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M i J an o müzakereleri bugün saat Voroşilof'un emrile Sta· 
onda başlamış bulunacaktır lin'in adamlarından ba· 

P . h r·ı· 1tı·ı A ··ı Ak h . . D A zıları ıtevkif edildi ar ıs ma aTı ı, ır.1ı ano mu a atına e emmıyet verıyor. r. ras, . . ·- · -· . . , 
Mildno'dan sonra Belgrad'a ve oradan da Berlin'e geçecektir Harıcıy~ ~azır~ M. Lıt~ıno~ u.n 

1 
·ıt it 1 ..... ··kt . . zevcesı dun evınde tevkıf edıldı 

ngı ere- a ya pa ına gırıyoruz 
Homa, 2 ( Radyo ) - ftalya { 

hariciye natın Kont Ciyano, bugün 
saat 18,35 de l\lilfino•)a hareket 
etmiştir. Kont Ciyano Türkiye 
Cumhuriyeti Harici)C bnkuoı dok· 
tor Tevfik Hü:dü Aras'ı isıa,yon· 

da Lizz:ıt beklemiştir. 
Miliino valisi, belediye rei:.i ve 

şehrin yüksek memurları ve pek 
çok halk, a kcri ve bahri kıt'alar 
foşi tler alay lfoyraklıırı ve muzİ· 

kalarln dokıor Te,ıf ik Hüşdü Aras'ı 

bcklcnıi~lcr ve alkışlamışlardır. 

Türki) e Harici)'C bakanına is· 
taeyondn sillihh fu~iet ı;ençkr se· 
lam merasimini yapmışlar ve mu· 
zikalar da Türk ve lı .ılyan milli 
marşlarını çalmıştır. İ stasyon ba~· 
tan-başa Türk ve İtalyan bayrak· 
larile süslenmişti. 

Halk Doktor Aras'ı şiddetle 
alkışlamıştır. 

Doktor Tevfik Rü~dü Aras'la 
Kont Ciyano arasında ilk müzake· 
reler yarın saat l O da başlı yar.aktır. 

Müzakere hükumet konağında 
huDu-i bir salonda olacaktır. 

Doktor Tevfik Rüşdü Aras 
şeref ine yarın öğle üzeri mükellef 
bir ziyafet verilecek ve siyasi bir 
çok zevat lıu ziyafette yer ala· 
caktır. 

İstanhal, 2 (llusulli) - Bari· 
cire Vekilimiz Doktor Tevfik Rüş· 
dö Aras, Milano'da 1tnlya hariciye 
nazın Kont Ciyano ile görii~tük· 
ten Eonra Bdgrad'a geçecek ve 
Y ugosla\'ya başvekili M. Stoyadi
noviç'i ziyaret edecektir. 

Belgraddan 
Rüşdii Aras"ın Bclı;rad·Ja bir 

ı;ün kaldıktan soura lstanhul'a dön· 
mesi muhtemeldir. 

Paris, 2 (Radyo) - Pariı siya• 
si mabafili, Millino mülakatına bü· 
yük Lir ehemmiyet vermektedir. 

Doktor T evfik Rü~dü Aras ve 
Kont Ciyano arasındaki bu müla
katta şarki Akdeniz muallak mes·e· 
lclcrinin lıalleclileceği tahmin edil· 
mcktedir. 

Pııris siyasi mahaf fünde deve· 
ran eden bir rivayete göre Doktor 
Tevfik Rüodü Ara!l, Kont Ciyano· 
dan sonra Fransa hariciye bakam 
M. Delbos ile de Lir mülakat ya· 
pacaktır. 

f staobul, 2 (Hususi] - Paris· 
ten buraya gelen haberlere göre, 
Milfino mülıikatıudan sonra. Tür· 

bir görünüş 
kiye de, İngiltere · ltalya centil· 
men mmı!ıedesinc iştirak edecektfr. 

htanbul, 2 [Hususi) - Hari· 
ciye Vı•kilimiz Rü~dü Aras'ıo Mi· 
liino'dan sonra Belgrdd ve oradan 
da Derlin'e gidecet\i söylenmektedir. 

Hü~<lü Aras, bu ayın yedisin
de herhalde ı~tanhul'<la bulunacak 
ve a)ın 8 inde 1stanhul•a gelecek 
olan Romanya hariciye nazırı M. 
Antonesko'yu Ankara'da kartıhya· 

caktır. 

Romanya hariciye nazın ile 
Ankara 'da bazı iktısadi müzakere· 
ler de cereyan odccektir. 

Büyük Şef ---···---IKamutayın teşek-
kür telgrafına 
cevab verdiler 
Ankara, 1 (A.A) - B. :.\1. 

:\l<'clisinin devlet rt'isi Atatiirk"e 
Halay i~inde ehle ettikleri ) iik· 
sek muvaf fakıyetten dolayı res· 
men teşekkür edilmc!li için alıııış 

olduğu karar JolaJısile Il.M . .Mec· 
lisi riyaseti tarafından göııderil· 

wi~ olan telgrafa Atatürk·un ver· 
tliği aşağıdaki ce\'nb kamutayın 
bugünkü toplanıısındn okunmuş 

Te sürekli alkışlarla knr~ılanmı~tır.~ 
B. i\f. Meclisi reisi Aodül· 

halik Uenda 
Ankara 

Hatay mukadderatının tcı:ıhi· 

tını memmıniyete ~aynn giirmüş 

olan büyük kamut:ıyın hakkımız· 

da taltif kararc vermiş olduğunu 

bilıl.iren telgrafnnınenizi büyük 
memnuniyetle aldım. 

Teşekkür ve minnetlerimi 
bildirmekle bahtiyar olduğumu 

kamulaya arzedilmesini dilerim. 

\.. _) 

İspanya hadisatı 

Largo Kaballero nihaiza-
Lindberg'in seyahati ferden eminim, diyor 

Meşhur tayyareci büyük İngiliz anavatan f il~su kumandanı .Bar. 

bir tehlike atlattl v:ı~n~~~:~ :.~~r:ıe~· •. ziyaret edecektir -
Son haberler, Lindberg'in Roma
ya muvasalat ettiğini bildiriyor .. 

Bdgrad, 2 ( Rad) Q ) - Loo· 
dra'dan tayyare ile Knlıire'ye ha· 
tcket eden meşhur tayyareci Lin<l· 
lıerg, yolunu şa~ırmış ve kaybol· 
Jııuştur. 

1,indbcrg'in ııcyalıaıi gizli tn· 
tulınakt11 idi. Tayyare meyclamndan 
lıarcket eden Lindberg ve karısı, 
lıir daha lıiçhir yerde görül~mc
rııi~ıir. 

Dün gece, Loııılra'dan Yugos
lavya bava nezaretinr: müracaat 
~dilerek, Lindberg'in Yugo la,·ya' ya 
ltıiL inmediği sorulmuştur. Yapılan 
tahkikat neticcFfode Lindberg'in 
~· ugoslavya tayyare meydanlarına 
ınrncı)i~i Te Yu,.,oslaH·a üzerinden b t'l , 

Scçoıedigi anlnşılmış \'e Londra 'ya 
hu suretle malumat \·erilmiştir. 

. llelgraJ, 2 (Radyo) - Son da· 
kıkada gelen bir habere göre, tay· 
Yareci l.JnıJbcrg, fıalya'oın Piyiya 
khri civanndaki tayyare meydanı· 
aa. ir1111iı Ye bir müddet kaldıktan 
'°"ra Boma 'ya doğru yoluna de· 
•111a elllüftir. 

Lindberg 
Roma, 2 (Had yo) - M. Lind· 

herg ,.e karısı tayyare ile buraya 
gelmişler ve hava i~tasyonuna in· 
mişlerdir. Liudberg yarın sabah 
Knhire' ye doğru seyahatine devam 
edecektir. 

Londra, 2 ( lladyo ) - l,ind· 
berg Alp'lardan geçerken ıiddetli 

bir kar fırhnıuoa tutulmuıtur. 

lansiya ı~pnnJol hükiıme:i, Belçi· 
ka ·1ı Baron llo1gravun :ıile~irıe Lir 
mil)on peı;eıa tnzminat , ·erecektir· 
Buna mukabil f 11pnnyn lıükiinıeıine 
hiçbir nıe ' ulh et atfcdilıııİ\ecekıir . . , 

Belçikn hükumeti hu ~arla ra· 
zı olmadığındıııı mes'clı•yi Lalıey 

hakem malıkerııesine ııe\ kedccck· 
lerdir. 

Valıinsiya, 2 [Hadyo] - lıpan. 
yol kortes meclisi toplanmıştır. 

Hu içtimada 1\.1. l\laritnez Bar· 
bo riyaset etmio ve bazı kanun la· 
yihaları kabul edilmiştir. 

Jliikiımet vaziyet hakkında 

mecli~e izahat vermiş ve Jıükiımc· 
ıin Ealıilıiyetinin tıısclikini j,.,temi~tir. 

Meclis Largo Kabalero hükiı· 

metine zafere kadar cleum etmek 
üzere nıuılak salahiyet ve itinıad 
reyi vermi)tir. 

Brük el, 2 [Radyo) - Belçika 
meclis reisi M. Hueman Madrid ve 
Vallinsiya'Jan dönmüştür. Bu se· 
yalıat enternasyonal sosy:alistlerin 
teklifi ile yopılwı~tır. 

1\.1. il usman gazetecilere; 
- fEpanya'<la duyulmamıo ha· 

<liseler olmaktadır. Vaziyet fena · 
dır. Hcriki taraf yiizlercc maznunu 
bir anda kurouna dizmektedir. 

Demittir. 

M. Largo Kaballero 
Cebelüttımk, 2 (Radyo) - İs· 

panya hükumetine aiJ Delni~ va
puru deniz ve karnılan taarruza 
uğramı~ ve neticede bir tahtelbahir 
tarafından torpillenerek hntırıl-

mıştır. 

BelgraıJ, 2 (Radyo] - İngiltere 
Ana\·atan filosu kumandam, yarın 
Bareelon 'u resmen ıiyaret ede· 
cektir. 

- Sonu 6 ıncı sahi/«le -

Stalin ve arkadaşları 
Ilerlin, 2 (Rad) o) - Jluıya"da 1 vetler arasında buhranlı Aaatler 

holşcviklik mfilki ve a kcri kuv- - Sonu 6 ıncı sahifede -

Uzlaşma imkanı varmış 

lngiltere kabinesi bugün 
f evkal8de toplanıyor 

Londra 2 
(Radyo) -
Deyli Tel· 
graf gazcte~i 
lngiltere 'nin 

M. Hitler•in 
nutku üzerin· 
de bazı iza· 
hat İlltiyece· 
ği hakkın· 

daki haber· 

lerin asılsız 

Ol d U ğ Unu 

yazmaktadır. 

İngiltere M. Baldvin 

ile Almanya•nın lıueueı mibuere· 
lerle ve J'ranııa•nında mah"ımatı aı. 
tında u:ı:la§maları imkanı vardır. 

Yann DalJvin kahineııi fevka· 
lade içtimaında di~er mes'eleler 
arasında Almanya•mn müstemleke 
talebi de tetkik edilecektir. Bu 
mes'ele hakkında 1ngiliz bakanlan 
hiçbir nutuk iraJ etmiyeceklerdir. 

Jlaris 2 (RaJyo) - M. Güstav 
H<rve, Viktuvnr gazetesinde ne,. 
rettiği ınalırnlı.>de: 

"Fraıisa bir lıarba meydan kal· 
madan Almanya') a Eıulhpen·erane 

,· etıaitle bazı müstenılek.elerini iade 
edebilir . ., Demektedir. 

üzüm kongresi 10 mart
ta Ankarada toplanacak 
Kongrede çekirdeksiz üzümün standardi
ze edilmesi hakkında kararlar verilecek 

Üziim kongresinin :;\lorlın onun· 
en günü Ankara'<la toplıınınası kn· 
rarla~ıırılmıştır. 

Kongre, .ııahahlcyiı. saat 10 da 
toplanacak ve fktısaıl Y ekili Celal 
Bayar"ın Lir söyle,·i ile açılacaktır. 

Kongrede, Aydın saylan .Nazmi 
Topı;uo~lu, İzmir ve Meni n eaylav· 
lan, üzüm kurumu ruüdurü İEmail 

Hakkı, şehrimiz Ticaret oJatoı umu· 
mi katibi Mchmcd Ali, lınıir Bor· 
ııasından üç murahhas, çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatçıları ile İzmir 
Ye Manisa 't.la üzümle aliıkalan olan· 
lardan isteyenler bulunacaklardır. 

Üzüm kongresi birkaç gün de
vam edecek \'e çekirdeksiz kuru 

Üzümiin standardize edilmesi yo
lunda alınacak tedbirler fiz rinde 

göril~ülecek, bu hususta bir nizam· 
name hazırlanacaktır. 

~J:IOKcı 
Bağdad, 2 ( Rcdgo J -

Pan Arab kongresi bütün 
Arab hükumetlerinin mü
messillerinin iştiraki ile 
Kurban bayramında topla
nacaktır, 

Bu kongrede birçok Arab 
mes'e!eleri tetkik edilecek 
ve gakm Şark Arab dev
letleri arasında bir federal 
hükumet tesisi imkanı aıaı
tırılacaktır. 

/stanbul, 2 (Hususi) -
Romanya başvekili M. Ta
taresko da yakında Anka· 
ra'11a gelecektir. 

----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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;f)(Kc-Q 
Gene kadın ve sahne 

Geçenlerde orkada~ımız (K. Ö) nin bir )'&Zı ını takiben, Tiirk. kız 
t'e lı::adıolnnnın sahne hayatına k:nr\ı gösterdikleri allikaeızlığı ve tered
düdii tl"'nkiıl etmiştim. Bir kadın t>kt1rum bnno yazdı(;ı çok uzun mek
ıuban Lir kısuıındu <liyordıı ki: 

•1Fikirlerinize yerden göğe kadar bak \·eririz . .Ancak sahneye çıka· 
.cak olem kızlarımız hakkında herkes sizin gibi clü§iinmiyor. Ben, çok 
~·akın akrabamdan birinin, kızının bir temsilde rol alma!>ı hasehile du) • 
.duğu ~eylere \"e geçirdiği sıkıntıya yakınen vakıf oldum. Hepimizin ve 
berke in telakki i yükselmedikçe, sahnede rol alan her Türk kızının 
namuslu bir Türk san'atkArı olduğu ioanılmadıgı müddetçe, hep nafile, 

hep nafile ... • e kadar ıöylenıc, yazıl a nafile ilb .. ~ 
Fııl.-:at, muhterem oı..urum, iyice takdir edı-r ki, llün çaqaf için, pe

çe için, tuvalı•t için, kadının nıeQlek ve bayat incıım olmaıı için ele hep 
ayni endiş ler, ayni tercddüdler lııikimdi. Cemiyetlerde hazan öyle hayat 
ve fikir hareketleri olur ki, bunların derbal 'e hiitün halk llrafından 
birdenbire ı;e, ilib takdir edihne~i, lıo, görülme i imldioı yoktur. Hele 
inkılab hamlelerinde, tıolkın temoyülünii \'e 1.:r.yfini beklemek biç <le 
yerinde <leğil,lir. O tal.:(linle. Lir yıllık işin, hiç olwaz~a yarım asır son
ra)a kalabilece~ini kabul t:lmek lfizım<lır. Dünkü taassubun .kapısını 

''urub da: 
- Şapka)ı, yeni barfı, meıleni lauunu kabul eder nıUn?. Dünva 

''e din işl.·ri ayrılacakt.r, ııe elersin? • 
Diye sorulmağa iınkün var ınıvdı? \'e böyle birşey yapılmamış ol· 

saydı, tan •ubun cevalıı, mücllıiş bir homurtudan haşka ne olabilirdi':'. 

