanbul' da böyle birşey istifadeye kalkan Fransız mü-
lmparator üzerine daha kat'i kavemete, gülmemeğe çalışı- etmesine karşı ne diyeceğini yaptılar. O vakit, ai!evi bir hendisi, sinemada gözün sey
ve seri olarak harekata geçe- yordu. Başına gelebilecek her sormuştur. Dinar'lı Mehmed, rahatsızlık yüzünden lstanbul- rettiği kısımları çıkararak; sa
bilirdi.. Düşüncesini, Aliz'e felakete şimdiden boyun eğ- çok; mütevazi ve kibar tavırlı dan ayrılmağa mecbur kal- dece muzik ve mükôlemeyi 
hiç. belli etmedi: miş görünüyordu. bir pehlivandır. Samimi duy· mıştım. Hatta şimdi bile an- esas tutmuş olsaydı, hakiki 

Ya kendisinin , yahud Veli- _ Tanrı ne isterse 0 ola- gulu bir Türk genci olan Di- nemi ve kardeşimi hasta halde ilim ve insan psikolojisi nok-
nin orduya kadar giderek bu- cak, Ahmed, Allaha ısmarla· nar'lı, bu güreşten çekinecek yatakta bırakarak Bursa' dan tasmdan bu makine şarlatan· 
nu haber vermesi lôzımdı. dıkl hiçbir vaziyeti bulunmadığını geldim. Çünkü bana meydan lığının fikir ve beşer hayatı 

- Ne düşünüyNsun Ah- - Bize iki hayvan verebi- söylemiş ve demiştir ki: okunduğunu ' haber aldım. Yal- için güzel birşey değil, ancak 
med! lecek misin? - Ben profesyonel bir gü- nız çok acaip lbulduğum bir asri ve teknik bir züppelik 

- Veli'yi yarın vazifesinden - Bu gece, kendim hazır- reşçıyım. Binaenaleyh herşey· nokta var. Bu da, spoı ale- olduğunu anlardı. 
ki 

1 v l f · · d d"' minde büyüklerin küçüklere uza aştır. ıyacagım. den eve men antımı e u- Ancak şu var ki, her şeye A 1 d 1 Çok gu··zel olduguun ka- B hl" T k' meydan okuyuşudur. Bu mey-
- nama ım - şun .. u

1
rum ... aş. pe. ıva~ e ır- l rağmen okumamakta deva .. m 

Sen gfiya onu bu sebeple dar çok ta iyisin! dag lı Huseyın ıle gureşmek dan okuyuş şeklini hayrete eden kafalar, kitaba karşı goz-1 k A 1 d Aliz, tatlı tatlı güldü: koğmuş o aca sın.. n a m k [ lerini yummakta ısrar göster-v ] d h l b d h - Sabahleyin karanlık sö- Bugün Ü mac. ar 
ya, e i er a ura an a· d. d'ıkçe, hastaya gıdanın iğne kerken şu aşağı tepenin ı-

reket etmelidir. k 1 ile verilmesi gibi, kulak yolun· S . bindeki kuyunun önünde i i y v olursa maç ar 
- Peki Ahmed.. en gıt· 1 ag m Ur '

1 

dan kitabı onun kafasına sok-~ hayvan bulacaksınız. 

miyorsun yar - Fakat bunu sen nasıl h lk h d olacak maktan başka çare yoktur. 
- Onun için de yarına 1 a sa asın a •• Okunmadan, yaprakları açıl-d kl·u • l"' başaracaksın?. 

kadar üşünme ıgım azım.. madan kaldırımlara düşen bi-l - Kolayını bulacağım elbet: · -
0 - Ahmed, biz nası ayrı- haydi helallaşalım Ahmed.. Bugün Altınordu takımı lzmır- çare kitap namına, bir müd-

lınz? Genç kız, bu son cümleyi det olsun, (Saltanatlar devi-
Ahmed, gözlerini, ağaçlık· söyler söylemez, derin hıçkı· Spor'la karşıfa~acaktır . ren) kalemimizi, hizaya çeke· !arın arasından süzülen ışık- nklarla sarsılmağa başladı. '$ biliriz. Ne yapalım, bu da 

