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Sivil teşkilatın seferber edil
diği bildirilmektedir 

Italya, Ball{anlı'la~la Da Anlaşacal{ 
r 

s , m urac at e üt kab · 
dı ve a keri r ittif teklif etmi tir. 

~------...---~---------------------------------------------------------------------------------------"'J B b k 1 t 1 •• · •• r ' İspanya'da dahili harp 
aş a an Sme Donu Ya Demiryollarımız se-

J - ne sonuna kadar Milisler, ihtilalcilerin bir 
kında Belgrad'a gidecek 2:e~f b::::~- . tayy_a_re_s_i'!i_d_u_·ş_urdü 

• lstanbul, 6 (Hususi) /ngiltere kontrol planını esas iti-
Hariciye Vekilimiz, Atina 'dan sonra Bağdad' a gi- Bu sene sonunda geni in-

decek ve oradan.:da İra'n'a geçecektir ;:,,;,~;:~::1;;;;;;~~~0~;:~ barile kabul ettiğini bildirmiştir 
İstanbul, 6 (Hususi muhabiri· diği itimadname bize bir nümune lomelregi bulacaktır. Bu- ~ 

mizdcn) - Hariciye Yekilimiz olmalıdır.,, Demiştir, nan i~in şimdiye kadar 
Doktor Rüşdü Aras, yann Bclgrad· .Milano, 5 (A.A) - B. Hü~dü 301 milyon Türk lirası 
dan şehrimize gelecek ve Sirkeci Aras llikk.olo gaıetesiııin ba~mu- . ./ d 
i taS)Onuııda parlak merasimle iı;- harririne Kont Ciyano ile yaptı~ı sarıe ilmiştir. Demirgolu 
tikbal edilecektir. Doktor J{ü~dü görü~melerden pek ziyade memnuu inşaat siyasamız bütün 
Aras, Cumhur reiııimi~ At:ıtiirk'ü olduğunu bildirmi~tir. memlekette örümcek ağı 
ziyaret ederek Ccncne, Miliioo, Balkan devletleri ile İtalya gibi demirgolları gapıl-
Bclgrad mülfıkatları lıakk,nda ma- arasındaki ıııün:ısebetlerl} gelince, dıktan sonra sona erecektir. 
ruzatta buluııacak \'e sonra Anka- Vekil İtalyan · Yugoslav ınukurc· \... ..) 
ra'ya gidecektir. netini ban~ın kurtarılması ve se· 

İstaııbul, 6 (Hususi muhabiri- mercii bir tciriki mesai ıeıııioi Von Nörat 

görınekle halıtiyardırlar. Şimdi ıe. 

e!lsüs ec.leo do~tluk wuhtclif meın. 

nıizden ) - Hariciye Vekilimiz için eeaslı bir unsur olarak tdfıkki 

Doktor Tevfik Rüşdü Aras, 18 Şu- etmektedir. 1 Viyana'ya gidecek 
hatta Atina'da toplanacak olan Bal- Balkan mcmleletleri hulya ile 
kan devletleri konseyine iştirak et· olan müna:.ebetlerinıleki lıu salı1bı 

lt•ketlt•r arasında elde edilen daha 
sıkı temasın mes"ml neticesi olarak 
telakki ~dilmekt••dir. 

nıek üzere Atina'ya hareket ede· 
cektir. Atinrı 'dan tlörıü,.ünıle Bağ· 

<lıul'a gicleeek ve llağd.ıd hükumet 
ricalile temaslıırda lıuluuacaktır. 

Oradan Tabran"a gitmesi ve İran 
hüktlmet erkfiailc tenıa lorda bu
lunması ihtimali vardır. Tahran'dan 
dönüşte Yuc;osla\'yn başbakanı 1\1. 
Stoyorlinoviç'in hunclan evvelki zi· 
yaretiui iade için Belgrnd'a gide· 
cek olan başbakanımız ismet İnö· 
nü ile birlikte Belgrad'n gidecektir. 

Dışbakammız Dr. Aras 
anlaşmanın dahi inkişaf yolunda 
bulunduğunu bildirmektedir. Dı, 

i~lcri komisyonu azasınılım 1\1. Pe· 
rinin do hu f ikirdt• olclugu bildi· 
rilmektedir. 

İktısad Madridden bir görünüş 

f ctanbul, 6 {llusuai) - Alman 
son lıalıerlcre göre, Fransa hükfı, 
ıueti; bize mürııcaatlc geniş ve mü· 
tekabil yardım misakilc askeri bir 
ittifak akdctwemizi teklif eylemiş· 
ler<lir. 

Bcrlia, 5 { A . A ) - Alman 
ajansına Paria'ten lıilıliriliyor: 

Paris muhitinin bir 1.-ısmı Tür· 
kiye'ı.ia halya • Türkiye görüşme· 
8İudeıı sonra bir komünizm aleyh· 
ltın cepheye dahil olması müıııkiin 
olduğu kanaatini gösterm<'kıedir. 