Size başka bir misal vereyim: 
Hasta, tedavi görürken, ameliyat olurken Lir korlı;u. bir ıstırab dev

resi geçirir. TerecMücller, evhamlar, asalıiyetlr.rle sarsılır, sonra talıiileşir. 

Bu da böyledir! Vak.tile kıyafetimizi ı lalı etti~inıiz zamanlarda ka
dın hir gayri tabiilik <luyar gibi oldu. Erkeğin de teceB&üsü ıahlunır 

gibi oldu. Biraz geçince, o da tabiileşti ve alışıltlı. 

Keza şimdi Lir köylü gelib <le ka<lııı hekime kendini teda~i ettire
biliyor, bir kadıu anıkada, hir kadın lıfıkinıle kouu~uyor ve hiç yadır

gamıyor. Sabııe bayalımmı alılı§la ela ayni ~ey olacaktır. Kısa bir tercd
düd devresi Ye sonra tııbiilk ve me&lf'k ze\'ki .. Biraz ceııaret, biraz da 
fedakfirlık .. 

Bir imparatoriçe aranıyor 
Mançuri hükümdarı Pang -

Te - yani sabık Çin'li Puyi, 
esrarengiz prens - evlenmeğe 
karar vermiştir ve bir zevce, 
bir imparatoriçe aramaktadır. 
Halbuki bu hükümdar evlidir. 
Japonlar tarafından Mançuri 
hükümdarı ilan edilmeden evel 
Tiyen • Çin'de bir Çin dilberi 
ile evlenmiştir. 

Bayan - Su · Kliç ismini taşı· 

yan bu kadıncağız, Puyi tara
fından 1932 denberi olduğu 
yerde bırakılmış, ne tatlik 
edilmiş, ne de kendisine para 
gönderilmiştir. 

Bu sebeble Puyi cenapla
rının zevceliğini kabule cesaret 
eden bir Çin'li veya Japon 
kızı bulunamamaktadır. 

Garip bir talak 
Şikago' da ve sair Amerika 

şehirlerinde canbazlık'la ge· 
çinen Rodolf Disort isminde 
birisi aleyhine zevcesi tarafın
dan bir talak davası açılmıştır. 

Davanın sebebi; bu adam
cağızın oyunlarında yardımcısı 
Ayı' dan gece ve gündüz ay
rılamaması ve bu ayı'yı yatak 
odasında yatırmasıdır. 

Saime Sadi 

lan musikişinast Amerika'lı 

Hanri Skot'tur. Bu adam, akıl· 
lara hayret verecek derecede 
sür'atle, fakat hiçbir falso yap
madan en güç parçaları pi· 
yanoda çalabilirmiş. 

Bu sür' ati de şu suretle elde 
etmiş: 

Çok soğuk bir gün, elle
rinde gantları olduğu halde 
evine dönen Hanri Skot eldi
venleri bile çıkarmadan ve 
parmaklarında kan deveranını 
temin için piyano çalmağa baş
lamış, parmakları soğuktan 

sızladıkça sür'atli çalmağa ko
yulmuş ve bu sayede bu hu· 
susiyeti elde edebilmiştir 
--~~~~----~~~~~-

Akhisar'da bir vak'a 
kZgm bir boöanm marifeti 

Akhisar' da Çiftlik köyünde 
bir kaza olmuştur. Rıza oğlu 

Ömer adında 20 yaşında bir 
genç, evelki gün azgın bir 

boğa tarafından sürüklenmek 
suretile husyelerinden ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

Ömer, şehrimizdeki hasta
nelerden birisine getirilmiş ve 
kendisine ameliyat yapılmıştır. 

.,{El liRM ERLERi ş~~e;.;~~h;:s~t 
Belediye Manisa'darJgöçmen evle- lstihsalat az olduğu 

• • w. yıllarda şeker ... ~!sselerı ri inşasına başlanıyor /dhal edeceğiz 
Vekalet, yeniden - Şeker istiı. 1k ve gümrük Münevverler Halkevinde ve- resimleri hakkındaki 218s nu-
malumat istedi maralı kanuna zeyl olarak ka-

rimli bir şekilde çalışıyorlar. bul edilen kanun vilayete gel-Gümrük kan ununun mad-
dei mahsusasına göre veka
letçe tevzi edilmekte olan 
gümrük resmine munzam yüzde 
on belediye hisselerinin tevzi 
ve taksiminde belediyenin bu
lunduğu yerin nüfusu esas it
tihaz olunmaktadır. Duhuliye 

resminin ilgasına dair olan 
kanunun mer'iyet mevkiine 

girdiği 30/5/933 tarihinden 
itibaren geçen müddet zar
fında idari teşkilatımızda ka-

nunu mahsuslarına tevfikan vu
kubulan ölüm ve ilhakları ve 
bazı belediyelerin yeniden ih
das ve lağvı gibi sebepler ile 
belediye sınırları içinde evelce 
tesbit edilmiş olan nüfus mik
tarları üzerinde esaslı ve şu· 
mullü tezayüd ve tenakuslar 
husule geldiği, bu yüzdP.n bir 
kısım belediyelerin zararına 

olarak fazla hisse aldıkları 
görülmüş ve Dahiliye Vekale
tinden vilayete gelen bir ta
mimde gümrük resmine mun
zam yüzde 10 belediye pay· 
larının tevziinde nüfuslarının 
azlık veya çokluğu ile müte
nasiben az veya çok hisse ala
cakları için vilayet dahilindeki 
belediyelerin sınırları içinde 
olup nüfus kütüklerinde kayıtlı 
bulunan nüfus miktarları ile 
935 yılı sayımında tesbit olu· 
nan nüfus miktarlarının mu· 
kayeseli bir cedvel halinde 
937 mali yılı yüzde on güm· 
rük payı tevziatına başlanma
dan evel merk.ze gönderil
mesi bildirilmiştir. 

Değirmendağı 
• • 

cınayetı 

Fino Hüseyin neden 
düşmanmış 

Değirmendağı mahallesinde 
Manifatuıc:.cı Muammer'i öl
dürmek ve bc!l!Jiye tahsildarı 
Ragıb'ı yaralamakla maznun 
Şaban oğlu Yaşar'ın muhake
mesine dün şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş
tir. Geçen celsede maktul ve
resesinin vekili, vaktile geçen 

bir hadise münasebetile polis 
Sabri'nin, ikinci defa şahit 

sıfatilc dinlenmesini istemişti. 
Polis Sabri, dün dinlenmiş ve 
verdiği izahatta: 

Cinayet günü, maznun Ya
şar'ı, Ziver ağa sokağından 
geçirerek karakola getirmek 
istediğini, suçlunun birdenbire: 

••• 
Manisa, (Hususi) - Manisa Demokrat hükumetin de-

Halkevi civar vilayetlere nü- mokrat valisi Lütfü Kırdar her 
mune olacak bir şekilde çalı- şubenin seyahatine iştirak et-
şıyor. Evin muhtelif şubeleri mekte ve onları teşci eyle-
muayyen olan günlerinde top- mekte, ihtiyaçlarını temine ça-
lantılar yaparak çalışmanın lışmaktadır. 

daha müsmir olabilmesi için Manisa' da da bir atlı spor 
gerekli olan tedbirleri alıyor. kulübü teşekkül etmiştir. Vali 
Halkevinin salonunda mem- Lütfü Kırdar'ın himmetlerile 
leketin güzide sınıfını teşkil ciheti askeriyenin de göster-
eden bir kütle Vali Lütfü diği yardımlarla azası gün 
Kırdar'ın etrafında toplararak geçtikçe çoğalmaktadır. 
hem tatlı sözlerle vakit geçir- Tenis spor kulübünün dağı· 
mekte ve hem de Manisanın tılmak üzere olduğunu ve bun-
inkişafı uğrunda düşündükle- dan dolayı aza olarak kayde-
rini ve halkın ihtiyaç.larını an· dilmek istiyenlerin müracaat-
latmaktadırlar. Halkevi ile de terinin kabul edilmediğini ha-
yakından alakadar olan Vali ber aldık. Bu kıymetli sporun 
Lütfü Kırdar, bir program kaybolması şöyle dursun inki-
mesaisiric bunları da ilave et· şafına Vali Lütfü Kırdar'ın 
mektedir. büyük yardım ve himmetleri 

Halkevinin köycülük şubesi 
kendi azasını alarak köylere 
seyahatler tertip ediyor ve 
vardıkları köyde; köylyüe mü
fid konferanslar vermek sure
tile ikaz ve İrşad eyliyor. 

Evin çok faal şubelerinden 
biri olan "Dağcılık,. ta göze 
ç~rpmaktadır. Bu şubenin 

mensupları yaptırdıkları mun
tazam ve yeknasak e:lbiselerle 
ve ordunun dağcılık kursunu 
bitiren mütehassısları yanla
rında oldukları halde gittikleri 
dağlara tırmanmaktadırlar. Bu 
şubenin faaliyeti cidden görül
meğe değer azalar o kadar 
heveskar ki seyahat günlerinde 
tayin ve tesbit edilen toplantı 
saatından evet gelmekte bir
birlerile~müsabaka yapmakta· 
dırlar. Kendi ifadelerine atfen 
diyebilirim ki bu seyahat gün
lerinde geceleyin dağa tırman
ma zevkinin verdiği heyecanla 
uyku bile uyuyamamaktadırlar. 

inzimam edeceğine şimdiden 

bütün Manisa'lılar emindir. 

Göçmen işleri 

Manisa merkez kazasına 

300 haneyi mütecaviz göçmen 
gelmiş ve bu göçmenlerin 
hepsi de tensip olunan ma· 
hallere yerleştirilmişlerdir. Ken· 
dileriııe bir heyet marifetile 
tevzi olunan arazinin munta-
1am krokileri de verilmekte· 
dir. Bu suretle her hangi bir 
şekilde melhuz olan ihtilafla
rın önüne geçilmesi düşünül
müştür. Bu husustaki talimat
nameye uygun olarak göçmen· 
lere yaptırılacak evlerin yer· 
leri de tesbit edilmiştir. ilk
baharda hemen inşaata baş
lanacaktır. 

Her işte büyük alakayı gös
teren vali Lütfü Kırdar, göç
men işleri için hemen he::r gün 
göçmenlerin iskan edildikleri 
köylere gitmektedir. 

Tekaüd kanunu /!akaya vergiler 
---·•··---

60 ıncı maddenin 
tefsiri 

Askeri ve mülki tekaüd ka
nununun 60 ıncı maddesinin 
tefsiri hakkında kamutayca ka
bul edilen kanun şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiştir. Tefsire 
göre zabitlerle askeri memur
lardan tekaüd olanlara 1683 

---···---
Vekaletten 
yeni bir emir geldi 

Vergilerin seneleri içinde 
tamamen tahsil edilemediği 

ve seneden seneye baka)& 
devı i sureti le bakayanın ço· 
ğalmasına sebebiyet verildiği 
görülmüştür. 

miştir. Kanunda yapılan deği-
şikliğe göre şeker fabrikaları
nın istihsal edecekleri şekerin 
kilosundan 65,000 ton senelik 
istihsal esasına sröre 5 ku· 
ruş istihlak resmi alınır. 

İstihsalin 65 bin tondan az 
olduğu senelerde her yüz ton 
için bu resimden 0,0195 ku· 
ruş tenzil ve fazla olduğu se · 
nelerde de her yüz ton için 
bu resme 0,01 kuruş zammo
lunur. 

Yüz tonun kesirleri resım 

tayininde gelecek sene istih
saline iJave edilmek üzere 
terkedilir. 

Bir sene istihsali için yuka
rıdaki fıkralara göre tayin edi
len resim nisbeti o seneki is· 
tihsali.1 miktar itibarile satışı

na başlanınca tatbik olunur 
ve resim tayinİi1e esas tutulan 
istihsal miktarı tamamen satı
lıncıya kadar devam eder. 
Ancak 12/6/936 tarihinde 
mevcud stokların zararım te
lafi için dahilde istihsal edi· 
lip mezkilr tarihten sonra sa· 
tılmış veya satılacak olan şe
kerler iki yüz bin tona baliğ 
oluncıya kadar bu kanunla ta
yin olunan resim nisbetlerin· 
den kiloda 1,40 kuruş ayrıca 
tenzil edilir. 

Türkiye şeker fabrikaları 
Türk Anonim şirketinin her 
sene kendi fabrikalarında İs· 
tihsal edeceği şekerle ertesi 
sene kumpanyasına d~vrede
ceği stok miktarını ve istih
lakin istihsalden fazla kısmı 
için hariçten şeker idhali veya 
stoktan lüzumu kadarının sarfı 
hususlarını tayine salahiyettar
dır. Yıl icabı kabul olunan 
miktardan az istihsal olduğu 

senelerde noksanını ve çok 
istihsal olduğu senelerde de 
fazlasını şirket stoklarile tevzin 
edebilir. Şirketin muhafazaya 
mecbur tutulacağı stok şekerin 
onbeş bin tondan fazlası için 
Maliye vekili şirketr-. bu fazla 
şeker bedeli kadar faizsiz 
avans itasına veya bu fazla 
şekere aid faizi ödemeğe me· 
zundur. 

· Dahildeki fabrikalarda istih
sal edilecek glikozun kilosun
dan beş kuruş istihlak resmi 
alınır. 

Şeker istihlak ve gümrük 
resimleri hakkındaki 2785 nu· 
maralı kanunun bu kanuna 
uymıyan hükümleri mülgadır. 

Mahkeme, adamcağızı ayı'yı 
ayn bir yerde yatırmağa da
vet etmiş, fakat büdçesinde 

Husyelerinden birisi, ezilmiş 
ve parçalanmış olduğu ıçtn 
çıkarılmıştır. - Ben bu sokaktan geç· 

'\ mem. Orada düşmanım var. ayı için bir yer kiralamak faslı { 
olmadığı için mahkemenin bu 
teklifi hükümsüz kalmış ve 
netice aleyhinde talak kararı 

verilmiştir. 

numaralı kanunun 60 ıncı ma
desi mucibince verilen üç se
nelik zamdan, bunlardan teka
üd olmadan cvel veya tekaüd 
olduktan sonra ölenlerin ma· 
aşa müstahak yetimleri de 
istifade edeceklerdir. 

Kabahatsiz. 

Bakaya sebebinin tahsildar
ların bazı hataları yüzünden 
ileri geldiği anlaşılmış olduğu 
ve hususi idarelerce tazyik 
edilen bugünkü sistemine gö
re tahsildarların tahakkuk def· 
terlerine istinaden kendilerine 
verilen tekalif cedvelleri muh· 
teviyatını müfredat defterierine 
geçirmek ve tahsilat vukubul
dukça bu defterlerde işaretle 

yapılan tahsilatı irsaliyeleriı1e 

kaydetmek ve bankalara yatır· 
mak için fazla zaman kaybet
tikleri görüldüğü anlaşılmıştır. 

Muvakkat madde 1 - 1936 
kampanyasında istihsal olunan 
şekerler için dahi bu kanun 
hlikmli tatbik olunur. 

GözlUklUler kulUbU 
Nevyork'ta birçok garip ku

lüpler vardır, " Gözlüklüler 
kulübü .. de bunların arasın· 
dadır. 

Bu kulübün tam 30,000 
mensubu vardır, hepsi de da· 
imi surette gözlük takarlar. 
Fakat bunların yüzde ellisi 
gözlük giymeğe ihtiyacı olmı· 
yanlardan mürekkep imiş. 