!ara dikti. Hafif bir sesle; Ahmed, onu kollarının arasına Bugün Alsancak sahasında geride kalan ve Altınordu-De- bizim insanlık yığını hesabına 
- Vazife -Dedi- vazife!.. almış, öpüyor, kucaklıyor ve senenin ve şampiyonanın en mirspor'la olan maçlarını ka- bir fedakiırlığımız daha olsun. 

Ben Tiirk"üm Aliz. Hem de kendisini ağlamamak için zor- heyecanlı karşılaşmalarından zanmıya muvaffak olursa puan- Orhan Rahmi Gökçe 
askerim .. Sağ kalırsam, Alla- lukla tutabiliyordu. biri olan Altınordu-lzmirspor tajda ileri giden Altınordu ve • 

bım ve Peygamberim namına Genç kız, kendini topladı, maçını seyredecek beriki ta- Göztepe ile puan puana gele- Her türlü ve her lisandan 
yemin ediyorum, geleceğim. Ahmed'in kollarının arasından kını için mühim olan bu mü- cek ve bu suretle milli kümeye 
Dağlar, diyarlar aşarak gelip sıyrıldı, arkasma bakrnadau sabakadan evvel takımların gidecek ikinci takımın tesbiti 

seni alacağım... uzaklaştı. puvan üzerindeki durumlarını için yapılacak olan tasnifte 
Aliz hıçkırdı: * * * gözden geçirelim. Altmordu mevki almış olacaktır. Binae-
- Demek ki sen de gidi- Şimdi, Avusturya ordusun~~ takımı şimdiye kadar yaptığı naleyh bugün Altınordu ile 

Yenive Eski 

• 1 
1 >&~ ...... .JS '* 1 

Mevlüde davet 
Şehit tayyareci teymen 

Salahiddin'in ruhuna ithaf 
edilmek üzere Şubatın 14 
üncü Pazar günü öğle na· 
mazından sonra saat onüçte 
Hisar camiinde Ömer Sesli 
tarafından mevlfid okuna~ 
cağından ar' 3daş\arı ile bil· 
cümle vataı Jaşların gelme-
lerini rica ederim. 

Salahiddin'in eşi · 
Nezihe 

OORSA 
aeswua;w 

Üzüm sat.şiarı 
Çu. Alıcı K. S. 

428 İnhisar ida. 10 50 
231 M. J. Taran, 12 25 
115 Esnaf banka. 14 25 
50 K. Taner 13 50 
41 Alyoti bira. 13 
36 H. Alyoti 15 50 
21 Beşikçi o. 11 50 
15 Ş. Rıza halef.14 
15 Vitel 10 50 

952 
411858 
412810 

Zahire sattşları 

K. S. 
11 
22 
16 75 
13 50 
13 
16 50 
11 50 
14 
10 50 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
372 Buğday 6 375 7 

18 Fasulya 7 7 
390 K. darı 6 15 6 15 
240 Kepek 3 50 3 50 

2 Mercimek 9 9 
43 M. dan 5 50 5 50 
16 Ton p. çekir. 3 50 3 50 

259 B. pamuk 46 49 
------

Müstemlekeişi 
Avrupa mes'elelerinden 

bUsbütün ayrı bir mes'ele .• 
Berlin, 13 ( Radyo) - Ha

lifaks - Ribentrop mülakatları 

üzerine Alman gazeteleri ol
dukça şiddetli neşriyat yap
makta ve: 

"Müstemleke talebiAlmanya 
için pazarlık mevzuu olmıya· 
caktır. Müstemleke talebi, Av
rupa mes' elelerinden büsbü· 
tün ayrıdır. Almanya'nm Lon
dra sefiri, müstemleke işinin 
hallinden evel hiçbir mes' ele 
üzerinde durulamıyacağını söy
lemiştir,, demektedirler. 