Ön gazetesi .Frama 'nın Türki· 
Ye'yc .Akdenizde sahili olan bütün 
de\"letler arasında Lir anlaşmanın 
tahakkukuna matuf bir muahede 

Paris,6 ( Radyo ) - J<'ran~ız 

gazeteleri İtalya • Türkiye nılina· 
eeb'atı etrafında neşriyata devam 
etmektedirler. 

Jurnal Dödeba: 

" Bu uzlaşma, İtalyan siyaseti· 
nin aı.;ıkgözlülüğü eseridir; Türki· 
ye 'nin Sancak mes 'elr!si üzerine ta
kibctıiği eiyasetten azami surette 
istifade etmiştir. Türk • İtalyan 
Akdeniz statükosu, İngiliz • İtalyan 

Akdeniz statükosuna tamamen uy· 
gundur. ,, 

Enformasyon: 

Fransa • ft
1

alya miina eLetlerİ· 
nin de artık ıslahı sırası gelmi~tir. 

Bu da M. Blum'un bir siyaset rna· 
nevrasma muhtaçtır. Aradaki itiliıf 

da sadece Habeşistan ilhakının aıle· 
teklif ettiğini yazıyor. mi tasdiki mes'elesidir. 

Eko dö Paris gazele!İ i~e J.'ran- " lngiliz kralının M. Grandi· 
ııa ile Ankara arasında askeri bir nin Habeş imparatoru namına ver· 

----------------=-~;:;:::.;:=:....=..::....=:::=;:;~.;;;;_..:...;;;..=;;..;;;;__;;;--------------~ 

Üniversite açıldı 

lktısad fakültesinde ted
risata başlanmıştır 

kayıd muamele;i yarınki pazar
tesi günü:a·kşamına,kadar~uzatıldı 

Üniversite binası 
.,1 Jı;~a~lrnl, 6 (Hususi) - Yirmi gündenberi sümestr tatili yapmakta 

an Unıversite dün açılmış ve derslere ba~lanmıştır. 
ik İktısad fakülteEinde ilk dersi profesör Ömer Celal vermiş ,.e (Türk 
}>a~~adi):atının: hiinyesini) anlatmıştır. İktuad fakültesine kayıd müddeti 

rteeı akşamına kadar uzatılmıştır. 

i'ak Ped~goji enstitüsünde de bugün ilk olarak derslere ba~lanmıotır. 
Ultoaia meruimi b.,U bir pe bırakılmııtır. 

Vekilimiz 
Bayram üzeri /z. 

mir'e gelecek .. 

Celal Bayar , 
fktı.ad \' ckilimiz Celal Boya· 

nn Bayramda ~elırimize gr.kceği 
memnuniyetle hab<'r alınmıştır. Cc· 
Jul Bayar, bugünlerde f Etanbul'a 
geçecek, orada bir hafta kadur kal· 
dıktan ve İktıead i~lerimiz üzerinde 
tetkikler yaptıktıın ~onra hınir'e 
gelecektir. İktısad Vekilimizin Jz. 
mirde on gün kadar kalacağı öğ· 

renilmi~tir. 

İzmit kağıd 
fabrikamız 

Bu yıl sergi kağıdı 
da yapacak .. 

lktısad vekaletinden Türkofis 

şube.sine gelen bir yazıda, iz
mit kağıd fabrikamızın, bağ
cıların üzüm kurutmak için 
kullandıkları kaba sergi kağıt· 
larımn 937 yılından itibaren 
imal edileceği bildirilmektedir. 
Bundan böyle sergi kağıdı ih· 
tiyacının mühim bir kısmı yerli 
kitıtlanmızla karıılanacaktır. 

Von Nörat 
Viyana, 6 [Raclyo] - Almanya 

hariciye nazın Von Nörat bu ayın 
onbeşinde buraya gelecek ve A•.-us· 
turya hariciye nazın Vido Smit'e 
iadci ziyaret edecektir. Bu eeyabate 
ehemmiyet verilmektedir. 

l.ondra, 6 (A.A) - İspanya 
hududlannın lontrolü hakkındaki 
Framız-İngiliz ve Sovyct cc\·abları 

dün Lord l>l)montlı'a tevdi edil· 
miştir. 

Sovyet cevabında So"yctlcr bir· 
lil!i hükumetinin lspanyol sahille· 
rinin kontrolüne i~tirak etıneği 

arzu ettiğini fakat kotrol mıntaL.a• 
lannın inhisar altına alınnıasım 

kabul edemiyerf'ği bildirilmektedir. 
Cevabda kontrol vazifesi alan 

bütün harb gemilerinin sahillerin 
her nokta ını kontrol etmcğe sa· 
lahiyettar lıulunmalan tavsiye edil· 

mektedir. 

Denizlerde en büyük kuv 
vet lngiliz donanmasıdır 

lngiliz bahriye nazırı Sir Samvel Hoar · 
l,ondra, 6 (Radyo) - Birinci -----------

bahriy~ Lordu l\Iister Samucl Boar ~-~ ' ı 
Bedfor"da iradcttiği nutukda: ~ ~ _ 

" Donanmamızı takviye etmek· .o .,,~o 
reyiz. Ye denizlerin en km vetli "9 ~. ..... 
donanması haline koymaktayız. "-'! ~ 
Ayni zamanda heran hareket ve 
se,·ke hazır lıir kolordu vücude 
getireceğiz. .. Demiştir. 