En seri piyanist 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Ay bugiio zübre ve mü~tcri 

yıldıılnrile an üzerine güzel te
sirler ) apaeak ve mcs"ııd bir gün 
geçeı·ekıir, i~ Ye his sahalarında 

nıuvaf f11kıyet ) üzcle -ekıoendir. 

Aile aralarında ıcoenin en ho, 
ge,ecek cünlennd•m biriıi bugün 
elot:ak Ye birçok nitanoınmalar 

hugiin kotJulanacaktır. 

Bugün c1o~acak. çoeuldar çok 
müstcid olacaklar fakat bu i~ti

datlannı ca iyi sabalara taıLi.lc 

edemiyeccklerdir. Bununla bera· 
her hayatta mahrumiyet Ye men

.lcfibiyet geçirmiyecek.lerdir. 

Fino Hüseyin beni vurur de
diğini söylemiş ve: 

- Ben, o sokaktan geçme· 
mesinin sebebini, Muammeri 
orada vurmuş olduğundan aynı 
sokaktan geçmek istemediğine 
atfediyorum. 

Muhafaza memuru Nuri, şa· 
hit sıfatile dinlendi, cinayetten 
on dakika evel maznun Yaşar'ı 
evinde gürültü yaparken işitti
ğini ve silahın d:ı bu gürültii 
hadises"nden yedi, sekiz Ja
kika sonra patladığını söylc.
miştir. 

Gelmiyen şahitlerin celbi 

Olduğu anlaşıldı 
Bir hafta önce, sarhoş ol

duğu iddiasile zan altına alı

nan tapu memurlarından Ali 
oğlu Şamil için adliyece ya
pılan tahkikat, mumaileyhin 
kabahatsiz olduğunu isbat et
miş ve kendisi hakkında ka
nuni takibat yapılmaması ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Şehir meclisi 
Ş('hir meclisi; yarın sant 

16,30 da Belediye salonunda 
toplan1cak ve muhtelif işler 

üzerinde müzakerede buluna-

Dah.iliyc vekaletinden vila
yete gelen bir emire göre tah
sildarların müfredat defterleri, 
vilayet ve kaza merkezlerinde 
ayrılacak memurlar tarafından 
tutulacak ve bu suretle tahsil
darların fazla küifdten kuı tu
larak doğnıdan doğruya tahsil 
işlcrile meşgul olmaları temin 
edilecektir. Vekalet, muame
latın intizam dahilinde yuru-

u al'V-- --

Muvakkat madde 2 - 17 
61935 tarihinden bu kanunun 

neşri tarihine kadar glikoz is· 
tihlak resmi 2427 numaralı 
kanuna göre alınır. 

Domuz ihracat. 
Yabancı memleketlere gön· 

derilecek domuz ve müstah· 
zaratından muayene resmi alın· 
maması hakkındaki kanml vi• 
layete tebliğ edilmiştir. Btı 
kanuna göre sağlık zabıtası 

kanununa göre yapılmakt• 
olan sıhhi muayeneler yapJ~ 
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1 
_ :Avam Kamara_~da ~ühim bı·r toplantı]_~ ~- _ 

lSilahları bırakın l.~ konf e-
r ansı bürosu mayısın ~al

tısında toplanıyor 
-----------

M. Eden diyor ki: Almanya'nın, tekrar silahsızlan-
• 

ma konferansına iştirrı.k etmesi kadar lngiltere'yi 
memnun edecek birşey tasavvur edilemez. 

Londra, 2 ( A . A ) - M. 
Anthon Eden; Avam kamara· 
sında Milletler cemiyeti kon· 
seyinin silahları bırakma kon· 
feransı büro.sunun yakında 
toplanmasına karar verdiğini 

söylemiştir. 

M. Eden, bu toplantının 
Mayısın altısında yapılacağını 
söylemiş ise de büronun ya· 
pacağı işlerin mahiyetini tas· 
rih edememiştir. Çünkü büro 
mesai programını toplandığı 
zaman bizzat tanzim edecektir. 

Amele partisi meb'usların
dan M. Henderson'a verdiği 
cevapta M. Edan lngiliz mü
messilleri tarafından lspanyol 
Fas'ında yapılan tahkikat Al· 
ınanya'nın İngiltere tarafından 
aktedilen herhangi bir ınua· 
hedeye tecavüz etmiş olduğu 
kanaatını vermediğini beyan 
etmiştir. 

lspanyol makamatının İngiliz 
tahkik heyetinin Melilla tay· 
yare meydanına girmesine mü· 
saade etmemiş olması hak· 
kında M. Eden demiştir ki: 

Tayyare meydanlarına giril· 
inesi bir nizamname ile mene
dilmiştir. Bu umumi bir kai
dedir. Bu meydanı ziyaret et· 
tnek için hususi bir talep de 
vaki olmamıştır. 

Bu itibarla tahkik heyetine 
karşı bir cevabı red verilmiş 
değildir. 

Nazır bundan sonra İngiliz 
hükumetinin Almanya ile umu· 
mi bir silfıhsızlanma için yeni· 
den müzakereye girişmeğe ha· 
2:tr olduğunu söylemiştir. 

Amele partisi mcb'usların· 
dan M. Henderson, Almanya· 
nın 1933 senesine statü müsa· 
Yatından mahrum bulunduğu· 
nu ve bunun için Milletler ce· 
llıiyetini :terkettiğini hatırlat· 
tıktan sonra bu memleketin 

şimdi IJu haktan istifade et· 
llı_el:.te olması dolayısile ken· 
dısile kendisinin lngiltere hü· 
~----lllln--ll:l.'3!BDl!ml'iı.ıE. 

ANADOLU 
--.. --

- ... Günlük siyasal gazete 
Sııhip \'C ha~yıızgaııı 

lJ Haydar Rüşdii ÖKTEM 
nıuını ne~ri) at 'e yaıı işleri 

ltıfi<lüı ü: Hamdi Nüzhet Çıırn;ar 
lu -arelıııucsi : 

fzınir İkiııd Be' l<•r soknllı c . , ,.. 
1

, · Halk Pıırti i lıina~ı içiı de 
l' elgrııf: lzmir - A.SADOLL; 
tolefou: 27i6 - Posta kutu~u 405 

"ııı ABONE ŞERAİTi 
ığı l 200, altı aylığı iOO, üç 

'\'aL B)lığı 500 kuruştur. 
ancı lll<'mlcketler için senelik 
ııhonc iicrcti 27 liradır 

H ı.; <'l ) erde 5 kuruştur 
U.tı(I -
~iş nüc:halnr 25 kuruştur. 

,A~ADOLl! MA'! DA.ASINDA 
BASH ~ll~TIR 

-----------kumeti tarafından silahları bı· 
rakma konferansına davet edi
lip edilmiyeceğini sormuştur. 

M. Eden cevaben demiş· 
tir ki: 

Almanya'nın tekrar silahları 

lngiltere ile Portekiz arasında 
münakit muahedderden mü
tevellit mecburiyetlerin bu 
mes'cle ile alakasından bah· 
sederek şunları söylemiştir: 

Portekiz hükumeti bir be-
bırakma konferansının mesai- yanname n~şrederek Almanya 
sine iştirak etmesi kadar bizi 
memnun edecek birşey tasav
vur edilemez. 

M. Eden bundan sonra ba-
zı Portekiz müstemlekelerinin 
işletilmesi için Almanya ile 
Portekiz arasında cereyan et-
mekte olan müzakeratın ve 

ile Portekiz arasında müzake· 
rele.- ceryan etmekte olduğu 

hakkında işae edilen haberle· 
rin aslı olmadığını tasrih et· 
miştir. Binaenaleyh İngiltere 
ile Portekiz arasındaki mua
hede ve taahhütler hiçbir veç· 
hile haleldar olmamıştır. 

ır Türk-Fransız dostluğu' 
-------------

İki memleket arasında )eni 
. dostluk ufııkları açılıyor. 
lstanbul, 2 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 

Rüş ü Aras, Paris'te çıkan Entransijan gazetesine şu beya· 
natta bulunmuştur: 

- Türkiye ·· Fransa arasında yeni dostluk ufukları açılı · 
yor. 

Yugoslav-Bulgar mukareneti, Balkan davasının hallini ge· 
niş mikasta kolaylaştırıyor. Demekle, bir sır ifşa etmiş ol-
mıyorum. 

\.. 

Ceza kanunu 
---··---

Tadil ediliyor .. 
Ankara, 2 (Hususi) - Türk 

ceza kanununun 15 maadesi
nin tadili hakkındaki kanun 
layihası, yarın (Bugün) Mecliste 
müzakere edilecektir. 

Hükumet 
Hayat pahalılığile 
mücadele açıyor .. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Hü
kumet, hayat pahalılığile mü
cadeleye başlamıştır. Bu hu· 
susta ilk olarak hazırlanan bir 
kanunla fabrikalarımızın yetiş· 
tirdikleri malların maliyet fia· 
tini mümkün olduğu kadar 
indirecektir. Du kanuna göre, 
fabrikalar devlet kor trolünc 
tabi tdulacaklardır. 

Yeni vapurlarımız 
1 O ay sonra hazır 

lstanbul 2 (Hususi) - Dev
let denizyolları işletmesince 

A\manyadaki Krup fabrikasına 
sipariş edilen 13 yeni yolcu 
gemimizden bir kısmı, 10 ay 
sonra teslim edilecektir. 

Bitlis'te bir lise 
açılacak 

Bitlis, 2 (Hususi) - Burada 
bir lise aç.ılınasma karar ve· 
rilmesi, civar vilayetlerde de 
sevinç uyandırmıştır. Açılacak 
olan liseye, iki vil5yet ile Lu 
vilayetlerin kazalarından yüz. 
lerce talebe devanı edecektir. 

Başvekilimiz 
• 

lstanbul'a gidiyorlar 
İstanbul, 2 (Hususi) - Baş

vekil ismet İnönü, bu hafta 
için de İstanbul' a gelecektir. 

Resmi dairelerde 
Maden kömürü yak

mak mecburiyeti 
Ankara, 2 (Hususi) - Şi· 

rnendifer ve sahillerden elli 
kilometre içeride olan bütün 
hükumet dairelerile müessese· 
lerin maden kömürü yakmağa 
mecbur tutulmaları hakkında 

bir kanun layihası hazırlan· 

mışlır. 

Ribentrop 
Londra'ya bir sulh 
planı götürüyor. 
Bcrlin, 2 ( Radyo ) - Nas· 

yonal sosyalist kongresi mü· 
nasebetile Beri in' e gelmiş bu· 
lunan Almanya'nın Londra bü
yük elçisi M. Ribentrop, bu· 
gün Londra'ya hareket et· 
miştir. 

M. Ribentrop, Avrupa sul· 
hunün temini ve Almanya'ya 
müstemleke verilmesi hakkında 
mühim bir planı, beraberinde 
götürmektedir. 

Balkan antantı 
P. T. telefon mukavelesi 

Atina, 2 (Radyo) - Balkan 
antantı devletleri posta, telgraf 
ve telefon mukavelenamesi 
tasdik edilmiştir. 