Bir ihtilal daha 
Malaga, 12 (A.A) - Hon

duras' da ihtilal çıkmıştır. Men· 

doza ve Almendaros isimle
rindeki asi generallerle siyasi 

liderlerden birkaç kişi Tezuci
galpa' da tevkif edilmişlerdir. 
Bunların tayyare meydanı ile 
hükumet merkezinin kışlalarını 
tahrib etmek için hazırladık
ları harb malzemesi vaktile 
meydana çıkarılarak müsadere 
edilmiştir. Atlantik sahilinde 
asi general Jose D Avila 
hücuma geçerek Pregrese civa-
rında bir treni yoldan çıkar· 
mıştır. Vak'a mahalline gön
derilen hükumet kuvvetleri 
asileri hezimete uğratmışlardır. 
General Jose D Avi1a dağlara 
iltica etmiye mecbur kalmıştır. 

Maras Yorsun! içindeydiler.. Avusturya go· ı· · t k } a as nda 
6 müsabakadan leşini kazan- zmırspor ~ ım an r ı 

- Belli değili Arkadaşımla nüllüleri, bir başıbozuk ordu- , k b" v yapılacak olan bu mühim kar· • 
konuştuktan sonra kararımı sunun intizamsızlığı ve arga· 

1
· · Al şılaşma her iki takım için ayni Yıldırım 

Kitap satın alınır ve satılır. 

Birinci kordon No. 130 da 

Kitapçı İ. Kolokoças Kurtuluş be , .. a.,;ım kutladı 
k dı. Göztepe ye arşı ır mag· 

1 1 h lfibiyeti oldu, zmır~por -vereceğim.. Haydi sevgilim, şalığı içinde, palavra ar a, 0 • S K f w lAb ehemmiyeti haiz bir maç ol-
. b l' . tay'a ve K. . . a mag u haydi ruhum, müsterih oJ, ra tepmeklerle, lstan u a gır-

5 
.. duğundan sahada ender gör· 

k h ı 1 ·1 h 1 ki olmak suretile yaptığı mu-mesafe ve zaman bizi ayıra· me Ü ya arı e, sar oş u a k b · du··gv u"mu"z heyecanlı ve alakalı 
1 d 1. t t"' sabakadan ikisini ay ettı. maz. Dur, güzel gözlerini d~ı- vakit geçiriyor ar ı. ş e, a d müsabakalardan birine şahit 

1 · A l ! uzakta, sarhoş gönüllüler, na- Şu vaziyete göre Altınor u daklarımla si eyım.. ğ ama ·· k b olacagu ız. Bu maçtan evel K. 1 k h. ra ata, ata oynıyorlardı. takımı bugünkü maçı ay et· 
Bu gözlere ağ ama lÇ ya- f · t S. K. - Egespor takımları şam-H b. · · · ı· mparatoru·ı karargahı da tiği takdirde ena vazıye e kışmıyor. er yaş, ır ıncı il"' k'" · · piyona maçlarını yapacaktır. l 1 H d. bı'rkaç kilometre ötedeydi, ya- düşeceği gibi mi ı ume ıçın 
tanesi kadar pan tı 1

•• ay ı d d.. Ayı1 '1 ktılüple rin B. takımbrı l d l H l beslediği ümidler e suya u-ağlama, yazık olmasın incilere. pa-ya nız ı ar. ayvan arının 1 h Al sabahleyin Halk sahasıııda 
Al •· ··ıd·· sırbndaki içki varillerini indir· şecektir. Binaena ey tınor· 

Bu son söz, iz ı gu ur· k k k"'rşılaşacal<tır. Hava yagw murlu du takımı vaziyetini urlarma ... dü. Fakat genç kız, biraz sonra mişlerdi. k geçtigv i taktirde bütün maçlar 
8 a" a kalkarken - E, kç ,"r verelim Ahmed.. için bu maçı azanmıya ça-