Papazların yer aldıklan diğer 
bir içtimada da Anglikan kilisesi 
İngiltere'oin eillblanmaeını taevib 

etmemiıtir. 

Paris, 6 ( Radgo) - Eko 
Dö Pari gazetesi, Fransa 
hükumetinin harb tehdidi 
karşısında Almanya hüku
metinin, ispanya kıgılarzna 
asker çıkarmaktan oazgeç
tilini gazıgor. 

Fran51z cevabı ise teklif edilen 
planı kabul etmekte ve kontrol 
\azifcsile mükellef olan memurla· 
nn harb gemilerine binerek h~r
hangi millete mensub olursa olsun 
kımdilerine aid kontrol mıntakası· 
na gelen ticaret gemilerini ziyaret 
ve bunların hamulelc.rinin ihracına 
nezaret etmek hakkına malik ol· 
malarını telkin etmektedir. 

İngiliz ce\·aln planı kabul et• 
mekte ve teferrüata aid bazı de· 
~işilı.liklcr tavEiye edilmektedir. 

Salamank, 6 (Radyo) - Aei· 
lerin Ternel'dc ileri hareketi ııaye

sinde nıilislcrin tazyiki ve tehdidi 
altında bulunan Saragoz yolu kur• 
tarılnııştır. 

Endiiliis cephrsinrle l\Iarbelln ile 
Foukerola arasında iiai kuvvetler 
lıirbirilc iltisak peyda etmişlerdir. 

Kanarya zırhlısı bugün l\lalaga 
ı:alıil ) ollanm bombardıman et· 
miştir. 

ValUnsiya, 6 ( Radyo ) - llil· 
kıimetiu resmi tebliğine göre, hü· 
kumete mensub beş tayyare üç ast 
tan areyi kaçırmış ve birini is.kat 
etmiştir. Iliikiimet tayyareleri Beo• 
·dilya'yı bombardıman etmişler ''e 
yangın çıknrmı~lardır. Tayyare Mar• 
Lclla cephesinde fısi &iperlerini ate• 
şe tutmuşlardır. 

Madrid, 6 ( A.A ) - Maılrid 
cephesinde asiler mevzilerimizi ha· 
fif surette bombardıman etmişler· 
dir. Milisler geçende garb parkın· 
da zaptettikleri nıe\"zileri tahkim 
etmekle mcfguldürler. 

Diğer <"ephelerde kayda deAet 
biqey yoktur. 

Sevil, 6 (Hodyo) - Geoeral 
Franko kunctleri, cehhelerdı ilcr· 
)emektedir. Troçki ve Lenin taraf· 
tarları komünistler aranTJd4 eiıldetli 
ve dahili miicadelcler cJnıaktadır. 

Deniz Bank 
Kanunu hazırlandı 

f stanb
0

ul, 6 (llusuei muhabiri· 
mizdcn] - Deniz Bank kanunu 
JayihaEı hazırlanmı~ ve tetkik içiıı 
Başbakarılığa \"Crilmi~tir. Bu 15.yi· 
haya gllrc, Akay npur işletme ida· 
resile Deuizyollnrı i~letme idareııi, 

tahlisiye i~leri idaresi, balıkçılık 
eJJ titüsü, İzmir l'C f c;taııbul liman· 
lan i§letme müdürlükleri yeni ku· 
rulacak olan Deniz Bank tarafın· 
dan idare edilecektir, 



~s-~a2._ ......................................... ANADOLU 

!Ui-Q 
Geceler ve hayatımız 

Soğuk, tahtalan çökük, pencereleri kınk ve kAğıdla yapışık odalar .. 
Dıvarlann çoğu kambur, m•asız. ve perişan.. Ortada birkaç eski, köhne 
yorgan ve onlann altında biribirine eanlmış birkaç insan .• 

Odada ne ışık var ne ses! 
Saat sekizdir §İmdi •• 

• • • 
Sıcak, zemini halı döşenmiş, pencereleri 11lo 111.:1 kapalı, sobalı ta· 

Ionlar Te odalar,. 
Dıvarlarda yağlı boya tablolar, irili.ufaklı çerçeveli fotoğrafiler .. 

Birkaç sehpa, birkaç kış çiçeği.. Ortada büyük bir masa.. Etrafında 
yan yana dizilmiş birkaç insan ... 

Oda bol ışıklar içindedir ve kahkahalar yükseliyor. 
Saat ondur şimdi ve poker oynanıyor odada .• 

• • • 
Dışanda rüzgar var. Bir bekçinin düdük sealcri işitiliyor. Tek·tük 

birkaç gölge acele acele, elektrik IUmbalannın 10luk ışıklan altında çar
pıla çarpıla ilerliyor. 

Bekçi sokaklarda yapa- yalnız . 

Gecenin içinde düdük sesi ve rüzgar eıiyor .. Ara·sıra, bir gıcırtı, 
köhne bir pencere kapıığının, yaralı bir kanad gibi çırpınışı duyulur. 