'-~-!Dünyayı saran delilik 

~~~ Korkmayın 2039 sene
Mehmed Akif ve sinde elirmiyeceğiz .. 
Nurullah Ataç .. Eski ve yeni hezeyanların farkı. ----Nurullah Ataç, ''Akşam,, 

~gazetesinde [30 Kanunusani ta· 
rihli nüshada]"Mehmed Akif ,,in 
mezarını ve asarırıı taşa tut· 
muş bulunuyor. Onun naza· 
rında "Mehmed Akif,, şair 

değildir, nazım değildir, hani 
neredeyse kahvehane geveze· 
liklerini yapan ve hatta, o de· 
recede ki manzum parçalarını 
[Parodier · Alayla taklid] için 
bizzat kendilerinden aşağı kıy· 
mette nesne bulunaınıyan diipe 
düz bir hiçtir. Evet, Mehmed 
Akif namı altında bir şahsiyet 
gelip geçmemiştir .. 

Yazı şöyle başlıyor: 

"Mehmed Akif'in şiirlerini 

çoktanberi okumamıştım. Eski· 
den sevmezdim; çünkü o za· 
manlar şiirde, Mehmed Akif'in 
kitabında bulunabileceklerden 
büsbütün başka meziyetler arar· 
dım. Benim indimde Mehmed 
Akif diye bir şair yoktu.,, 

Yazının sonu da şöyledir: 
"Belli ki aruzla söz söyle

mekten keyif duyuyor. Ne olsa, 
aklına ne gelse, ne duysa he· 
men aruza sok~cak; "Selam ün 
aleyküm. • Aleyküm selam. · 
Barıştık. Yüzün gülsün artık, 
imam.,, Hani bazan, alay için: 
"Şimendifer gidiyor düt deyip 
Bakırköyüne,, veya: "Şekerli 
kahve getir, bir de çay getir 
taze,, (1) gibi mısralar söyleriz. 
Akif'in kitapları bunlarla dolu. 
Okudukça insanın güleceği tu
tuyor: Aruzu, şiiri tehzil eder 
gibi birşey. Mısralar kolay 
söylenilmiş, pürüzsüz, akıcı 

imiş ... Ne söylüyor ki güçlük 
çeksin? Asım'da arzıhal yazma 
parçasını okuyun, şiir lisanile 
bu kadar alay olur mu diye 
insanm tüyleri ürperiyor. Şiirin 
ifade vasıtasını bu kadar ha· 
yağılaştıran bir adama büyük 
şair değil, sadece şair de de
mek kabil midir? Hatıralarda 
"Berlin hatıraları,, nı okuyun 
ve sonra söyleyin: Akif'in "Şii
rini,, parodier etmek (alayla 
taklid) kabil midir? Sanki o 
mütemadiyen kendi kendini 
parodier etmiş ... 

Akif in kitaplarını ümid'le, 
severek okumak azmile açmış· 
tını; yazık! Bir ümidim daha 
yıkıldı.,, 

Nurullah Ataç'ın iddiası ve 
yazısı, heyeti umumiyesi itiba· 
rile, kendisinin daima zımnan 
iddia edip benimsediği, birço
ğumuzun da zaman zaman kıy· 
mt>l verdiğimiz tenkid otoritesi 
hc.sabına feci bir skandaldır. 
Çünkü bu yazıda zerrece "ilim,, 
yoktur, zerrece tenkid yoktur. 
Bu yazı, Nurullah Ataç'ta da 
sık sık kendisini gösteren bir 
''İnkar,, illetinin, hatta herşeye 
rağmen, gözü kapalı koşan bir 
"Reddü inkar,, illetinin en 
buhranlı dakikalarında doğ· 
muştur. Doğan şeyin de alel· 
acayip, çarpık, çurpuk, şaşı, 

hasta, sarsak vaziyeti karşı
sında, bunu doğurana acıma· 
mak, hatta sitem etmemek 
imkansızdır. 

Nurullah Ataç' ın hatası, 

"Mehmed Akif,, i henüz yeni 
tanımağa çalışmış olmakla baş· 
lıyor. Yani, Mehmed Akif öl· 
dükten sonra, 

- Bu zat hakkında birçok 
şeyler yazılıyor, şunu ben de 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Muhakkak olan birşey var: Di-
mağımız uymruk karşısında! 

Dr. Cevat Zekai 
Paris Soir gazetesinin h<tf · 

talık nüshası, mühim bir rÖ· 
portaj neşrediyor. Bu röpor· 
taj hakikaten mühimdir: 

İnsan beyni tehlikededir ve .. 
bu beyi , kendi yarattığı ha· 
yatın tazyiki karşısında muka· 
vemet edemiyecek bir vaziye· 
tc düşmektedir ve düşmüştür. 

Sefahat, yorgunluk, kazanç 
darlığı, zehirli içkiler, çalışma 
saatlerinin artması, medeni 
ihtiyaçların artması, kalori az· 
lığı, veraset şu ve bu, hepsi 
de dimağa giden bir yol üze· 
rinde birleşmiş bulunuyorlar. 

Seine (Sen) belediye reisi, 
"-Hastalar artıyor, demiş, 

geçen Kanunusanideki 18 bin 
hasta, 6 ay sonra 19,500 rak
kamım buldu. Deli nisbeti de 
elli senede binde 28 den 35 e 
yükseldi.,, 

Paris timarhanesinin meşhur 
ser tabibi Pogues de Fursac 
telaş içinde, sıhhiye vekaleti· 
ne, 26 y'ataklık revirlere 40 
ar hasta yatırıldığını bildirmiş. 

Profesör Rogues de Fursac 
hulasaten diyor ki: 

- Facia karşısındayız. İn· 
san, zeka sayesinde birçok 
keşif ve ihtiralar o/apmıştır. 

Şimdi zekasının mahsulleri, 
kendisini boğuyor. Yani insa· 
nın dimağı yarattığı alemin 
hışmına uğrıyor. Merak şura· 
dadır: 

· Kenai yarattığı muhitin teh· 
likesine maruz bulunan dimağ 
ihtiyarlığı yenebilecek ve ölü
me çare bulabilecek mi? 

Akıl hastalıklara mutahas· 
sısı Dr. Harding ise, delilik· 
lerin bu artması taktirinde 
2039 yılında aklı başında tek 
adam kalmıyacağını söylemiş. 
Profesör Rogues de Fursac 
deliliklerin şeklinin de değiş· 

endişe içindedirler. Bütün bu 
m~deniyeti, bu hayatı, bu eğ· 
lenceyi, bu buhranı, bu sefa· 
Jeti, bu serveti ve sefahatı ya· 
ratan dimağımız, yarın öbir 
gün zang, deyip duracak .. 

2039 yılında, yani 100 yıl 
sonra, Profesör Harding'in de· 
diği doğru çıkarsa, kos·koca 
dünyamız, bir timarhaneye dö· 
necek ve torunlarımız, bu Al
lahın timarhanesinde, takla 
atarak, bağırarak çağırarak, 
korkarak, gülüşerek, sefilane 
bir vaziyette sürünecekler ... 
Öyle bir dünyanın tahayyülü 
bile insanı ç.ıldırtmağa kafidir. 

Gazetede okuduğum bu ya· 
zının tesiri altında düşüne dii· 
şüne idarehaneden çıktım. 
Biraz ileride bir sese muha· 
tab oldum: 

- Bayım affedersiniz. Asa· 
biyeci doktorlardan burada 
kimler var?. 

- İşte ·dedim· şurası Faik 
Muhiddin'in, burası da Cevad 
Zekai'nin. 
. Ve yürüdüm. Köşe başında 

hemen, bizim asabiyecilerle 
bir mülakat yapmayı hatırla· 
dım. Doktor Cevad Zekai'ye 
girdim. Karşı-karşıya oturduk 
konuşmıya başladık. O da 
yazıyı okumuş. 

- Vallahi ·dedi· azızım, 

2039 senesinde bütün dünya 
sekenesinin delireceğine ihti· 
mal vermiyorum. Bu iddia, 
çok korkunç bir hayalin mah· 
sulüdür. Fakat hakikat olan, 
deliliğin ve deliliği doğuran 
esbap ve avamilin günden 
güne artmakta olmasıdır. 

- Sebep? 
- Medeniyet ve medeni 

hayatın icapları ile alkol, es· 
rar, kokain, morfin, frengi, 
veraset vesaire.. Düşününüz, 
hayat bizi nekadar tazyik edi· 
yor? Yaşamak kavgası içinde 
dimağımızın ve uzviyetimizin 
sarfettiği enerji, kolay kolay 
telafi edilemez. 

Hele mükeyyefat, hele o 
zehirleri.. Cümlei asabiye her 
gün bu teheyyüce alışıyor ve 
daha fazla münebbih istiyor. 
Bu münebbihlerin tesiri altın· 
da kalan cümlei asabiye, ni· 
hayet birgün dayanamıyor, 

yıpranıyor, yoruluyor, çığrı· 
ğından çıkıyor ve cinnet lev· 
halan doğuyor. 

- Hakikaten Avrupa'da 
delilik artıyor mu doktor? 

- Ona ne şüphe! Profe· 
sör Rogues de Fursac benim 
hocamdır ve çok değerli bir 
ilim adamıdır. Sebepleri de 

- Başı 6 ıncı sahifede 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1355 
::!ci kanun 21 Zilkade 21 

- -ŞUBAT 

1 3 1 9 9 
3 3 
7 7 

- Çarşamba -
Evkaı fü·.an Vasat Evkat Ezan Vasat 

tiğini, eskiden mütecaviz olan 
deli tipinin şim_di koıkak bir 
hale büründüğünü, hastaların 
kiminin harb, kiminin iş vesa· 
ire ile sayıklayıp dudaklarını 
mübalağacılığm gittikçe arttı· 
ğını, bütün dünyayı tek dev· 
lete bağlamak istiyen idealist· 
ler doğduğunu, piyano ile 
hırsızlığı ortadan kaldırmağa 
kalkan insanlar türediğini, ha· 
rut kokusundan sinirlenen, 
yolda clektirik direklerine sür· 
tüne11 hastaların çoğaldığını 
vesaireyi de ilave ediyor. 

ıı--------- - -----· Güneş 1,1:\ 7,10ak~aıııl2,00 17,27 

Yani asabiyeciler büyük bir 
ö~le 7,00 12,28 ~ aı ı 1,33 18,59 
ikiııci 9,4 3 15, 1 O imcak l 2,0: 5,29 
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Yunanistan'da nüfus azalıyor.. l Japon kabinesi İsveç kralı 
HükUmet bekarları zorla 
evlendirmek için bir ka 

nun yapacakmış! 
Evlenmek istemiyen memurlar dev 
let hizmetinde kullanılmıyacaklar 

Atina, 2 (Hususi muhabirimizden) - Son senelerde Yuna
nistan' da evlenenlerin adedi gittikçe azalmakta olduğundan, 
!hükumet bu işle ciddi sur.!tte ımeşpl olmağa başlamış ve 
bazı tadbirler -alınmasını kararlaştınmŞtır. 

Sıhhiye müsteşarı; bu hususta g.aze'telere verdiği beyanatta 
hükumetin mecburi evlenme k.anınunu tanzim ederek, Metak
sas'ın tasvibine arzettiğini söylemiştir~ 

Atina Üniversitesi profesörlerinden biri !tarafından ka eme 
alınmış olan bu kanun layihası, 25 yaşını ikmal eden 1herbir 
Yunan'Jıyı evlendirmek mecburiyetinde bıra\ma'ktadır. 

Bu kanun layihasına göre, 25 yaşını doldurduğu halde ev
lenmiyenler devlet hizmetinde kullanılamıyacak1arı gibi, lc:anu~ 
nun mer'iyete girmesini müteakip, ıdcVIet mernuriyet1nde bulu
nan bekarlar da ya evlenmek veya isttfa etmek zarurel:inde
dirler. 

Bekarlardan iki misli vergi alınacalic, !bunlar miraslarını iste
dikleri gibi taksim edemiyecekler, vefat ettikleri zaman em
lakları hükumete intikal edecektir. 

Bu kanun, Yunanistan' da hoşnudsuz1ulda !karşı1anmıştır. • 

Fransız hududu geçil
mez bir hale konacaktır 

----------
M. Leon Blum kabinesine, 186 muhalife 

karşı 405 reyle itimad edildi 

Hırsız misafir 
lkiçeşmelikJğneci soka~ında 

11 sayılı evde oturan Ali kızı 
Şazlye'nm, misafiri bulunan 
Mehmed karısı Ayşe, evde 
kimse bulunmadığı swada san· 
dığı açarak 35 lira para çalıp 
kaçmıştır. 

Yatak hırsızı 
Şamlı sokağında Ardahan 

aile evinin bir odasında otu
ran Mehmed oğlu Selahiddin, 
aynı oda da yatan Şükrü oğlu 
Cemal'in bir yata2'ını çaldı

ğından yakalanmıştır. 
Çocuk kavgası 

ÇoraKkapı Rana sokağında 
Musli oğlu Muhiddin ile Halil 
Hilmi oğlu 11 yaşında Ah· 
med oynarlarken araiannda 
kavga çıkmış, bunlardan Mu
hiddin kunduracı bıçağı ile 
Ahme<l'i burnundan yaraladı
ğından yakalanmış ve suçu 
sabit olmadığından serbest 
bırakılmıştır. 

Hakaret 
Kemeraltı meserret otelinde 

katip Halil oğlu Şekip, otel 
müşterilerinden Ragıb Cemil 
oğlu Naci'nin oda kapısmı 

açarak içeriye girmiş ve Na
ci' nin bir pardesüsünü zaptet
mekle beraber hakarettP bu· 
lunduğundan yakalanmıştır. 

Mezarlıkta kumar 
Paris, 2 (Radyo) - Fransız tün bunlara karşı bizirn geri 

parlamentosu, dün Milli mü- kalacağımıza şüphe var mıdır. oynryorlarmış 
dafaa hakklndakı. mu"zakere- H b Maldere mezarlığında, sadık 

ar iye nazırı, bunu mütea- l H d H l 
lerl·n ·ı b'ıtı' rmı'ştı'r. k. d k oğ u ami ve üseyin oğ u 

ıp or unun te nik vaziyetini C 1 1 k k 
Dünkü celsede hava nazırı izah etmiş ve bundan sonra ema mezarı ta umar oy· 

Müsyü Kod, tayyareler için l k l f narlarken 37 buçuk kuruş para 

Yen). teı t'ıbat alındıg" ını ve yapı aca iş er etra ında ma- ile birlikte suç üstü yakalan-
lumat vermiş ve Fransız or- ı d 

Fransa hava kuvvetlerinin ar- mış ar ır. dusunun sıyasa ile uğraşması- Bu da öyle 
tırılacağını söylemiştir. Müsyü na meydan verilmiyeceğini lkiçeşmelik Tenezzüh soka-
Kod'tan sonra harbiye nazırı et miştir. 
M. Daladiye söz almış ve ğında boş arsada Salih oğlu 

Meşhur Yunan h Y Tevfik, fsmail og"lu Nureddin, 
Frlnsı7. hududlarrnın, geçilmez e -
bir yol haline getirileceğini, keltraşı Atatürk'ün ve Mümin oğlu Yakub kumar 

Çin hakkındaki siya
sasını değiftirmiyor. 

Tokyo, 2 {A.A) - Yeni 
kahine bu sabah sarayda hü
kumet işlerini teslim almıştır. 

Pozitiv~st'lerle mutedil ı41Ülte
ciler arasında bir mütare\e ka
binesi diye tavsif edilmekte 
olan yeni hükumetin uzun 
m\ic:klet devam edeceti tahmm 
olunmaktadır. Şimdi diyetin 
feshedilmemesi ve tekrar içti
malarına başlaması beklenil
mektedir. Zira kabine deniz 
inşaatı programının müşkülata 
uğramaksızın icra edilebilmesi 
iç!n büdçenin kabul olunma
sını arzu etmektedir. 

Tokyo, 2 (Radyo) - İmpa
rator, eski başbakan Hirota'yı 
saray nazırlığına tayin etmiştir. 
S:ıbık harbiye nazırı T eroş da, 
askeri şı'.irada aza tayin edil
miş, sabık deniz bakanı Ami
ral Magano da donanma ko
mutanlığına ~etirilmiştir. 

Yeni kabined e hariciye ııa

zm olan, Japonya'n n Paris 
sefiri Tokyo'ya hareket et-. ,. 
mış ır. 

Yeni kabine Çin siyasetini 
değiştirmiyeccktir. 

· Amerika 
Grevcile~ile zabıta 

arastnda kanlı 
çarpışmalar oldu 
Nevyork, 2 (Radyo)- Şev

role fabrikasrnda hadiseler 
çıkm•.ştır. Bu hadiselerde se
kizi vahim olmak üzere 20 
kadar yaralı vardır. 

General motör şirketine men
sub beş bin amele • ücssese
leri işgal etmişlerdir. Amde, 
kuvvetli müfrezeler şeklinde 
hükumete mukavemet hazır

lanmaktadır. ----
Menemen'de Milli müdafaa için ne lazımsa oynarlarken yakalanmışlar ve 

bu .. stu .. nıi yapıyor orada bulunan 210 kuruş pa• e• 1 ma haAdı'sesı' yapılacağını beyan eylemiştir. ır yara a .. 
At. 2 (A A) T" k' ra ile birlikte adliyeye veril- M k M b M. Daladiye sözüne devamla ına, . - ur ıye enemen azasının usa ey 

1 ·ı·" · d 1 b' k b l mişlerdir. k" ·· d M t f ' demiştir ki : e çı ıgın e yapı an ır a u oyun e yorgancı us a a nın 
---~~--~--------~~~ 