Yangın söndürme makinesi 
· almak istiyenlerin Milli mü· 

dafaa vekaleti tarafından tec
rübesi yapılmış ve muvaffa
kıyeti tasdik kılınmış olan Yıl· 
dırım yangın söndürme maki
nesinin İzmir accntas ı Balcı
larda Büyük Arap hanında 
bay Sakir Nüzhet mağazasına 
müracaatları kendi menfaat-

Maraş 12 (ı-:.. A) - Maraş 
kurtuluşunun 18 inci yıldönü
münü büyük bir sevinç ve coş· 
kunlukla kutladı. 

'Mff'IW'Pia---·· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
izmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 
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-~-~-l_z~m~ı-· r_Kı_o_m_u_ta_n_l..:ı#;:..ı _ı_· l_a_n_l_a_r_ı ___ I cü makddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: ve te lif mektuplannı ihale gün .ve saatından en geç 

--

bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma komis· 
1 - Tayyare alayına ait Karakorum deniz motörünün iki yonuna vermeleri. 16 31 14 2 162 

adet egzostu yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - ihalesi 26/Şubat/937 cuma günü saat 14,30 da Mst. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 1 - On ila on üç pansuman çadırı ile otuz dört ila kırk 
3 - Tahmin bedeli 150 lira olup ilk teminatı 11 lira 50 beş tane hastahane çadm kapalı zarfla satın alına-

kuruştur. 1 cakhr. 
4 - Nümune ve şartnamesi satın alma komisyonunda gö- 2 - Beher hastane çadırına 1100 ve beher pansuman ça-

rülebilir. dırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- 3 - ihalesi 5/Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ve 3 üncü mcıddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 4 - ilk teminatı 4147 lira 50 kuruştur. 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale saatın- 5 - Şartnamesi üç lira karşılığında M. M. V. satın alma 
dan en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. komisyonundan alınır. 

1 O 14 19 25 422 6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-i 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
1 - 1,000 Ton muadili olan 1,388,888 litre 73 oktanik 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-

benzin ile 200t'ln muadili 274,248 litre87 oktanik ben- kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
zin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. saatından enaz bir saat evvel M. M. V. komisyonuna: 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 415,364 lira 60 kuruş vermeleri. 14 2 16 31 440 

Çünkü ASPİR İN seı 
denberi her fürlü soc 

g ı nlıklarına ve ağrılara. 
fesiri şaşmaz bi r ilaç oldt: 

isbat etmiştir . 

olub ilk teminat parası 20365 liradır. lzmir harici askeri satın alma ilanları 
AS P İ R İ N in fesirı 

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın Deniz levazımı satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 110,000 lira olan 10,000 ton rekompoze kömürü 16· 

Şubat-937 tarihine rastlayan salı günü saat 14 te kapalı zarf 

usulile alınacaktır. 

em in olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

alma komisyonundan alınır. 

4 - ihalesi 17 şubat 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale saatın
dan en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektublarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 1627 1 15 31 14 

1zmir Müstahkem mevki satın a{ma komisyonundan: 392 
1 - Ordu hastaneleri için muhtelif eb'adda 238300 metre 

patiska 3/mart/937 çarşamba günü saat 15,30 da İs· 
tanbul Tophanede satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. ilk teminatı 
5907 lira 10 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyenlere fstanbul 
satın alma komisyonunca verilir ve nümunesi görü
lebilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- . 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bera· 
ber teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
geç~bir saat evvel komisyona vermeleri. 9 14 19 26 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de· 

mirden mamul karyola açık eksiltme ile satın alına-
caktır. 

Muvakkat teminatı 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mu

kabilinde komisyondan hergüu verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim · 

ı , edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç 16/Şubat/937 salı 

günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra 

verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği. 