Şimdi, herkes t:\indcdir, yuvıısındadır .. Kahvehanelerde birkııç ihti· 
yar müfteri, soıı laklak.ayı kanştınyorlar. 

• •• 
Bu şehirde hallt, geceleri ne yapıyor? 
Muhakkak ki ek.ııeriyet itibarile uyuyor.. Birkaç 2eogin evinde iıe, 

aadece poker masası, hayatın sesini \'eriyor. Hem de öyle bir hayat ki .. 
Ya ıonra?: Nerededir bu insan yığını?. 
Yorgan, rehavet, korkarklık, sessizlik, titreyiş, çatılar altından geçen 

boş bir yığın lakırdı., Mütemadiyen cleraine çalışan birkaç genç talebe· 
den başka, hep uyku hırıltısı.. Horultular ve ıükünet .. 

Erken yatıb erken kalkmak iyidir. Fakat geceyi ve gecenin ayrıldığı 
bol saatleri, böyle bir telakki içinde öldürmeğe kimin hakkı vardır? 

Birıız gülmek, bir arada toplanmak, konuimak, okumak, münakaşa 
etmek, muıik dinlemek, oark:ı söylemek, sokaklara çıkmak ta lazım .. 
Hayatımızın hangi gününü hangi ve aaatioi iyi biroeye, lüzumlu, faydalı 
ve toplu birşeye hasredebiliyoruz? 

Sanki biz hayattan bizarız, hayat ta bizden müşteki ... 

Garib bir hasta 1 
Londra milli hastanesine 

genç bir hasta getirilmiştir. 

Henüz 24 yaşında bulunan 
bu hasta, zevcesinin gülmesi
ne tahammül edemiyor, fena 
halde sinirleniyormuş! 

Bu hastahk, bu gence, Şarl 
Şaplin'in '' Son devir., isimli 
son filmini seyrederken ansı· 
'%10 gelmiştir. 

Doktorlar, Şarl Şaplin 'in 
filminin mevzuunun bu gen· 
cin zaif olan asabını bozdu· 
ğuna karar vermişlerdir. 

Sinema da tehlikeli birşey 
oluyor demektir. 
Tas'ın iki müsveddesi .. 

ltalya hükumeti Londra' da 
bir eski eserler tüccarından 
Tas'm iki müsveddesini bü
yük bir para mukabilinde al
mıştır. Bu müsveddeler Tas'ın 
Jerusalem ve Amintedir. Bu 
müsveddeler Dük dö F erore
nin elinde idi; birçok ellere 
geçtikten sonra 1727 de ızı 
kaybolmuştur. 

Bundan bir sene evvel bu 
d yazılarının Londra' da oldu
ğu öğrenilmiş ve ltalya hü
kumeti namına satın alınmıştır. 

Bu müsveddelerin ciltleri 
ilzerinde Lord Charles Stvart 
arması vardır; bu Lord da 
1815 den 1830 tarihine ka· 
dar lngiltere'nin Paris sefare
tinde bulunmuştur. 

En kUçUk kitab .. 
1855 Paris umumi sergisin· 

de Sen Petresburg meşhur ta· 
bilerinden M. Reykel bastığı 
kitablardan birisini arzetmiştir. 
Bu kitab ancak bir posta pu
lu büyüklüğünde ve her sahi
fesinde 17 satır vardı ve ismi 
(Liyon incili) idi. 

Tabi Reykel, matbaası us· 
talarının bundan daha büyük 
harikalar gösterebileceklerini 
de söylemiş ve Rusya'ya av· 

Saime Sadi 

sinden bir eseri daha küçük 
hacimde tabettirmiştir. 

Ancak bir mukavva kalın

lığında olan bu eserin 87 sa· 
hifesi ve her sahifesinin 22 
satırı vardı. 

Yıldırımın kaprisleri .. 
Yıldırımların kaprisleri meş

hurdur. 

Avusturya' da Lizinov köyün
de bir yıldırım, bacadan bir 
eve girmiş ve oniki yaşında 

bir kızın bacakları arasından 
geçerek pencereden çıktığı 

halde kıza birşey yapmamış 
fakat pencere önündeki lhla
mur ağacını mahvetmiştir. 

Yugoslavya'da Semendere 
kasabasında Viladiç isminde 
bir köylü karısı kocasından 
kaçmış ve bir çınar ağacının 
dallan arasına saklanmıştı. Bir 

yıldırım düşmüş, ağacın göv· 
desine umumi harb zamanın· 
da saplanmış bir obüsün pat· 
lamasına sebep olmuş ve ka· 
dıncağız da obüs parçalarile 
yaralanmıştır. 