_ Almanya, askerlik hiz- esnasında meşhur Yunan hey- l• f k / yanında hizmetkar Demirci'li 
metini iki seneye çıkarmıştır. keltraşı Dimitriadis Athinaios ngİ tere ra l Mehmed oğlu Osman ile Ça-

Bu izahatten sonra parla- iki memleket arasındaki dost· Af gani atan başveki- vuş köylü İbrahim oğlu Niyazi 
menlo reisi M. Heryo, hüku- luğun bir nişanesi olmak üzere hayvanlara saman koymak 

Brüksel'i ziyaret 
etti .. 

Brüksel 2 (Radyo) - fsveç 
kralı Güstav resmi surette 
Brüksel'e gelmiş ve Belçika 
kralı L.eopold tarafından ka
bul edilmiŞtir .. 

Kral Güstav'a hararetli bir 
resmi kabul gösterilmiş ve 
umumi bir alkışta k•~lan· 
mışttr. 

Belçika kralı bu, akşam sa
rayda kral Güstav şerefine bit
resmi ziyafet verilecek ve se· 
firlerin umumu da davet edi
lecektir. 

Kral, perşembe gününe ka
dar Brüksel' de kalacaktır. 

Kamutay 
Gurupu topiandı 
Ankara, 2 (A.A) - C. H. 

Partisi Kamutay grubu bugün 
(2 Şubat 1937) Antalya say
l:iVI Dr. Cemal Tunca'nın baş
k 1n lığında toplandı 

C. H. Partisinin ana pren
siplerinin teşkilatı esasiye ka· 
nununa d erci hakkında 150 
imza ile verilen takrir üzerine 
Parti genel sekreteri ve Da
hiliye vekili Şükrü Kaya ta
rafından verilen izahat dinlen· 
dikten sonra bu takririn intaç 
edilmesi ittifakla tasvip edildi. 

Evelce verilmiş olan grup 
kararına tevfikan Partinin Ka
mutay grupu reis vekili Trab
zon saylavı Hasan Saka tara
fından hazırlanan siyasi müs
teşarlıklar ihdası hakkındaki 
kanun tekl ifi projesi Üzerinde 
müzakere cereyan etmiş ve bu 
teklifin esas prensipleri tasvip 
olunarak projenin B. M. Mec
lisi yüksek re isliğine takdimi 
kararlaştı rı lm ;ştır. 

Seylablardan 
Ölenler ve acıkta , 

kalanlar 
Nevyork, 2 ( Radyo ) 

Asosyates Pres'e göre, sey
lablardan 368 kişi ölmüş, 958 
bin kişi açıkta kalmış ve beş
yüz milyon dolar zarar ol
muştur. metin itimat reyi istediğini Türk milletine yeni Türkiyenin lini kabul etti mes'elesinden kavga etmişler; 

beyan eylemiş ve reyler top- Şefi Atatürk' ün bir büstünü Londra, 2 (Radyo) - lngil- Niyazi, sopa ile Osmanlı ba- Armutlu' da 
lanmıya ba .. lamıc:tır. hediye edeceğini ilan etmiştir. tere kralı a: tınc1 Corç, bugün şından ağır surette yarala-

" " p k d A 1 Armutlu, ( Hususi ) - Ha-
Netı.cede, 186 muhalı'fe karşı Bu büst Pantelik dağından o ingam saray.n a, fganis- m•şrır. Yaralı zmir memleket 

k b kT M h d N · tay zaferimiz münasebetile gü-
405 reyle M. Leon Blum ka- çı an mermere yontulacaktır. tan aşve ı ı e me aım hastanesine kaldırılmış ve suç- l d k b 

Al ''d 
hanı kabul etmiştir. l k 1 k dl ' .1 ze Armutlu' a büyü ir mi-

binesine itimat reyi verilmiştir. manya a u ya a anara a ıyeye ven • Jd h Ik 1 Londra, 2 (Radyo) - M. · .,.. ting yapı ı ve a , can ı, 
ltalya, mütemadiyen silah- K d Baldvin, Londra' da bulun- mı~,ır. şuurlu ve coşkun tezahüratta 

lanıyor. Rusya, Polonya, Çe· ış yar ım ma'lda olan Afgani~an başve- Kral Karol . bulundu. Alkışlar arasında ve-
koslovakya, Yugoslavya silah- faaliyeti kili Serdar Mehmed Naim M. Antonesko ile konuştu rilen bir karar üzerine bir he-
lanıyorlar. Hatta sulhseverliğile Berlin 2 (Radyo) - Nas· han şerefine bu akşam bir Bükreş 2 (Radyo) - Kral yet, otomobille Kemalpaşa'ya 
maruf olan İsviçre bile milli yonal sosyalistlerin dördüncü ziyafet vermiştir. Karol, Cenevre' den dönmüş gönderildi ve Atatürk' e, Baş-
milli müdafaa tertibatı al· senesi münasebetile kış yar- Afgan başvekilinin Londra olan Hariciye nazırı M. An- bakanımıza , Dışbakanımıza, 
m~tır. dım münasebetile 17,000,000 seyahati tamamen hususi olup, tosko'yu kabul ederek kendi- Parti genel sekreterliğimize ta-

lngiltere, hava kuvvetlerini milyon marklık iane dağıt- hiçbir maksadı istihdaf etme- sinden izahat almış ve öğle zimat, şükran ve bağlılık telg-

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadislet, 13,0S • 14 mıh~ 
telif p1iklar. 

18,30 Dans m~sikisi, 19,30 
konferans, 20 Sadiye ve arlca
daŞtan; 20,30 Ômer Rı:ıa ta· 
rafo1dsn arapca havadisler; 
20,45 Türk musiki heyeti ve 
saat ayatı; 21,[5 stüdyo or
kestrası, 22 Ajans 11e borsa 
haberleri, 22,30 - 21 Sololar. 

Ankara radyosu-

12,30 - 13,30 Halk musi· 
kisi, hafif musiki ve ajans ha
berleri. 

19 Türk musikisi, 19,30 sa· 
at ayarı ve arapca neşriyat, 

20,45 Türk musikisi Bayan 
Makbule ve arkadaşlar'; 20, 15 
konferans, 20,30 Dans musİ· 
kisi; 20,45 ajans haber!~ri ve 

gazete hülasaları, 21 Stüdyo 
salon orkes~r ası . 

Nil suları 
yükselmeğe 

başladı ----·---
Kahire 2 (A-A) - Sular 

bendlerin üstünden onbeş san
timetre yükselmiştir. Bendler 
Üzerlerine tahta barikadlar 
yapılmak ve kum torbaları 
konmak suretile yükseltiimiştir. 

Fransa'dan 
Nebati boya almak 

istiyorlar .. 
Fransa' dan bazı firmalar 

şehrimiz Türkofis şubesine mü
racaat ederek, memleketimiz
den nebati boya almak 'ste
diklerini bildirmişlerdir. 

Zavallı yavru 
az kaldı 
yanıyor da 

Evelki gece Tepecik' de feci 

bir kaza olmuştur. Yahudi me

zarlığının arkasındaki kuleler· 

den birinde oturan Ferid ka
rısı Kamer, bahçede mangalı 
ateşledikten sonra ev işlerile 

uğraşmak üzere içeri girmiş; 

bu sırada kızı 4 yaşlarındaki 
Huriye'nin, mangaldan sıçrıyan 
bir kıvılcımla entarisi tutuşmuş, 

bacakları ve kolları yanmıştır. 
Zavallı yavru güçlükle büsbü· 

tün yanmaktan kurtarılmış ve 
hastaneye kal ırılarak tedavi 
altına alınmıştır . ve donanmasını artırıyor. Bü· mıştır. mektedir. yemeğine alakoymuştur. rafları çekildi. 

.......................................................................................... llllliıı ................................. . 

!Atiiia'nın Definesi! 1 

Tarihe mUstenid zabıta romam 

7 
- Bu büyük ormanlık mm· 

taka mı? Şu halde biz yolu
mutdan tahminden fazla uzak
laşmış bulunuyoruz demektir. 
Biz KerJontayne gitmek isti
yorken farbna ile yolumuzu 
şaşırdık. 

- Evet müsyü, yolu çok 
~aşırdınız. Sizi babamın ma· 
Jikanesi ile yolu ayıran yere 
uzatılmış ağacın başından 

• itibaren yolu değiştirdiniz. 
Zaten oradan ormanlığa bir 
defa dalan, çık naza düşm'iiş 
demektir. Bir defa giren istese 
de lu bulamaz. Allah 

Nakled~n: F. Ş. Benlioğlu 

sizi himaye etmemiş olsaydı, 
sizi şimdiye kadar birçok 
bekçiler görmüş ve mevcudi
yetinizi haber vermiş olacak· 
lardı. Buna da sebep herhalde 
fırtınadır. 

Genç kız, daha söylenıek 
niyetinde olduğu halde üçün
cü defa sustu. 

Lük ve Piyer derin bir 
hayret içine düştüler. Vaziyeti 
de kafi derecede karışık ve 
biraz da garip buldular. Buna 
rağmen Lük genç kıza karŞl 
vaziyeti bozmadı, ve: 

- Madmazel, dedi, be11 

halledilecek müşkil muamma 
ve mes' elelerden çok hoşla
nırım. Bizzat siz, sizin sözle
rınız, şato, orman.. Bunlar 
cidden tsrarengiz şeylerdir. 
Bunlar üzerinde görüşelim ve 
herşeyden evvel oturunuz, rica 
ederim. 

Madmazel Gisel dö Torel
voş belki de bu enerjik ada-
mın bakışlarından ve serbest 
sözlerinden heyecana düştü; 
Lük'ün gösterdiği tahta san-
dalyeye adeta çöker gibi 
oturdu. Fakat ani bir korku 
ile yerinden fırladı; kapıya 

doğru iki adım attı, eli kapı· 
nın mancin l ında ve br.nzi snp· 
sarı olduğu halde, gözlerini 
Lük'ün gözlerine dikti ve: 

- Hayır, h eıyır, dedi, şimdi 
oturamnm. Hatta çok vakit 
kafbttmiş bu!unuyoruz. lsrar 

etmeyiniz, ses çıkarmayınız ve 
beni dinleyiniz. 

Genç kız, sol elini -heyeca
nını durdurmak ibtiyormuş gibi
kalbinin üzerine bastırdı ve 
sözüne devam etti: 

- Sizi tehdid eden tehlike 
çok müthiştir. Sizi kurtarmak 
için ben de tek saadetimi fe
da etmekte bulunuyorum. Be
nim aylarca, belki de seneler
ce ıstırap ve azap içinde kal
maklığımı ister misiniz? Ha
yatla tek zevk aldığım bir
şeyden aylar, belki de sene-
lerce menedileceğimden kor
kuyorum. Müsyü, benim bu
ra l 1 a yegane zevkim köprkle
r imle birlikte avlanmaktıL 

Lük'ün hayret ·ıe teessürü 
'azami dcrec<'yi buldu ve: 

- Hayır madmazel, sızın 
saadetinize mani olmak ;s~-

miyorum. Bilakis bu hususta 
en kıymetli şeylerimi de fe
daya ... 

Dedi; fakat genç kız, hakim 
bir tavırla delikanlının sözünü 
kesti ve: 

- Şu halde bana itaat 
ediniz, rica ederim. Otomobi· 
linizi mükemmel surette saK-
layabildiğinizi görüyorum. Siz 
de kulübeden çıkmazsanız gö· 
rünmiyeceksiniz. Gece olun· 
caya, karanlık iyiden ıyıye 

basıncaya kadar buradan çık
mıyacaksınız. Buraya size an-
cak bu tavsiyede bulunmak 
için geldim. Bu gece de bu
rada bir oğ'an çocuğunu bck
liyeceksiniz. Bu çocuk size: 
"Ben Franç' ı m, sizi kurtaımak 
üzere madmaze i tarafından 

gönderildim.,, diyecektir. Bu 
çocuk sıze rehberlık edecek 

ve siz de otomobilinizle bo 
ormanın çıkmaz yollarındarı 
kurtulabileceksiniz. 

Dedi. Genç kız birdenbir~ 
o kadar sarardı ki, güzel yüztl 
adeta yeşil oldu. Heyecarı 1 

fevkalade artmış bir halde: 
- Bana yemin ile bir dah• 

buraya gelmiyeceğinizi vade· 
diniz. 

Dedi, daha doğrusu adet• 
yalvardı! 

Fakat Lük, hissiyatına mağ· 
lfıp bir hareketle genç ktı1 

iki elinden tuttu, siyah •e 
parlak gözlerini genç lclıttl 
gözlerine dikti: . 

- Madmazel, dedi, isted~· 
ği niz vaadı vereceğim, isted1

' 

ğiniz gibi yemin edeceği~' 
fakat siz de beni dinleyin11' 

biraz ... 
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Hatay şenlikleri ~A!'? Matay'ın veni ana yass:sııAaesemeçarpanıarl 
_______ _..__ , ~ yakında ha~ırlanacakbr --. -~-

Aydın ve Bergama da Hatay Sadabdd , ve - "Hara H . . V. 'k ~ı t. l 1ı l . Y erınde ;yeller 
kurtwu11t · bayramı nasıl geçti. -bad (ı) babında - Nıarıcıye Re·r. ate :1~ne se .reğlerı esen saltanat., 

'S' -- " • uman ııa ır.ıenetaencıo ıı 
Dün Aydın Geçenlerae arkadaşımız Or- Habsburg saltanatı, Avru! 

bir bayram aa- han Rahmi Gökç~. Jzmirpalas tekrar Cenevre 'ye gidecek pa'nın merkezinde asırlarc~ 
ha yaşadı. Bü- salonlannda verilen bir ziya- istipdadını yürütmüş ve cihal\ 
tün evler, dük- fetin intibalarını anlatırken, lstanbul, 2 (Hususi) - Ha- toplantı yaparak, Sancak'ın ıiyaseti üzerinde hakim ol: 
kin, ma~aza burada .. Nedim'in birçok eser- tay'a ilk seferi yapacak olan ana yasasını tanzim edecek· muştur. 
kahveler, husu- 1 · d k ~ vapurumuzun, kurban bayra• lerdir. lstipdat ve saltanat denil4 

ermin e o unoukunu yazmış. T k H . . k 1 dı'1rı' zaman, Romanof'lardan 
si müesseseler "S ı S"~ " b d' h ı mırım ikinci günü buradan ür iye arıcıye ve a eti l5 ., 
donatıldı. Ak- 8 on aua 8 ıd atırfatıyor- haTeketi muhtemeldir.. umumi katibi Numan Rifat daha ziyade Habsburg hane• 

du. Hayalhanemiz e çi te ka- 1 d Menemencı·oğlu'nun g"'lecek danı akla .gelirdi. 
şam elektrikle ki 1 1 ,_. Ih ,.,J ~ Türk vapurunun sken e- ~ yı ar İ er iyoruu İ .. ,, uiyoruu. hafta buraya gelmesi beklen- Umumi harb, müselsel fe. 
aydınla tı 1 d ı. l b l'l b d run'i:la büyük merasimle kar-

sten u u ir gazete e ça· mektedir. laketler ve skanöallar geçi ren 
Gündüz 'Saat 1 b' k d b şılanacağı haber verilmet<tedir. 
15 de Halkevi- ışan ır ar a eş, u yazıyı Sancak'ın ana yasası tanzim bu hanedanı çamurlara düşür· 

"hmir münevverlerine selam" İstanbul, 2 (Hususi) - Su- edilirken hiçbir mü....,üfatla 
nin tertib etti
ği ulusal Ha
tay mitingi \le 
tezahüratı ~a- i Aydın' da tezahürat 
pıldı . Mitinge ve tezahüre yapanları tazim ve saygile an· 
Aydın'lılar şimdiye kadar gö- dılar. Halkın müttehid arzu 
rülmemiş bir alaka i le iştirak ve teldifile Atatürk' e," Başba-

kana, Partiye, 
Hariciye Veki
limize ve Hn
tay erkinlik ku
rumuna trız' m, 

şükran ve teb
rik telleri çe
kildi. 
Ber.gama'da: 

Pazar günü 
öğleden sonra 
Bergamada Ha
taym kurtuluş 

ve istiklali do-
layısile bir mi-
ting yapılmıştır. Bergama' ila tezahürat 

ettiler. Hatibler, Hatay'm ta Yapılan bir programa göre 
önce İstiklal meydanında top
lanılmış ve Halkevi bandosu 
önde olduğu halde Cumhuri
yet meydanına gelinmiştir. 
hemen bütün Bergama'lılar 
bu mitinge iştirak etmiş, ge-

rihi davası, kazanılan büyük 
zafer hakkında söylevler ver
diler. Bu zaferi yaratan ve 

Köylii bir Kızı 
hacırmak isle-, 

diler .. 
Kızın babası ve köy. 
lüler yetişerek kız. 
cağızı kurtardılar .. 

Bayındır' ın Kurudere kö
)'Ünde bir kız kaçırma vak'ası 

0lnıuştur. Salih kızı Naciye, 
testi ile su almak üzere köy 

<;eşmesine gitmişti. O sırada 

l<araburgaz köyünden Hamid 
C>ğlu Mehmed ve Mehmed oğlu 
Hasan, çeşme b~şına 2'elerek 

destiye su doldurmakla meş
&ul olan kızın kollanna girmek 

Ve sürüklemek suretile, Naci
}'e'yi köy kenarına kadar gö
türmüşlerdir. Kızın feryadına 
r.etişen babası ve köylüler ge-
•nce Mehmed ve Hasan, Na· 