30 s 10 15 482/278 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 52500 lira olan 1000 ton Dizel mayi mahruku 26 şu

bat 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat ondörtte kapalı 

zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şart
namesi komisyonda 263 kuruş mukabilinde hergün verilir. is
teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektupları 26 şubat 937 cuma günü saat 
onüçe kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ve saattan sonra verilecek mek· 
tupların kabul edilmiyeceği. 10 14 19 24 

1---------------------------------------::...m----Izmir vilayeti Defterdarlığın
dan: 2 - ihalesi 20 Şubat 937 cumartesi günü saat 11 de kış

lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutan 2912 lira olup ilk te- Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan hoca 

minatı 218 lira 40 kuruştur. mahallesinde birinci sipahi çarşısında 21 say1h dükkanın tah-

Izmir sicilli ti-
'* caret memur-

luğundaiı: 
No. 1926 12-2-937 
lzmirde birinci kordonda 

ticaret yapan Şark halı Türk 
anonim şirketinin 10-2-937 
tarihile tasdikli sirküleri tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1926 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1-Sirküler 
f zmir sicilli ticaret me
murlüğü resmi mühürü 

ve F. T enik imzası 
12 Şubat 1937 

Şark Halı Türk Anonim şir
keti Merkezi: lzmir 

Sirküler 4 - Nümune ve şartnamesi komisyonda görülepilir. sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan iti-
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma- baren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan Baylar, 

ları şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü almak ve müzayede şartlarını öğrenmek isti1enlerin Defter- 1 Teşrin sani 1935 tarihli 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile darlık tahsilat idaresine müracaatları. 14 21 28 459 sirkülerimize zeyildir. 

birlikte teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat D •• } b } d• • • ) Şirketimizin müdürlerinden 
evvel komisyona vermeleri. 5 9 14 19 365 eDllZ e e ıyeSJ reJS İğin• Mösyö Louis de Andria 1 

lzmir Müıtahkem Mevki satın alma komisyonundan; den,• Ağustos 1936 tarihinde şir-
1 - Kilo 1790 metre 2450 dural alaminyum saç ve perçin ket hizmetinden ç.ekilmiş oldu· 

dural ve alaminyum boru kapalı zarfla eksiltmeye kon- 1 - Eksiltmeye konan iş: 600 hektar raddesinde bulunan ğu için mumaileyhe verilmiş 
muştur. Denizli vilayeti merkez kazasının ınevcud kadastro olan imza salahiyet refedilmiş 

2 - Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ille teminab haritalarının 2290 sayılı kanunun birinci maddesinde ve 1 Teşrin sani 1935 tarihli 
1162 lira 50 kuruştur. istenilen mikyaslara ve Nafıa vekaletince tertip edilen sırkülerimizde yazılı şartlar 

3 - ihalesi 18/Mart/937 perşembe günü saat 15 tedir. şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınması dahilinde aşağıda isim ve im-
4 - Şartnamesini görmek istiyenler Ankara M. M. V. sa- aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen hali zası yazılı Mösyö Fritz d'fsi-

tın alma komisyonunda görebilirler. Muhabere ile şart- hazır haritalannı tanzim etmektir. doro'ye vekili umur sıfatile 
namesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler. Bu işe aid keşif bedeli maktuan 3200 liradır. vazı imzaya mezuniyet veril-
Muhabere ile şartname gönderilemez. 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: miştir. · Keyfiyetin kayit buyu-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 A) Eksiltme şartnamesi. rulmarını rica ederiz. 
üncü maddelerindeki belgelerile teminat ve teklif mek- B) Mukavele projesi. Şark Halı Türk Ano-

Davet olunduğum 
birinci kordenda "Ş 
Türk anonim şirketi 
sesinde okuyup anlattı 
kaleti tazammun ed 
1-2-937 tarihli sirkül 
ma ile birlikte konul 
ların dairemizin 1211 
ile dosyamızda saklı 
935 tarih ve 9534 No 
küler mucibince 11Ş 
Türk anonim şirketi,, 
feten firma ile birlikt 
tereken imzaya mezun 
tin idare meclisi a 
zat ve hüviyetleri ma 
seyin Fevzi Beler ile 
linari'nin ve çekilen " 
drea,, yerine imza s 
verilen Firiç lsidoro'n 
müdderecatını tamame 
ve ikrar eyledikten so 
di ellerile koydukların 
ederim. Bin dokuz y' 
yedi senesi şubat a 
rinci pazartesi günü. 