( 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Güneo bugün, öğleye yakın 

bir zamandan itibaren uranu& ile 
mü§teıek ve fena bir tesir yapa· 
caktır. Birçok kaza ve hidieeler 
olabilecek ve bunlar arasında kan
lı delilik facialan da bulunacak· 
tır. Ak§am ayni şekilde, aile 
ahenkleri de bozulacak: bitçok 
çirkin skandal ve lmkıınçlık uk
alan olacakur. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki ve fakat bayatlarımn her
hangi bir devrinde zalim ve mü· 
tecaviz olacaklardır. Rakiblerini 
geçmek ve hatıl ezmek için ano
dane bir çalışma pl&nı takibede
celder ve bu emellerinde muvaf
fak olacaklardır. Fakat elli ya· 
şından soma felakete ağrıya· 

caklardır. 

LERI 
İş bürosunun ·~estane parcasının öldürdüğü çocuk ' 

F aaliyeti .• 11 ayhk Mürüvvet hasta-
Bötge a:ıi;t"vilityet- ne kapısında Öldü 

leri dolaşıyor .• 

lktısad Vekaleti dördüncü 
bölge iş bürosu amiri Faris, 
Aydın, Denizli ve Muğla vila· 
yetlerindeki tetkikatını bitir· 
miş, alakadarlarla · temas ede· 
rek iş evlerine beyanname tev· 
ziini temin etmiş ve oradan 
Balıkesir'e geçmiştir. Balıkesir 
vilayetinde de lazımgelen teş· 
kilatı yaptıktan ve alakadar· 
larla temas' ettikten sonra bir~ 
kaç güne kadar Manisa'ya ge· 
lecek ve bu suretle dördlincü 
bölgede beyanname tevzii ış· 
leri sona ermiş olacaktır. 

iş bürosu, şehrimizdeki iş 
veren müesseselere dağıtacağı 
beyannamelerin bir kısmını 
toplamış bulunmakta ve bir 
kısmını da toplamaktadır. He
nüz beyanname almamış olan· 
lar, büroya müracaatle vazi • 
yetlerini izah etmekte ve be· 
yrJnname almaktadırlar. lzmir, ı 
Aydın, Manisa, Denizli, Muğla 
ve Balıkesir vilayetlerinde tevzi 
edilmiş olan beyannameler ka· 
milen toplandıktan sonra, mer· 
kezde tasnif ve tetkik edilecek, 
her vilayetin müesseseleri, be· . 
yannameler esas tutularak ayrı 
ayrı sicile geçecek ve mütea· 
kıben de bu beyannameler 
lktısad Vekaleti İş bürosu baş 
müfettişliğine gönderilecektir. 

Taksitle mal 
alanlar 

---.. ·-----
Hükumetten alaka 

istiyorlar 
Evelce Milli Emlak idare

sinden taksitle emlak, bağ, 
arazi almış olup ta kıymetle· 

rin sukutu ve bu gibi emlak 
ve araziden temin edilen va
ridatın azalması üzerine tak· 
sitleri vaktinde tediye edemi
yen birçok vatandaşlarımız, 
bu taksitlerin defaten ve Tah· 
sili emval kanunu ahkamı da· 
hilinde tahsili hakkında gelen 
emir üzerine çok müşkül va· 
ziyete düşmüşler ve kendi 
aralarında seçtikleri bir heyet, 
dün Parti'de, Vali ve Başkan 
Fazlı Güleç'i ziyaret ederek 
vaziyeti uzun uzadıya anlat· 
mıştır. Vali, tekliflerini formüle 
etmelerini bildirmiştir. Onlar 
da Cumhuriyet hükumetinin 
şefkatine emin olarak, veril· 
memiş, teraküm etmemiş ve 
son bir emirle defaten tahsil 
edilmek istenen taksitlerle he
nüz vadesi gelmemiş taksitll!r 
mecmuunun bu tarihten itiba· 
ren başlamasını istemişlerdir. 

Yani, faraza yirmi taksitten 
beşini vermiş iken beşi teda· 
hülde kalan ve onu henüz va· 
desini idrak etmemiş olan mü· 
tebaki ve ceman onbeş taksi
tin, şimdi başlamak· üzere, on 
beş senede mütesaviyen öden· 
mesini teklif eylemişlerdir. 

Bu teklif çok mülayim gö· 
. rülmektedir. Çünkü bu gibi 
vatandaşların, filhakika, kıy· 
metlerin sukutundan gördük
leri ziyan çok olmuştur ve bu 
günkü şartlar dahilinde müte
rakim taksitleri defaten tedi
yelerine imkan ıörülememek· 

Adliye, anası Gülsüm hakkında 
kanuni takibata başladı 

Dün Tamaşalık mahallesin
de Sucu sokağında 5 numa
ralı evde bir facia olmuş, 11 
aylık bir çocuk, boğazına kes· 
tane parçası tıkanmak suretile 
nefes alamıyarak ölmüştür. Bu 
evde seyyar gaz satıcısı Mah
mud oğlu Hüseyin oturmak· 
tadır. Hüseyin'in dört yaşında 
Melahat ve onbir 1tylık Mü
rüvvet adında iki kızı, Gülsüm 
adında bir de karısı vardır. 
Dün sabah Gülsüm ile Mela· 
hat ve Mürüvvet bir odada 
oturuyorlardı. Melahat, bir 
aralık yerde bir kestane bul
muş ve mangalda pişirerek 
yimiştır. Ablasının kestane yi
diğini gören küçük Mürüvvet, 
oturduğu yerden bazı hareket· 
ler yapmak suretile ablasından 
kestane istemiştir. Melahat, 
annesine: 

- Baki kardeşim kestane 
istiyor. · 

Deyince annesi işile meşgul 
olmakta devam ederek: 

- Bir parça ver. 