ciye'yi bırakıp kaçmışlardır. 
J~ndarmalar yetişerek müteca
"1zleri yakalamış ve adliyeye 
"ermiştir. 

niş meydan dolup taşmıştır. 
Bando bir istiklal marşı çal

mış ve sonra nutuklar baş-

lamıştır. 

Üniversite tıp talebesinden 
Bergama'lı Naşid'in çok heye
canlı ve çok veciz nutku şid
detle alkışlanmıştır. 

Yüksek makamlara çekile
cek talgraflar okunmuş ve 
kabul olunmuştur. 

Bandonun çaldığı milli ha
valar içinde herkes huzur ve 
sükun ile dağılmıştır. Gece, 
Halkevinde Hatay kurtuluşu 
şerefine bir çay1ı dans verilmiş 
ve çok samimi bir aile gecesi 
yaşatılmıştır. 

Amerika'da 
Grevcilerle zabıta arasm

da kanii çarpışmalar .. 
Belgrad, 2 (Radyo) - Ha

vas ajansının bildirdiğine gö
re, Amerika'daki otomobil 
fabrikalarının grev ilan etmiş 
olan amelesi ile zabıta ara
sında kanlı çarpışmalar ol-
muştur. 

baŞlıklı bi ı yazı ile karşıladı ve rıye Başvekilinin riyasetinde karşılaşılmıyaca~ı ve F~ansa- mü~t~~~burg hanedanının bu 
"Harikulade nefis,, bir yazı bir heyet P.aris' e gitmiştir. nm ist~nilen ış .l.y)..ı.ri kabul d 0 c elim vaziyeti yirmi seneelir e-
olarak 'gösterdi. Bu eyet, Sancak mes' elesi- edec,{o.i ve bu jc! in derhal bi- ..ı fi 

· h il F • ır:. - 0 j vam etmekte ve skanua arın 
Ayni gazetede çalışan ve nın a ine ransa nın sc ... tirileceği kuvvetle talimin edil- arkası kcsilmemekledir. 

"Serden geçti,, imzasını kul- hiyettar olmadığını bildire- meleteöir. V 'd B 
k 1 

Şimdi iyana a osnasa-
lanan bir arkadaş ta, giiya bir ce miŞ Paris, 2 (Radyo) - Hari- ray' da katledilen ve bu yüz. 
muhabirin, mensup bulunduğu İstanbul, 2 (Hususi) - Nu- ciye vekili M. lvon E>elbos, den umumi harbm çıkmasına 
İstanbul gazetesine bu mealde man Rifat, bu ayın yirmibe- bugün Kedorsey'd e ifürkiye· sebep olan Arşidük 'fransuva 
bir telgraf çektiğini yazarak: şinifo, bir heyetimizle birlil<te nin Paris elçisi Suad Davaz'ı Ferdinand'ın gayri meşru o~-

- Bay muhabir -Diyor- Sancak mes'elesi için Cencv· kabul etmiş ve Sancak mes 'e· !unun "giirültülü bir davası gö-
eğer Nedim'in birkaç şiiri re'ye gidecektir. lesini görüşmüştür: rülmekte<lir. 
okunmakla lzmirpalas salonu Cenevre, 2 (Radyo) - Bu M. Delbos, yarın da, ( bu Bu gayri meşru oğul 1888 
Sadabad'e öönerse Ziya pa- ayın yirmİbeşinde, Türk·Fran- gece) Paris'e gelecek olan Ko- de Prag'da LeopolCl'ün Han 
şanın parçalarını okumal<la da sız murahhaslarilc İsvt·ç hari- lc•nel Danzig mcs'elesi etrafın- isminde bir kadından doğ· 
ortalık (Harabad)e döner.. ciye nazırı M. Sandler bir da görüşecektir. muş ve doğuşu ile beraber 

Bu yazıyı okuyunca "Serden M • ll6 J Habsl:5urg sarayında skandal-
geçti,,nin hakikaten "Ser,, den, emUrlD (YlÜSfeşartar lar ve 'iırtınalar yaratmıştır. 
yani "Kafa,,dan geçtiğine hük- KaDUDU c ••• ,...,.. Avusturya imparatoru Fran-
medesim geldi. V-ekillere Vrekalet suva ~ozef, Arşidük Fransuva 

Bizim bilöiğimiz -Herkesin MI·•· w edebireceklerdir Ferdinand'ı uzun müddet sa· 
de bildiği gibi- bir "Harabat,, Y(lkmda mü~ake. raydan çıkmağa menetmiş, 
vardır, bir de "Tahribi hara- re ediJece'k.. Arıkara, 2 (Hususi) - Teş- beri taraftan da Arşidük'ün 
b t 1 ıtS"d"b"d .. ekk b kilôtı esasiye kanununun, Ve- · · K H • · c a ,, . a a a ,, mur e Ankara, 2 (Hususi) _ Ka- pıçı urt an ın 1lnnesı eo-
bir isimair. Serden geçti, bu killere vekalet krsmmdada de- pold'ün Han'a ayda 3000 gü-

mutaya verilmiş olan yeni me-
kelimenin sonunda "~al,. ı murin kanununun müzakeresi- gişiklik yapılacaKtır. Yeni .şek- müş kuron bir para vermiştir. 
görünce, yazısında bir ~afiye ne yakınöa başlanacaktır. Bu ler göre, siyaSı müsteşarlıklar Aradan zaman geçmiş, /\r-
fantazisi yapmak istemiş ve kanun layihasma göre, Orta ihdas edilecek ve bunlırr ve- şidük Bosnasaray' da ınahud 
Ziya paşanın koskoca, manası mekteb mezunu bulunamadığı killere de Vekalet edebile- Prençip'in kurşunile ölmüş 
malum ve aşikar olan "Hara- takdirde, ilk mekteb mezun- ceklerdir. Hesbsburg sarayı da bu piçin 
bat,, mı, Lir tçırpıda "Hara· ları da imtihanla memuriyete maaşını kesmişfrr. 
bid,,a çevirerek yepyeni bir alınabileceklerdir. Bundan baş· Yeni /JüJce Bu çocuk büyük güçlükler· 
kelime doğurmuştur. Öyle bir ka memurlar, ancak altı aylık M ı · t:T k l • :J le hayatını kazanmak 'İÇ.İn ça-
kelime ki, rugatta yeri yok, maaşları nisbetinde borç ya· a ıye y,e a etinae lrŞmağa başlamış, nihayet gö· 
iştikaka sığmaz ve saire .. Bu- pabileceklerdir. hazrrlanıyor •. nüllü olarak Avusturya ordu-

nun içindir ki, meslekdaşımın Bulgarisftın' da Ankara, 2 (Hususi) _ Ma- sunda dört sene hizmet et-
o satırları, muhakkak ve mut- mişlir. 
laka, amma tam bir samimi- Hükümet aleyhine beyan- liye Vekaleti, yeni fbüdçeyi Habsburg hanedanı yıkıl· 
yetle "Kafayı,, bir yana hıra- na~u~:~~~:~nn hazll'lamakla meşguldür . Ha- dıktan sonra, bu piç babası-
k h k"k "S d · her verildiğine göre, yenı se· ·..ı h' .c~ • t'" · ıp a ı ·aten er en geçtı,, Belgrad, 2 (Radyo) _ Sof- mn mirasmuan ıs~ ıs :cmış, 
ği zaman yazdığına kanaat ne büdçemez, geçen senekin- kenfüsine bir daha Avustur-
ettim. ya'danf haber verildiğine göre, den 15 milyon lira fazladır. ya'ya dönmemek ş&rtile 50 

Köse vanof kabinesi aleyhine 
Aman bay muharrir, aman L _, Ve bu fazlalık, artmakta olan bin kuron verilmiş, hayatta oeyannameler tevzi etmekten 

dostum aman, ben insaflı l Ça varidatla kapanmaktadır. hi"bir işe yaramıyan bu piç, suç u nkof partisi mensup- "' 
adamım amma, eloğlu, 1 lk geçen sene gene Viyana'ya 

arının muhakemelerine, bugün· B ' ·t 
- Allah, allah, Ha.rabat'ın S Q an an,:an l dönftlüş ve miras davasına 

ofya cinayet mahkemesinde 
bile ne isminin, ne manasının başlanmışttr. Neler konuşulacak tekrar teşebbüs etmiştir. 
farkında değil galiba ki, ba- Fransuva Ferdinand Kurt 

İstanbul, 2 (Hususi) - 0n Han, .. ayakları tutmaz bir hal· şım gözünü yarm1ş. 
Derse, halin nice olur? Evet, 

Sadibad'a "Haraba<!,, gibi 
hakikaten Harabat mak"1esin
den bir kelime ile tarife kal
karken, dikkat et te, bari 
"Sadabad'ı da, "Harabat,, ı da 
berbad eyleme! 

Sonrası da var: 
1 - Karşı köşede 

şın yazısını da okumadın mı? 
2 - Hangi muhabtr, hangi 

gazete.ye bunu telgrafla ver
miş? A birader, bu yazı, yal· 
nız "ANADOLU,,da çıkan 
bir röportajdı. 

Görüyorsun ya kuzum; bu 
marifetleri kendi aramızda iş
lemesek daha iyi olur. 

Çimdik 

beş şubatta Atina'da toplana- de ve bir dilenciden çok da· 

ha sefil bir iıayat geçirmekte 
ve davasının neticesini bek

lemektedir. 
Ne idi o eski saltanat, o 

eski hasmet, ve debdebe, o 
eski ceberut ve nohvet? nedir 
bugünkü sefalet, rezalet? .. 

F. B. 
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Filistin davası Dünyayı saran Mehmed AkifveRusya'da İspanya 
delilik. . Nurullah Atac .. dahili ihtilaflar .. hadisatı , 

Arab- Yahudi kanlı ihtilafı nasıl 
___ ,. ............ __ _ 

- Başı 3 üncü sahifede -
çok iyi izah etmiş: 

Medeniyeti ve her şeyi ya· doğdu ve ne netice alacaktır; 
ratan beynimiz kendi eserinin 

manya' dan Yahudi'lerin tehci· yumruğu ve tehdidi karşısın· Umumi harpten sonra, sÜ· 
kfin ve istikrar bulamıyan 
memleketler arasında Filistin 
en başta gelir. 

1936 Senesinin sonlarında 
çıkan Filistin hareketi, lngil· 
tere'yi esaslı surette işgal et
miştir. İngiltere'nin Filistin ha
diselerinin hakiki mahiyetini 
tesbit için gönderdiği ali tah· 
kik heyeti Londra'ya dön· 
müştür. 

Bu heyet Filistin' de ne gör· 
müştür?. Filistin asayiş ve is
tikrar için neler yapılmasını 
tavsiye edecektir? 

Bu iki sualin cevabını bu 
günlerde alacağımıza şüphe 
yoktur. Kuvvetli bir ihtimale 
göre bu iki sualin cevabını, 
Filistin' de Arap· Yahudi bo· 
ğuşması takibedecektir. Bunun 
için bu çetin dava üzerinde 
kısaca bir tedkik neşrediyoruz: 

* *. -Filistin'de gahudi kadreti-
Filistin meselesi, Arap - Ya· 

hudi mücadelesi nedir? Evvela 
bunu izah edelim: 

1917 senesi Teşrinisanisinin 
ikisinde Lord Ba1fur, İngiltere 
hariciye Bakanı sıfatile yahudi 
milyoneri Lord Roçild, Filis
tin' de bir yahudi yurdu tesis 
edeceğini rE"smen temin et· 
miştir. 

Lord Balfur'un bu temina
tına yakın vaidleri Fransa ve 
ltalya da \ermiş ve Birleşik 
Amerika Cumhur reisi Vilson'da 
İngiliz hariciye Bakanının be· 
yanatından dolayı memnun 
olduğunu ilan etmiştir. 

Vaziyet, söz vadisinden fili
yat vadisine az zaman sonra 
geçmiştir. 

Uluslar sosyetesi, teessüsün· 
den tam 3 sene sonra, 1920 
senesi Kanunuevelinde Filistin 
mandasını lngiltere'ye vermiş 
ve bu manda 1923 senesi Ey
lülünün 29 undan itibaren filen 
başlamıştır. 

Ve, bu tarihten sonra, si
yonistlerin program ve sevki 
ile bütün Yahudi teşekkülleri 
faaliyete geçmiş ve Filistin'e 
müthiş ve gittikçe artan bir 
Yahudi muhacereti cereyanı 
başlamıştır. 

Resmi muhaceret rakamları 
şunlardır: 

1921 yılında 

1922 " 
1923 " 
1924 n 

1925 den 

8,517 
7,844 
7,421 

12,856 

1932 ye kadar 135,000 
1933 yılında 30,000 
1934 " 42,000 
1935yıh ilk 6 ayda 30,000 

Şu rakamlara göre, Filistine 
14 buçuk sene içinde 273,638 
Yahudi hicret etmiş ve yer
leşmiştir. 

Bu sayede, Filistin'de mev
cud Yahudi miktarı kısa bir 
zamanda, şiddetli bir hamle 
ile 350,000 adedine varmıştır. 

Halbuki, Filistin'deki umum 
nüfus ancak 1, l 15,000 diri. 

• * * Lord Balfur'un bir vadı, gö· 
rülüyor ki Filistin umum nü
fusunun üçte birisini yahudi· 
ler temin etmiştir. 

Vaziyet adet itibarile Arab· 
ların aleyhine dönmekle be
raber, Arab'lar gene bire iki 
ve kuvvetli bir ekseriyete ma· 
liktirler; fakat ·Bilhassa Al· 

rinden sonra· Yahudi muha· dadır. Mukavemet derecesi 
cereti öyle bir hız almıştır ki ise meçhul. 
Arab'lar kendi yurdlarında - Bizde vaziyet? 
vaziyetlerini çok karanlık gör· - Şüphesiz ki biz de ci· 
müşlerdir. han vaziyeti içinde mütalea 

Aded itibarile olan bu va· edilebiliriz. Çünkü burada gö· 
hamet, keyfiyet itibarile büs- rülen her hastalık, bizde de 
bütün vahim ve fecidir: ayni suretle müşahede edilir. 

1936 da Filistin'de yapılan - Peki, dimağı bu yum-
nüfus tahririnde "Arzı mev'ut,, ruk karşısında nasıl kurtara-
taki yahudilerin; , bilirler? 

Yüzde 30 u san'at erbabın- - Esaslı bir mücadele la-
dan, 18 i ziraatçılardan, 11,6 sı zımdır. Ana ve baba, inhi
serbest meslekler eıbabından, maklart bırakmalıdır. Yaşama 
6,4 ü nakliyatçılardan, 3

1
7 si tarzlarını tanzim etmelidirler. 

akar ve irad sahiplerinden ve Çürümüş, sarsılmış bir ana ve 
ancak yüzde üç buçuğu biz- babanın çoc11ğundan hayır 

beldiyemeyiz. Analar gebelik 
metç.ilerden mürekkeptir. hıfzıssıhhasını bilmelidirler .. 

Buna mukabil, Arap'ların 
Çocuk bakımı keza.. Mükey· 

ekseriyetini ,bedeviler, san'at yefat terkedilmeli, uykusuzluk-
ve işten haberi olmıyanlar teş· tan, fazla yorgunluk ve çalış· 
kil eder. Bunun için, Filistin· madan çekinilmelidir. Ben, 
de aded itibarile Arap'ların ilk mekteplerdeki programları 
bire iki tefevvukuna mukabil, bile bu vaziyet içinde müta
İçtimai ve kültürel noktai na- lea ederim. Bu programlar, 
zardan yahudilerin ezici bir her çocuğun zekasının kolayca 
tefevvuku vardırl kavrıyabileceği şekilde olma-

Para ve mali cihetten de Jıdır. Dimağların ayrı ayrı kıy
vaziyet Arap'ların aleyhinedir. met ve kabiliyetleri vardır, 

Son üç sene içinde Filistin'e geri olanlar, daha çocukluk 
hicret eden yahudilerin 12,000 yaşlarında, bu dersleri kavra· 
adedi beraberlerinde hiç ol- mak için çok çalışmağa mec· 
mazsa biner İngiliz liralık nak- bur kalıyorlar ve çok çalış
di servet getirrnişl~rdir ki yal- mak esası takdir ediliyor. Ço-

1 cuğun dimağı hiç düşünülmi-
nız bunlar 20 milyon ngiliz 
liralık bir saha blokunu Filis· yor. Halbuki beri taraftı\ işçi· 

nin muayyen saatlerde çalış· 
tin çöllerine işletmek uzere ması isteniyor. Arada bir te-
sokmuşlar demektir! zad yok mudur? 

191Y da Filistin'de ancak Beşeriyet çok muztariptir. 
50 Yahudi kasabası vardı; Birisini tanırım, karısından 
1935 sonunda bu kasabaların şüphelenmiş, mütemadiyen onu 
adedi 150 yi aşmıştır! düşünüyor, düşünüyor ve son· 

Yahudıler, Ziraat işlerini ra, gidip karısını öldürüyor .. 
sermaye ve usule tabi tutarak Bazı hastalara tesadüf edi· 
yeniden kurmuşlardır. lirki, kadındır ve çirkindir. 

Araplar ise, hem sermaye- Asabı, dimağı bozulmuştur. 
siz ve hem de metodik ziraat Başlıyor kendisini güzel gör
işlerinden tamamile habersiz· meğe.. Artık onda sansör -
dirler. kalkmıştır. Bakıyorsunuz ki; 

Bu 150 kasaba hakkında - Ben güzelim -Diyor-
bir fikir vermek için yeni Ya- hem de dünya güzeli.. Beni 