T. C. İzmir üçü 
teri Tahsin Amu 
rnühürü ve vekili 
Günyer imzası. 
Umumi No. 1105 
Hususi No. 1/ 150 

Bu sirküler nüshasm 
dosyasında saklı 1-2-9 
ve 830 umumi numa 
na uygun olduğu tasd' 
dı. Bin dokuz yüz ot 
senesi şubat ayının o 
cuma günü. 

tuplarmı ihale gün ve saatından. en geç bir saat evci C) Şehir ve kasabaların halihazır haritasının alınma· nim Şirketi 
......._, komisyona vermeleri. 30 14 2 16 291 sına aid şartname. imzalar okunamadı 

1 · D) H • Vekili umur Mösyö Fritz 

lzmir üçüncü Not 
uıs Amur resmi 
ve namına Ali 

Günyer imzas 
12 şubat 1 

20 kuruşluk harç 
30 kuruşluk damg 
20 kuruşluk tayyar 

zaıır Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: ususı şartname. d 
1 - Ordu hastahaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet S) Mevcud haritalar ve hesabat. d'lsi oro bu suretle imza 

1 · l b 1 · edecektir: 
trat battaniyesine verilen fiat Vekaletçe pahalı görül- stıyen er u şartname erı ve evrakı Denizli belediye- F. d'lsidoro 
düğünden 16 Şubat 937 salı günü saat 15 te lstan· reisliğinde görebilirler ve incelebilirler. 

b 37 
Mahallinde okunup manası 

ul'da Tophane'de satın alma komisyonunda pazar- 3 - Eksiltme 13 Şubat 9 cumartesi günü başlayıp 5 
hlda eksı'ltmesı· yapılacaktır. 937 .. - 15 d D anlatılan bu 1-2·937 tarihli mart cuma gunu saat e enizli belediye- k 

2 - H . . t h - b d ı· 24300 1· d ilk d kk 1 d k .. ve aleti mutazammın sirküler epsının a mın e e ı ıra ır. teminatı sin e leşe Ü e ece encumen huzurunda yapılacaktır. 
1822 lira 50 kuruştur. altında yanımızda imzalarını 

3 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. k 
- Şartname ve nümuneleri İstanbul satın alma komis- oyan zat ve hüviyetlerini bil-

yonunda görülebilir. 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira mu· diğimiz Hüseyin Fevzi Beler 
4 1 kl l T vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi- ·ı ş ı M l' · F. · 1 · 

- ste i erin icaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- ı e ar 0 ınarı ve : ırıç sı-
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· kalan haiz olup göstermesi lazımdır. En az 300 hek· doro'nun olup münderecatını 
del~rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte tar büyüklüğünde kasabalann haritalarını tanzim et· tamamen kabul ettiklerine şa-
temınat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel miş ve harita umum müdürlüğüne beyendirdiklerini hadet~ ederjz. 

.............._ komisyona vermeleri. 11 14 421 bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid Şahit 
Ilın· M Nafıa işleri müteahhitlik vesikası. K k d · d 
1 

ır st. Mv. K. Sat. AL K. Rs. den: arşıya a a ıstasyon ca · 
- Şartnamesindeki değişiklik dolayısile dört adet muh- 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa· desinde 3 numaralı evde otu-

telif tezgah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon- attan bir saat evvel Denizli belediyesine getirerek ek- ran lsak Franko. 