Demiştir. Melahat Kestane
den nohut büyüklüğünde bir 
parça kopanp kardeşine ver· 
miştir. Küçük çocuk, bunu 
çiğnemeden yutmuş ve ansızın 
müthiş surette öksürmeğe baş-

lamıştır. Çünkü keştane par
çası, çocuğun nefes borusunu 
tıkamıştı. Öksürük devam et· 
miş ve çocuk morarmağa baş
lannştır. O vakit Gülsüm, te· 
laşla komşularına koşmuşsa da 
onlar da birşey yapamamış· 
lardır. Çocuğun nefes alabil
mesi için yaptırılan muhtelif 
hareketler fayda vermemiş ve 
nihayet çocuğu alıp hastaneye 
götürmüşlerdir. Fakat yavru
cuk, hastanenin kapısında öl
müştür. 

Hadist> tahkikatına müddei· 
umumi muavini Rüşdü Uskent 
tarafından el konmuş, Gülsüm 
ve Melahat'la hadisenin şahit
leri dinlenmiştir. Küçük Mü
rüvvetin cesedine hastanede 
otopsi yapılmış ve boğazında 
kalarak nefes borusunu tıka
yan kestane parçası bulunmuş
tur. Nohud büyüklüğünde olan 
bu kestane, yavrucuğun nefes 
borusunun tam ağzını tıkamış 
bir haldeydi. 
Çocuğun anası Gülsüm hak

kında, dikkatsizlik neticesi ölü· 
müne sebebiyet vermek suçun· 
dan takibat yapılmaktadır. Çün· 
kü Gülsüm'ün, çocuğuna veri
lecek yemişi kendisi koparıp, 
kontrol edip vermesi lazımdı. 
Bunu yapmadığı anlaşılmıştır. 

lzmir'liler bir yılda 2 mil
yon 638,035 kilo et yedi 
Bir kişiye yılda 21 kilo, günde 80 

gram et düşmektedir 
Vilayet Baytar müdürlüğü 

936 yılında lzmir şehrinde 
yinen et mikdarı hakkında bir 
istatistik hazırlamıştır. Buna 
göre İzmir mezbahasında bir 
yılda 141,859 baş hayvan ke· 
silmiştir. Ağırlık itibarile bun· 
ların tutarı 2,638,035 kilodur. 

Balık, av hayvanları ve ehli 
hayvan etleri ile konserve et· -Sadık Zade 

vapurunda .......... __ _ 
Gemi doktoru sektei 

kalbden öldü .• 
Dün sabah İstanbul' dan li

manımıza gelen Denizyolları 
idaresinin Sadık Zade vapu· 
runda bir ölüm hadisesi ol
muştur. Vapur sabahleyin Ye· 
nikaleden girerken, geminin 
emektar doktoru sektei kalb
den ölmüştür. Sadık Zade 
vapuru limana geldiği zaman 
vak'adan müddeiumumilik ha· 
berdar edilmiş ve tıbbi adli 
raporu alınarak cenazenin def· 
nine müsaade edilmiştir. 

Sadık Zade vapurundaki 
bayrağın yarıya indirilmesi 
bundan imiş . 

Baymdır'da keten 
istihsalata 

936 Yılında Bayındır kaza· 
sı dahilinde 12 hektar keten 
zer'iyatı yapılmış, 10 ton ke· 
ten lifi ve 10 ton tohum is· 

leri hariç olmak üzere nüfus 
başına bir lzmir'liye yılda isa
bet eden et miktarı 21 kilo· 
dur. Beher nüfusa günde İsa· 
bet eden et miktarı ise 80 
gramdır. İzmir' in nüfusu 170,000 
olduğuna göre süt çocukları 
bu miktarın dörtte birini bul· 
maktadır. 

Bu miktar da şehir nüfu
sundan çıkarılacak olursa nü· 
fus başına günde isabet eden 
et miktarı 80 gramdır. 

Tire' de 
İkinci Kanun ayında Tire 

belediye mezbahasında 295 
koyun, 226 keçi, 495 kuzu, 
5 manda, 75 öküz, 3 inek, 
151 dana ve 1 de~e olmak 
üzere 1251 baş hayvan kesil
miştir. 

Dr. F. Muhiddin 
Arkadaşlarma karşı şUk

ranlarmı bildiriyor. 
Dünkü nüshamızda Dr. Faik ' 

Muhiddin'in muvaffakıyetli ve 
mühim bir tedavisini mevzuu 
bahsetmiştik. Bir noktanın tas· 
rihi etrafında dün doktordan 
şu mektubu aldık: 

Doktor İsmail Vasıf ta ame
liyata bilfiil iştirak etmiştir. 