hudi Telaviv şehrinden biraz büyük bir adam istiyor. Dün 
bahsetmek lazımdır. gece geldi, beni sevdiğini 

Telaviv 1909 da ikinci sul- söyledi. Zavallı, benim yo· 
tan Hamid'in verdiği müsaade lumda çıldırıyor. 
üzerine siyonistler tarafından Halbuki bütün bunlar, onun 
tesis edilmiş 3000 nüfuslu bir kafasında düşünüp istediği ve 
kasabacık idi. gitgide inandığı zavallıca şey-

lerdir. Tahteşşuurda kalan ar· 
1914 te bu kasabanın nü-

fusu hala 3000 idi. zular, hastalık başlayınca, her 
türlü kontroldan kurtularak 

Fakat... 1932 de 60,000, ortaya çıkıyor. Hepimizi tutan, 
1933 te 80,000, 1934 te 100 şuurumuzdaki sansördür. 
bin, 1935 te 120,000, 1936 da Hayatın tesirlerine bakınız: 
da 1400,000 nüfuslu kocaman Eskiden hastaların bir kıs· 
bir şehir olmuştur. mı, Allah'tan vahiy aldıkları· 

Bugün Hayfa ve Kudüs, nı, Peygamber'in yüzünü gör
Telaviv rekabeti altında ezil- düklerini, gökyüzünün parça
mektedir. lanıp yeni yeni birçok aylar, 

Siyonistler Filistin' de sadece güneşler, yıldızlar doğduğunu 
Yahudi'lere mahsus olmak söylerlerdi. Şimdi ise, bu kuv· 
üzere senede 100,000 sterlinlik vetlerin yerine, radyo ve elek
bir büdçe kullanmaktadırlar. triğe dayanan hezeyanlar 

1919 da, sıfır derecesinde başladı: 
olan ticari ve sınai müessese· Bazıları gözlerinde rontken 
ler, 1933 te 3400 adedine şuaı bulunduğunu, bazıları 
baliğ olmuştur. radyo vasıtasile natıka kuv-

Ve ... Bunların sermayesi de vetlerinin çoğaldığını, elektrik 
5,266,000 lngiliz lirası ve mevcelerine binerek bilmem 
amele miktarı da 25,000 ol· nere ye gittiklerini söyliyorlar .. 
muştur. Bu da, bu asrın hayatının ak

settirdiği bir deliliktir .. F. Benlioğlu 
ikinci makale: Pan Ara· 

liz ve Pan /slô.mizm .. 

Cezalandırılanlar 
Yerlere tükürdüğü görülen 

22 kişi, belediye zabıta me· 
murlarınca para cezasına çarp· 
hrılmıılardır. 

- Netice doktor? 
- Netice malum: 
Dimağ yürüyor, ihtiyarlıyor 

ve ... 
Doktor kaşlarını kaldırdı, 

güldü. Ben de, garip bir ev· 
ham içinde vedalaşıp çıktım: 

•• 

__ ......... __ _ 
- Başı 3 ncü sahifede -

bir gözden geçireyim! 
Demiş ve Akif'in asarını 

ele almış. Bir edebiyatçı ve 
münakkid için ne kadar geç 
kalmış bir hareketi.. Nurullah 
Ataç'ın bir hususiyeti de, her
kesin düşündüğüne veya düşü· 
nebileceği şeylere aykırı olmak· 
tır. Bu, belki bir görüş baş· 
kalığı, belki oniın orijinalitesi 
icabıdır amma, Akif hakkın· 
daki yazıda, tamamen 11lnkar,,a 
giden hissi bir hareket ken
dini hiç gizleyemi~or. Dediği· 
miz gibi: "Akif,, i yeni oku
duğunu söylüyor. Yarın Yakup 
Kadri, Falih Rıfkı, Abdülhak 
Hamid, Fadıl Ahmed, Ruşen 
Eşref, Uşaki zade, Peyami şu 
ve bu da ölünce: 

- Bu adamlar kimdir diye· 
rek, eserlerini aldım, okudum 
ve gördüm ki ... 

Diye kaleme sarılacağa ben· 
ziyor. Bu hal, memleket fikir, 
edebiyat ve san'at hayatında, 
bizzat Nurullah Ataç'ı ve onun 
kıymetini düşündürmeğe ve 
düşürmeğe yeter artar bile .. 
Şu da var ki, Nurullah Ataç, 

Akif'in asarına olgun yaşında 
el uzatırken, gözlerini de sıkı 
sıkı yumarak bu işe girişmiştir. 
Tetkiki, amanın el yordamile 
bir cismin rengini ve güzelli
ğini araştırmasını andırıyor. 

Çünkü herkesten başka birşey 
söylemek arzusu ve illeti baş 
gösterince, berveçhi peşin, gözü 
kapamak lazımdır. 

Evet, hepimiz de "Mehmed 
Akif,, de bir ümmet şairi vasfı 
bulmayor değiliz. O, ruhunun 
milli kısmını dümura uğratarak 
herşeyi, minare, mihrap ve 
cami avizesi zaviyesinden gör
müştür. Fakat "istiklal marşı,, 
ve "Çanakkale,, gibi iki şah

eser vermiştir ki, milli şairleri
miz ve san'atkarlarımızdan hiç 
biri, onlardaki yüksek kudret 
ve heyecanı, daha doğrusu 

milli atmosferi terennüm ede· 
memişlerdir. . 

" Nurullah Ataç ,, ın eli, 
Akif'in asarını yoklarken bu 
iki abideye nasıl oldu da do· 
kunmadı, hayret edilir.. Şu 
halde aziz meslektaşımız, bir 
defacık olsun, İstiklal marşını 
da söylemış sayılamaz.! Söyle
mişse bile, kimin eseri oldu
ğunu sormamış demek lazım· 
dır ki, buna Nurullah Ataç 
hesabına ihtimal vermiyoruz. 

Sonra; M~hmed Akif'i kendi 
vicdani akidesi ve san' atını 
kullandığı maksatla başbaşa 
bırakarak diyebiliriz ki; mer
hum, en yüksek şairler arasında 
bulunmıyabilir. Fakat muhakkak 
ki, halka inebilen ve halka en 
iyi, en açık bir dille yaklaşa· 
bilen, hem de aruz veznindeki 
eski ifadeyi ilk parçalıyan şair· 
lerden biridir. 

Onun açık, zengin ve akıcı 
üslubunu, dil üzerindeki mut
lak hakimiyetini, dağarcığın
daki kelime bolluğunu ve bu 
sayede yarattığı yeniliği de 
inkar etmeğe hakkımız yoktur. 
Böyle bir inkarın edebi ve 
ilmi kıymeti olamıyacağını da, 
Nurullah Ataç, pekala bilir. 

Biz "Ölmüş bir adamla uğ
raşılmaz,, demedik ve demeyiz. 
Çünkü şahsı değil, eserleri 
mevzuubahistir. Ve böyle bir 
düşüncenin vazedebileceği tah· 
did, nihayet tarihin sahifele
rini bile örümcek ağlarile ört· 
meğe kafidir. Ancak, .Nurullah 
Ataç'ı ve her Türk münevvc· 

Cll•• ... ···--

- Başı 1 inci sagf ada -
gl'çirmekt~tlir. Stalin ordunun ıs· .. 
lafımı ve zabitan arasında tnsf iye 
ietemekıedir. 

Alman mahnf ili bu nc,ktadan 
Stoliıı ve Yoroşilof arasında şiddet· 
li bir ihtilaf görmektedir. 

Roma, 2 (Radyo) - Vıırşovn

dnn alınan son hoberlere göre, Vo-

roşilof 'un eınrilc Sıalin'in muha· 
fızlanndan bazıları tevkif edilmiş-

tir. Bu hCidisc, Sıalin · Voroşilof 
ilıtiliifının hn<l bir d eHeyc gelme· 
siuc sebebiyet vermiştir. 

Varşova 2 (Radyo) - Ça· 
rın katlini tertib ve infaz eden 

Bologrosof' dan başka Uglanof 
da tevkıf edilmiştir. Bunlar 

Sovyet mahafilinin sağ kolu 
idiler. 

Kiyefte 70 kişi yeniden tev
kif edilmiştir. Bunlar arasında 

Baltık filosu sabık kumandanı 
da vardır. 

Belgrad 2 (Radyo) - Mos· 
kovadan gelen haberlere göre, 

on sene hapse mahkum edi
len Radek ile Sokolnikof ve 

arkadaşları nisanda tekrar mu
hakeme edileceklerdir. 

Stalin, bu defa Buharin, 
Radek, Sokolnikof ve diğer 

arkadaşlarını muhakkak idam 
ettireceği ve bu suretle Rus· 

yada bir tek hasmını yaşat
mıyacağı bildirilmektedir. 

Paris 2 (Radyo) - Rusya. 

da, birçok fabrikaların müdür
leri tevkif edilmiştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Var· 
şova'dan haber veriliyor: 

Sokolinkof'un blokuda yer 
almış olmak töhmetile Hari· 
ciye Nazırı M. Litvinof'un ka, 
rısı, bugün evinde tevkif edil
miştir. 

M. Litvinof'un karısı İngiliz· 
dir. M. Litvinof, İngilterc'de 
sefirken kendisile evlenmiştir. 
.. !3!111 ................... .. 

rini tetkik ve tenkitlerinde 
daima isabetli, daima haklı gör
meği isteriz. "Mehmed Akif., in 

eserlerinin biziın cephemizden 
cerh ve tenkid edilecek cihet· 
leri çoktur. Fakat bizimle be
raber olan veya bir yenilik, 
bir hususiyet taşıyan teren
nümlerinde "Hiç,, olduğuna 
da aklımız ermiyor doğrusu .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

-Başı 1 inci sag/ada
Katalonya, Madrid hükume· 

tine müzaherete kat'i olarak 
karar vermiştir. 

Bclgrad, 2 (Radyo) - Cum· 
huriyetçilerin neşrettikleri bir 
resmi tebliğe göre, Madrid 
cephesine taarruz eden beş 

İtalyan askeri tayyaresi esır 
edilmiştir. 

Londra, 2 (Radyo) - Bü· 
tün lspanya'da en mühim ha· 
rekat, Valansiya'nın şimalinde 
olmuştur. Hava şeraiti, mu
harebe üzerinde azami tesiri· 
ni göstermiş, iki tarafı da 
da muattal bırakmıştır. Asi· 
ler, hava hücumlarını durdur
mak mecburiyetinde kalmış· 

!ardır. 

Londra, 2 (Radyo)- Deyli 
Telgraf gazetesinin öğrendi

ğine göre, Cebelüttarık boğa· 
zından geçen Dranahan ismin· 
deki lspanyol hükumetine aid 
vapur, asiler tarafından zapte· 
dilmiştir. 

Londra, 2 ( Radyo ) - is
panya hükumet reisi M. Lar· 
go Kabalero beyanatta bulu
narak: 

- Biz zaferden emınız. 

Esasen şimdi halde vaziyete 
hakim bulunmaktayız. Verdi· 
ğimiz cevapta kontrol kabul 
etmekle beraber, hükumetin 
silah satın alması hususundaki 
sarih hakkımızı muhafaza ede· 
ceğimiz bildirilmektedir. 

Demiştir. M. Largo Kabal
lero beyanatını şu suretle bi
tirmiştir: 

- Hiç kimse, hatta asilere 
temayülü olanlar bile zaferi· 
mizden şüphe etmemektedirler. 
Biz de bu muzafferiyetin bir 
an evel teminine çalışmaktayız. 

OORSA 
Üzüm satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
474 Alyoti 12 75 
326 Ü. kurumu 12 50 
172 A. B. üzüm. 13 25 
81 Esnaf banka. 14 
69 Vitel ş. 12 
66 Kazım Taner 12 
34 S. Gomel 11 
25 Şınlak o. 14 
14 Kadı o. Meh. 11 75 

K. S. 
14 75 
18 75 
15 75 
17 
12 25 
15 75 
13 25 
15 
11 75 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbaf etmiştir. 

• 

rı /"\~ı:ıu ----

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar-

1 
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lzmir Komutanlıfı ilanları 
Müstahkem Mevki satm alma komisyonundan: 

- Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre 
subay hasta abalığı kumaşı şartnamesinde değişiklik 
yapıldığından 1/Şubat/937 tarihindeki eksiltmeden 
sarfı nazar edilerek eksilmesi 19/Şubat/937 cuma gü
nü saat lSde Tophane levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 18000 liradır. ilk teminatı 
1350 liradır. 
Şartname ve nümunesi lstanbul levazım amirtiği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmalan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile beraber teminat ve teklif ml ktuplarını ihale 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona verme-
leri. 3 7 13 17 315 

lzmir Müstahkem Mevki satm alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Reşadiyedeki etünün temel kaidesi

nin yapılmasına talip çıkmadığından yeniden pazar
lılda yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 125 lira 29 kuruş olup ilk te
minatı 9 lira 40 kuruştur. 

3 - ihalesi 5/Şubat/937 cuma günü saat 10 da lzmir Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
S - Eksiltmeye İştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihalt:: saa!rndan 

........__ bir saat evvel komisyona vermeleri. 336 

lzrnir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 300 - 340 adet erat eyer takımı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin tutarı 21000 lira olup ilk teminatı 1575 li

radır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi parasız olarak suvari şubesinden 

verilecektir. 
4 - ihalesi 20/Şubat/~37 cumartesi günü saat 12 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bwlunanlar 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte şahıs ve şirket olsun eyer takımı işlerini ya
pabilecek derecede san'at sahibi olduklarına dair lk
tısat vekaletine bağlı mahalli sanayi müfettişliğinden 

alınacak vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ha
vi zarfların en son saat 11 e kadar Ankara M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. 

3 9 13 18 335 .........__:-._ ______________________________________ ~~~-
l z ın i r Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Reşadiyedeki hamam içinde yaptırı

lacak olan etü makinesinin yaptırılmasına talip çıkma· 
dığmdan yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 299 lira 25 kuruş olup muvak
kat teminat parası 22 lira 44 kuruştur. 

3 - ihalesi S/Şubat/937 cuma günü saat 10 da lzmir Müs· 
tahkem Mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalariie birlikte temina(makbuzlarını ihale saatından 

............_ bir saat evvel komisyona vermeleri. 337 

lımir Liman işletme müdür
liiğünden; 
t 
.. l ersanede inşası eksiltmeye konulan azman örtösü, şat ör· 
ua· ı ı u, duş ve lavabo binaları eksiltme işi 9 2 937 salı günü 
llat 15 e kadar uzatılmıştır, 

1 
Y lpılann keşif bedeli 14222 lira 65 ve muvakkat tentinat 

066 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye girecekler mühendisimizden 
"esika almağa mecburdur. Şartnameyi gQrmek istiyenlerin le-
~ servisine müracaatları ilan olunur. 3 5 325 

§bir Memleket hastanesi baş· 
"lbibliğinden; 
~ liaatancmizin 3400 lira kıymeti muhammeneli rontken cı-
1' 'zı eksiltmesi istekli çıkmadığından 112/937 tarihinden itiba-
2~'1 on gün müddetle ihalesi uzatılmıştır. istekli olanların 11-
i~37 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 10 dan on 
il Ye kadar Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olu-
~ 338 

' iz MIR 

l>amuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

'f Şirketin merkez ve fabrikası : lzmir' de Halkspınardadır. 
)ikrli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
')I Ve Leylek markalarını havi hernevi lcapot bezi imal 
~~~•kte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
~r. 