2 
muştur. siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri- Şahit 

- Tahmin edilen bedeli (17000) lira olup ilk teminat lccektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Karşıyakada Salih paşa yalı 

3 
parası (1275) liradır. 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve caddesinde oturan Andre oğ-

-
,,_ __ , ,........,-_oEl_h~a_le ... s~i _4_ M_a_r..:.t -=9-=3:...:.7_..c..:. pe:ırş'-=e.::m:.:b:.:e:...Q.=:gün:.:.:i.ı:..' ...::S:::.a::::at:......:.1.::::5_t::.::e:.!:d:.:.:i r~. _ __Jı_ __ _:d:.:.ış!....:z=a::rf.::ın:_:m:.:ü=h::ü::r_:m=um:~~u~ile:_:i~yi::c:e_.__:k::~~P:.a:b:: _lm::_ı3~._.._:o:,:lm=as~:~ lu Piy.er T araboka. 

1.1 a. ı nnft 

Kayıp 
Aramyor. 

Seferberlikten beri 
duğu halde 1935 sen 
Musa Ağanın oğlu 
tarafından Tire'de gö 
olan Langaza muhac 
den ( Saraçhh 
man ol)lu Salih'i 
şiresi Emine arama 
Gören ve bilenlerin 
niyet namına aşağıda 
rese malumat vermel 
olunur. 
lzmir' de: Şehitler ca 

de Sepetçi soka 
No. lı hanede kı 
deşi Süleyman kız 



~ Sayfa 8 ----------------------ANADOLU -----------ma:ı-~------~-rJlll 14i2ı937 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 22 şu

batta beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacakt1r. 
"TURKİA,, vapuru 28 şu

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEFJORD,, vapuru 14 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"BRETGNE,, vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,~ vapuru ni
sanın onbeşinden sonra NEV· 
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ___ .................... .. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

SiS "UL YESSES11 vapuru 
9 şubattan 13 şubata kadar AMS
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için tah
milatta bulunacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 11 
şubatta beklenmektedi!'. Tah· 
liyesini yaptıktan sonra BUR
GAZ, V ARNA ve KÖSTEN· 
CE için yükleyecektir. 

SiS "GANYMEDES,, va· 
puru 20 şubatta gelip yükünü 
boşalttıktan sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
KUMPANYASININ 

SiS "GUNBORG,, vapuru 
12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, ve SKAN
DİNA VIA limanları için yük
leyecektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27 şubatata doğru bekleniyor. 
RuTTERDAM, HAMBURG 
ve BAL TIK limanlarına yük
leyecektir. ---
SERVİS MARITIM RU-

MEN KUMPANYASININ 
SIS11PELEŞ 12vapuru şubatta 

gelip PiRE, MALTA ve MAR· 
SİL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "ALBA JULİA,, vapuru 
26 şubata doğru beklenmekte 
olup 28 şubatta PİRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanla
rına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

. •' ,-·~··. , 
O 'L' • 

~oıo 40 
İktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
-,,-Dt.ı 

rı ,, 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 
- Telefon 3332 

"J - --.... • .: ·~· ·• • '~ •· :Y~~ .... , . , 1 , •• ~!.S... .; . •/. . ·:·./' ., ··~· .. ; ... . . 0

} • • 

ı W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LİNİE. HAMBURG 
"MANf SSA,, vapuru lima· 

nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MİLOS,, vapuru 17 şu
batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"DELOS,, vapuru 17 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

11HERAKLEA,, vapuı u 3 
martta HAMBURG ve AN
VERS limanlarınbanyük geti
recektir. 

"ACHALA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
SS. CORPORATİON 
"EXILONA,, 9 şubatta 

beklenilmektedir. NEVYORK 
içın yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, 14 şubatta 
beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük kabul eder. 

~-~~ .. ,, ~ ~ 

9.11 ı~. ~ 

BREMEN için yükleyecektir. 
JOHNSTON WARREN 

LINES 
"JESSMORE,, vapuru 9 şu

batta beklenilmektedir. BUR-
GAS, V ARNA ve KÖSTEN
CE limanları için yük kabul 
eder. 