Zaten aziz arkadaşlarımız 

operatör Mitat ile Dr. İsmail 
Vasıf'ın çok üstadane ve ma
hirane kullandıkları bıçakla 
kıymettar muavenetleri olma
saydı bu parlak neticeyi istih· 
sal edemiyecektik. Kendilerine 
şükranlarım• alenen söylemek 
benim i in bir bo tur. 
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''Kocanı idam 

_J .,. ' eaecegız. ,, 
•••• 

Salhanede 397 numaralı 
ev .. Vakit, öğleden sonra ... 

Kapıda bir ses tak-takl 
Evdekiler cevap veriyorlar: 
- Kim ol 
- Biraz gelir misiniz? 

Ev sahibi bayan iniyor ve 
bakıyor ki, bir belediye za
bıta memuru. Elinde de bazı 
tebliğ ilmühaberleri ... 

- Peki.. buyurun ne isti
yorsunuz? 

- Burası Salih efendinin 
evi mi? 

- Hayır! 

Ya kimin evi? 
Sami beyin. 
Sami bey de kim? 
Evvelce gümrükte mu· 

ayene memuru idi. 
- Yal.. 
- Eveti 
- Sami beyin başka adı 

yok mu? 
- Hayır! 
,__ Ne yapacaktınız onu? 
- Ne mi yapacaktık, idam 

edecektik!. 
Kadıncağız, telaş içinde 

bağırmıya başlıyor ve, me
mur da yürüyor.. Dikkat bu
yurunuz, belediye memurudur 
bunu söyliyen!. Bir vatandaşı 
idam edecekmiş!? ... 

Bilahare anlaşılıyor ki, bu 
memur, sinemada sigara iç
mekle maznun ve cezaya 
mahkum, Salih efendi namın· 
da birinin evini arıyormuş. 

Anlaşılan, cezalı, meydanda 
yok veya yanlış adres vermiş. 
Onlar da kapı-kapı tahkikata 
çıkmışlar. Diyelim ki bunda 
hakları vardır. Fakat, bir 
evin kapısıııı çalıp ta kendi· 
sine nezaketle cevap veren 
bir vatandaş hemşire ile alay 
etmek ne demektir?Hele-hele 
alay etmek için, bir cellad 
ağzı kullanmaktaki zevk ve 
his nedir? 

Bu memur ne salahiyetle, 
ne hakla bunu söylemiştir? 

Üç gün evel bu sütunlarda 
mevzuu bahsettiğimiz hadi
senin akisleri henüz zail ol· 
mamışken, diğer bir memu· 
run da ceza tebliğata için 
çaldığı bir vatandaş kapı
sında, karşısına çıkan bir 
kadına: 

- Kocanızı idam edeceğiz! 
Demesi kadar ağır ve dü

şündürücü bir hareket tasav
vur edilebilir mi?. 

Bunu da, belediye reisimize 
açıkça olarak bildirmeği bir 
vazife sayıyorum. Öte tara· 
fını kendisi bizden iyi bilir. 

Sapan 

Vilayet Umu
mi meclisi 

Yeni büdçeyi ha
zırlıyacak. 

Vilayet Umumi meclisi 15 
şubatta fevkalade bir toplantı 
yapacaktır. · O gün Dahiliye 
Vekaletinin emrine göre vila
yet büdçesinin erken hazırlan· 
ması ıçın Umumi meclisin 
çalışma müddeti ve tarzı ka
rarlaştırılacak ve ertesi gün işe 
başlanacaktır. 

Vilayetin 937 büdçesi en 
kısa bir zamanda hazırlana· 

1 

rak tasdik için Dahiliye Veka-
letine öaderilecektir. 
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---------------------~ Dr.Abdi Muhtar, delilik hakkında ne diyor 

~~~-:~ı lnsanhk, iki şıktan biri-
Meşhud cürüm kanununun f aideleri 

Ankara müddeiumumisi 
Baha Arıkan'ın muhabi

rimize beyanatı 

Kafe.ste n i _s_e_ç!!l_e_I i_d İ r! ~A:!k~lı~s::::el=im::=.=. ~ 
ölen kuş.. " Ya medeniyete göre insan, 

Odada, pencere kenarına 

büyük ve güzel bir kafes kon- ya insana göre medeniyet! .. " 
muştu. Ne kadar da itina ile 

------------------------------------
Ankara' da küçük çocukları iğfal edenle-

rin muhakemesine yakında başlanıyor 
fstanbul, 6 (Hususi muha- lerdir. Çocuklardan ikisi 15 

birimizden) - Ankara müd- yaşını doldurmamış oldukla
deiumumisi Baha Arıkan ga· rından işe derhal adliyece vazı-: 
zctemize şu beyanatta bulun· yet edilmiştir. Bakkal Ahmed'le 
muştur: bisikletçi Ali Osman'ın da bu 

- Cürmümeşhud kanunu· iş te medhaldar oldukları an-
nun tatbikatı muvaffakıyetle }aşıldığından tevkiflerine karar 
devam ediyor. Bu kanunun verilmiş ve haklarında hukuku 
faydaları pek büyüktür. Ziraat amme davası açılmıştır. 
Bankası muhasebe umum mü- Tahkikat yakında muha-
dür muavini Rıfkı ile hizmet· keme · safhasına intikal ede-
çisi Raşid'in, küçük çocukları cektir. Bu çirkin hadisede 
eve toplıyarak şeni tecavüzler· başkalarının alakadar olma-
de bulundukları haber alın- dıkları anlaşılmıştır. Ceza ka-
mış, çocuklar, evden çıkarlar- nunu, vatandaşların iffet ve 
ken yakalanmışlardır. namusuna tecavüz edenlerin 

Maznunların, kendilerine te· büyük hassasiyetle takibini 
cavüz ettiklerini itiraf etmiş- amirdir. 

yapılmıştı! Alt kenarları kub· 
beliydi, Bol ışık ve hava gir
mesi için üst kısmının telleri, 
gene yuvarlak örülmüştü. Tahta 
kısmının rengi kırmızıya bo
yanmıştı. Fakat kafesin içi 
boştu. İçinde birşey de görün
müyordu. Onu daha yakından 
seyir için bulunduğu yere doğr: 
ilerledim. Yanına varınca, uzak
tan görünmesi mümkün oltnı

yan birşey gördüm: 
İçinde bir kuş vardı ve öl

müştii. Kafes içinde yan yat
mıştı. İnce, küçük kuru ayak
larından biri diğeri üzerine 
konmuştu. Gözleri sönmüş, 

küçülmüş, göz çukurları ara
sında kaybolmuştu. Sanki bi
linmiyen bir el onu sıkmış, sonra 
sepete bırakılan bir limon gibi 
kafesin ortasına atmıştı. Ka
natlarının iki ucu birbirine 

İtalya 
Balkan'larla da 

anlaşıyor. 
İstanbul, 6 (Hususi) - ltal

ya'nın, Turkiye ile yaptığı 

Atatürk --·-.... ·---
Şark'ın kurtarı

cısıdır. 

"'\ değiyordu. O bükük boynunda 
ne acıklı, kalbi sıkan bir elem 
ve bu ölümde ne hüzünlü, 
tesirli bir keder gizliydi. O 
bu kafeste büyümek, yaşamak 
ve can vermek için yaratıl· 

İstanbul, 6 (Hususi muha- mıştı? bütün Balkan hüklimetlerile de 
anlaşmağa karar verdiği ve 
bunun için yakında müzakere· 
lere girişeceği Roma' dan bil
diriliyor. Bu haber, her tarafta 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

birimizden) - Ankara ve Hayır o, büsbütün başka 
lstanbul radyo merkezlerinin şekilde yaşamak için yaratıl· 
Arapça neşriyatından dolayı, mıştı. Yaşadığı yıllarda sabah 
Matbuat umum müdürlüğüne güneşinin doğmasile beraber 
Suriye' den 200 imzalı bir uyanarak ötüşlerile günü selam-

Da '-'ı.lı~ve teşekkür mektubu gelmiştir. lıyacak, ışıkta uçacak, renkli 
n -., Mektupta: çiçeklerin süslediği daldan dala 

t T k ·ı • • - Atatürk Şark'ın kurta- konacak, sırası, zamanı gelince 
re l ımız rıcısıdır. eşini bularak titriyerek öterek, 

Dün Jstanbula geldi Denilmektedir. çırpınarak çiçekten çiçeğe, ıeo· 
ı b 1 6 (H ) D 

\.. ___________ ,/ şacaktı. Halbuki o bütün bu 
stan u , ususi - a-

hiliye vekili Şükrü Kaya, bu Moskova, da hazh, tabii didinmeler, çırpın-
sabahki Ankara ekspresile şeh- malar yerine, hep kurtulmak 
rimize gelmiştir. Şükrü Kaya, Sivil teşkilat se- ümidile bütün hayatını, korku 

bu hafta içinde Ankara'ya dö· ferber edildi. ve heyecanla küçük göğsünü 
necektir. kafesin tellerine çarparak ge-

fstanbul, 6 ( Hususi muha· Paris, 6 (Radyo) - Mos· çirmişti. Renkli tüyleri çiçek-
kova' dan bildirildiğine göre, 

birimizden )- Dahiliye Vekili lerden kokular taşıyacaktı. 
Şükrü Kaya, bugün Ankara· sivil teşkilat reisi Yekuv, ma- Halbuki bunlar tellere çar-

d 1 kb 1 d l ' iyetindeki kuvvetlerin hepsini an ge miş ve isti a e i - pan ince derili göğsüne sa· 
miştir. Şükrü Kaya, doğruca seferber bir hale koymuştur. dece siper olmu u. Doğmuş, 
Atatürk'ün bulunduğu Dolma· Odesa'da yeni vak'alar baş- uçmadan, uçamaClan gagacığı 
b h 'd k tA · göstermiştir. b b a çe sarayına gı ere azı- yuvası için ir tüy, ayağı ir 
matta bulunmuştur. Te~kilatı Antonesko saman çöpü taşımadan deldiği 
esasiye kanununda yapılan yumurtadan delemediği asla 
değişikliklere aid kanunu