ttle/011 No. 2211 oe 3067 

Iktısat Vekaleti iş dairesi 4 lzmir Liman iıletme müdür .. 
Üncü bölge amirliğinden lüğünden 

1 1 • d•kk tİ Muhtelif cins ve miktarda 44 kalem eşya ile 434 parça ba• 
ş veren erın nazarı 1 a ne kır eşya ve tefarruatı 8/Şubat/937 pazartesi günü saat 14 de 
İş yerlerinde vukubulan iş kazaları hakkında (24) saat zar· tersanede pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin muayyen zamand~ 

fında dairemize malumat verilmesinin lüzumu ve bu mecburi- Alaybey'inde tersanede bulunmaları ilan olunur. 3 5 341 
yete riayet etmiyenler hakkında 3008 numaralı "İş kanunu,, 
nun (144) üncü maddesi hükümleri mucibince takibat yapıla- SIHHAT BALIKY AGI 

_c::a~ğ?.:ı_t::.;:e~k~i d:.;e:.:.n:...;.;i l:.:a~n_o;..l;.;;u...,n...,u_r . _____ .;.3 __ 6 _____ 3_4_2__ N orveçya balıkyağlannın en baliaidir. Şerbet gibi i~ilir, 2 defa Eüzülm iif tilr 
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g Kültiir~ Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye~ 

göre ilk okulların dördüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten 
müteşekkil bir tabiat bilgisi kitabı yazılması müsabakaya ko
nulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 16 121 937 salı gününden başla
mak ve 30 /6/ 937 çarşamba akşamı bitmek üzere dörtbuçuk 
aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 31 /3/ 1937 çar
şamba günü a

0

kşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına 
müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını 
yazpırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre 
ile okulla?'da okutulacak ve müelliflerine her yıl için biner 
lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana 
bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin 
bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer 
defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak 
üzere makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola· 
rak Kültür Bakanlığı Yayın direktörlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler ve sairenin asıllarınını yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsa· 
bakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını 
verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte 
eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı 
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Kül
tür Bakanlığına üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kita
bın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri 
veya kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir 
zat tarafından yapılacağını gösterir Noterlikten lastikli bir 
teahhüd senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak 
sayfası üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları üze
rinde her hangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkan veren 
bir işaret bulundurmıyacaklardır. 

8 - Kitaplarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik 
vasıfları gösteren şartname ile Noterliğe tastik ettirilecek te
ahhüt senedinin formülü Kültür Bakanlığı Yayın direktörlü· 
ğünden alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk bir 
posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 3, 8 222/323 

Askeri Fabrikalar 
umum müdiirlü· 
ğünden: 

Askerliğini yapmış olan Ticaret Lisesi mezunu bir memur 
alınacaktır. Ticaret tahsilile beraber banka ve ticari müesse· 
selerde çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih 
olunacak ve ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gös· 
terecekleri ehliyete göre yüz seksen liraya kadar ücret veri
lecektir. 

f steklilerin istidalarına bağlıyacakları diploma askerlik vesi
kası ve nüfus cüzdanlarile birlikte en geç 10/şubat/937 akşa-

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başılurıık Büyük Salepçio~lu ham karşıı;ırı<la 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A .. Şirketinin • 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRi KANDEMIROGLU 

lzmir 2 inci icra M. dan: 
Süleyman Saminin emlak 

ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mu~abil banka· 
ya ipotek eylediği kasabanın 
camii cedit yeni belediye de· 
reköy camii şerif caddesinde 
zemini üç cebheli bir dükkan 
arası tahta bölme ikiye ayrıl· 
mış ve yukarısı dahi bir salon 
şeklinde altı pençereli ve be· 
ton balkonlu ve alt dükkanın 
üç tarafı storlu ve evin üç 
tarafı 20-2 genişliğinde beton 
ve kenMları köşebent ve hep· 
si 26,68 metre murabbaında 
ve 2625 lira kıymetinde olan 
ve geçen sene yapılan satışı 

2280 No. lı kanuna tevfikan 
geri bırakıldığı halde birinci 
sene taksiti muavyen vadesin
de ödenmediğinden bu hü
küm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık artır· 
ma suretile ve 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
12/3/ 1937 cuma günü saat 
14 de icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödennıesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olub 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahihlerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 1 ·3-
1937 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve ka-

saba 34.755 İzmir 37-996 dosya 
numarasile lzmir 2 inci ve şart

namesinin açık bulunduğu 34· 
755 dosya numarasile Kasaba 
icra memurluğuna müracaatla· 

-İzmir 2 inci icra M. dan: 
Ahmet Şükrünün emlak ve 

eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ikotek eylediği Kasabanın Ca
mii kebir mahallesinde Subaşı 
sol.ağında ve tapunun T. sani 
928 tarih ve 195 sıra No. lı 

sağı 6144/3 solu 6144/l, ar· 
kası 6144 No. lı arsalarla, 
cebhesi yol ile çevrili 320 
metre murabbaındaki evin 
170 metre murabbaı üzerine 
inşa edilen 3 oda ve önü ca
mekanlı bir salon olup du
varları tuğla ile mamuldür. 
Avlusunda i.ci mutbak bir he
la, iki erik, iki şeftali, bir el· 
ma, altı gül, bir dut, üç yedi 
veren asması mevcut olan 
2080 lira kıymetli işbu gayri 
menkulün mülkiyeti açık ar
tırma s uretile ve 844 numa
ralı emlak ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırma
sı 12-3-937 Cuma günü saat 
14 de icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması has.ebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 

tıranın üıerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok· 
tur. Satış peşin para ile ojup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa da!r olan 
iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmderi 
icabeder. 

Aksi halde haklan tapu si· 
cicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
1-3-1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanlann yüzde yedi büçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37 /8806 dosya numarasile lz
mir ve şartnamenin açık bu· 
lunduğu 37 /205 dosya numa· 
rasilc Kasaba icra memurlu· 
ğuna müracaatlara ilin olunur. 

' 



Birinci ·Sınıf M utahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması,arkasında 

Telefon : 3479 

W. F. H. VA 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LINiE. HAMBURG 
"MANISSA,, vapuru 3 şu· 

batta gelecektir. 6 şubata ka-
dar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATlON 
"EKSMiNSTER" va;:'uru 30 

ikinci kanunda bekleniyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EKSLINA., vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK içın yük kabul eder. 

PIRE'den AKTARMALI 
SERİ SEFERLER 

AMERİCAN EXPORT 
LİNES 

The Export Steamship 
Corporation 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PİRE' den ha
reket edecektir. BUSTON ve 
NEV·YORK limanları ıçın 
yük kabul eder . 

.. EXCALIBUR,, vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük ka
bul eder. 
Seyahat müddeti PiRE - BOS· 
TON 16 gün. 
Seyahat müddeti PiRE · NEV
YORK 18 gün. 

JOHNSTON V/I ARREN Ll
NES Ltd. LIVERPOOL 
"JESMORE11 vapuru 7 şu

batta beklenilmektedir. Ll· 
VERPOOL ve ANVERS'ten 
yük getirecek ve BURGAS 
VARNA, KôSTENE liman
ları için yük alacaktır. 

Gie ROY ALE HONGROfSE 
DANUBE "MARITf ME,, 

BUDAPEŞTE 
"DUNA,, vapuru şubat or

tasında beklenilmektedir. BEL· 
GRAD, NOVfSAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, Vl-
y ANA ve LINZiçin yük ala
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmek
tedir. ROTTERDAM, HAM-
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUECKSBURG,, vapu
ru 8 şubatta beklenilmekte-
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 
"MARİTZA,, vapuru 28 

şubata doğru beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BVRG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Satılık Ev 
Karantina'da Eski kapı so

kağında 7 numaralı ev satı· 
hktır. Üç kat üzerine on odası 
vardır. Her katın teçhizatı 
eyrı olup icabında ayrı ayrı 
kiraya verilebilir. Ev otuz lira 
kira getirmektedır. Su ve elek· 
tirik tesisatı mevcuttur. Almak 
istiyenler lhracat gümrüğü tah· 
riat katibi Sezai'ye başvursun. 
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A. Kemal Tonay 1 
::::: ::::: Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

~ ::;::; 
:::::: ::::: :::::: :::::::; 

İktısad etmek istiyen
lre, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
:::::: 

Bn nıahanc Lın yonu kar\mndaki Dibek sokak ha~ıoda 30 ı.ıayılı ~ 
ev \ 'C ıııuuycnchııne~iııılc sahalı aııl 8 elen akfıını saat 6 ya E§ 

1 --,, 0 ·4 
" Lam balarinı heryerde 

aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telef onn Evi 
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"UMDAL,, Umu. lfratelli Sperco· Olivire VE Şürekası 

.......-: = knJar lınstalarını kahul eder ~ 

' illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111• 
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Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
• Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

mi Deniz Acenta- Limited 
lığı Ltd. Vapur Acentası Vapur Acentası Manisa Valiliğiıı en: 

H il • L• ROYAL NERLANDA.S Birinci kordon Rees binası l - İzmir - Manisa - Turgutlu yolunun polis karakoluo-
e eDIC IDeS KUMPANYASI Tel. 2443 dan Turgutlu yolu mebdeine kadar 456 metre uzunlu· 

L• •t d S/S " HERMES,, 7/2/37 LONDRA HATTI ğundaki yolun altı metre arzındaki kısmının Bandır. 
imi e de beklemekte olup yükünü "THURSO,, vapuru 7 şu· ma'nın Kapıdağı parke taşlarile ve bu kısmın sağ ve 

"BELGION,, vapuru 14 şu· tahliyeden sonra BURGAZ, batta gelip LONDRA ve solunda elli~er salimlik su olukları ve ayni zamanda 
batta beklenilmekte ROT- VARNA ve KÖSTENCE li- HULL için yük alacaktır. Bordür taşlarının Manis taŞ ocağından çıkarılacak 
TERDAM, HAMBURG ve manları için yük alacaktır. "POLO,, vapuru şubatın rr.unrazam taşlarla ve Turgutlu yolu mebdeinden iti· 
ANVERS limanları için yük SVENSKA ORİENT LlNİEN sonunda LONDRA, HOLL haren bir kilometre tulünde ve yedi metre arzında 
alacaktır. KUMPANYASINA ve ANVERS'ten g-elip yük kırma taş şosesi halinde inşası 31178 lira 05 kuruşluk 
"TURKİA,, vapuru 28 şu· çıkaracaktır. keşif namesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 

batta beklenilmekte ROTTER- S/S "GUNBORG,, 8 şu· konulmuştur. 
DAM, HAMBURG ve AN- buata doğru beklenmekte olup LIVERPOOL HATTI 2 - Bu işe aid şartname, keşif ve buna mhteferri 
VERS limanları için yük ala· yükünü tahliyeden sonra ROT- "DRAGO,, vapuru 15 şu- diğer evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 
caktır. TERDAM, HAMBURG, GD- batta LİVERPOOL ve SVAN- müdürlüğünden alınabilir. 

PHELPS LİNE YNIA ve·· İSKANDİNA VY A SEA' dan gdip yük çıkara· 3 - Eksiltme 11 /2/ 1937 perşembe 'günü saat on b:rde 
PHELPS BROS & CO INC. limanları için yük alacaktır. caktır. Vilayet Umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

NEV-YORK SiS "NORRUNA,, 18 şu· DEUTSCHE · LEVANTE 4 ·- Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
"İDEF JORD,, vapuru 18 balta beklenmekte olup yü- LINİE 5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 

şuLbat' a beklenilmekte NEV- künü tahliyeden sonra ROT- "GALILEA,, vapuru 2 şu· 6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
YO~K limanı için yük ala· TERDAM, HAMBURG NOR- batta HAMBURG, BREMEN ehliyet vesikası ve bu yıla aid Ticaret odası vesikasını 
caktır. VEÇ ve ISKANAVYA liman· ve ANVERS'ten gelip yük ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine 

"BRETGNE,, vapuru mar- k k çıkaracaktır. k l k J f 'h d 2490 l k tin onbeşinden sonra NEV- farına yü kabul edece ·tir. oyma arı ve apa ı zarın ı zarın a sayı ı anl.l' 
Tarih ve navlunlardaki de· 32 "nci m dd · · t t 1 · lA d YORK limanı için yük ala· SERViCE MARİTfME , nun 1 a esme rıaye e me erı azım ır. 

caktır. ROUMAİNLKUMPANYASI ğişikliklerden acenta mes u- 7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarfların• 
"ARYLENSEN" vapuru ni· SiS "PELEŞ,, 12 şubatta livet kabul etmez. 11/2/1937 perşembe günü saat ona kadar Manis9 

sanın onbeşindı 11 !ionra NEV- beklenmekte olup PİRE, MAL· • Valiliğine vermeleri ve posta ile göndereceklerirt 
YORK limanı için yük ala· TA ve MARSIL YA limanları -. 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet etme.· 
caktır. için yük alacaktır. • ı •t leri lüzumu ilan olunur. 26 30 3 7 2~ 

Vapurların isimleri, gelme S/S "LABA JULİA,, 28/'2 u· ce 1 T b 1 ı .. d .. ı·· v •• d 
tarihleri ve navlun tarifeleri 37 tarihinde beklenmekte olup or a 1 ma m r gun en 
hakkında bir taahhüde girişi· PİRE, MALTA ve MARSIL- A ı •ı R 

1 
z Cellat gölü suyunun tamamen akıtılacağından gölde mevcot 

lemez. YA limanları için yük ala- ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlan111alc 
Birinci kordonda "UMDAL,, caktır. üzere 15/kanunusani/937 tarihinden 5/şubat/937 tarihine kS' 

UMU MI DENiZ ACENTA- ikinci kordonda FRATEL- Yeni Kavaf far dar yirmi gün müddetle açık artırmağ:ı konulmuştur. Verile\ 
LiGi L TD. vapuru acentalı· LI SPERKO vapuru acenta· bedel layik hadde görüldüğü taktirde Maliye vekaletinden alına~ 
kına müracaat edilmesi rica c. arş ısı No. 34 mezuniyet üzerine ihalesi icra cdilecegv inden isteklilerin şera1~~ olunur. lığına müracaat edilmesi rica __ 

Riz binasında No. 166 olunur. -· anlamak ve pey sürmek Üzere Torbalı mal müdürlüğüne nıü 
Telefon : 3171 Telefon: 4142/4221/2663 dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 22 26 29 3 217 

U• rı·en Şahap Te'siritabii~eşsizbirmüshildir .• Okadarzararsızdı~ki gebelere,kalp,böb' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler. 