S. M. R. BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA
LA TZ limanları için yükleye
cektir. GAEA TZ aktarması 
olarak ta BELGRAT, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TiSLA VA, VİYANA ve LINZ 
limanları için yük kabul eder. 

D. T. R. T. BUDAPESTE 
"DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVIZAD, BUDA
PESTE, BRATİSLA VA, Vl
y ANA ve LINZ Iimanlan 
için yük kabul eder. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 13 

şubatta beklenilmektedir. Pİ
RE, ISKENDERIYE, HAYFA 
DlYEP ve NORVSÇ'in bil
umum limanlarına yük kabul 
eder. 

"BANADEROS,, vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pi-

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 . 
LONDRA HATTI 

"THURSO,, vapuru 7 şu· 
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 15 şu· 

batta LİVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LİNİE 

"GALILEA,, vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

REED EREi H. SCHULDT RE, iSKEN DERİYE, HAYFA 

FOTO 
OR 

"DUBURG,, vapuru 13 şu- DIYEP ve NORVEÇ'in bil- Refik Lütfi Or 

F\!E:VULZ sııntını 1 .... ~yinl2. 
Cins, model ve fiyat hususunda d lf;or yUksek 

mt1rka snntıerıa mukayaı:;o ecUnı:z. 

Kutınnanıardan bir 'fikir c:adin!nl:.:. 
işte o vakit nedon horkeeln 

u.ııtını torcıh ettıtrını anhvecoltsrına::ı:. 

Sntıı, Dopoau r Bl?ANAR A. ZAHAf;OF, lzmlr. HUkUmot caC:cmol SO 

•ıııııııımııııııııııııı ıııııı.. Dokt ' 1rı111 11111111111 ın 111 1111111::: 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

----------------------------= Basmahane i~t:ı syonu knrşısmdak i Dibek sokak başında 30 saplı := 
ev ve ıuuaycnchnııcsinde enlınh saat 8 den nk~nm sanl 6 yn §§ 

kadar lıasınlannı kahul eder -

il\llllllllllllllllllllllllHllllllll!lllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111111111 

Manisa vilayeti daimi encü-· 
meninden; 

1 - Manisa - Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci 
kilometreleri arasında 2ltı metresi Bandırmanın Kapı 
dağı granitinden ve sağdan soldan ellişer santimlik 
yağmur olukları ile bordür taşlarının Mani.sa ocağın· 
dan çıkarılacak muntazam taşlarla yapılması işi 48423 
lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18/21937 per
şembe günü saat onbire kadar müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait .şartname, keşifname ve buna müteferri di
ğer evrak 242 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 18121937 perşembe günü saat onbirde Vila· 
yet umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 3631 lira 87 kuruştur. 
' 5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve .1937 yılına ait Ticaret odası vesi· 
kasını ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zar· 
fın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la
zımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapah zarflarını 18/2· 
937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sayılı 

kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 31 5 1 O 15 304 -SIHHAT BALIKYAGI 

Liman işletme müdürlüğün
den: 

batta beklenilmektedir. ROT- umum limanların yük kabul 
TERDAM, HAMBURG ve eder. Zevkinizi okşayacak poz Tersanede İnşa ettirilecek azman ve şat örtülerile )avab?, 
BREMEN için yükleyecektir. Vapurların isimleri gelme Temiz işçilik ve duş binalarının eksiltme işi 18/Şubatl937 perşembe güntl 

"MARITZA,, vapurJ 25 şu· tarihleri ve navlun tarifeleri Hükumet civarı Kaymakam saat 15 e bırakılmıştır. Taliplerin evvelki ilanda bildirdiği veÇ' 
batta beklenilmektedir. ROT- bakında bir taahhüde girişi- Nihad bey caddesi No. 20 hile vesaik ve teminatlarile birlikte muayyen zamanda şefler' 
TERDAM, HAMBURG ve lemez. Telefon No. 2007 2008 '!' , encüme;nde bulunmaları ilan o;unur. · 11 14 431 .-

p u•il rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


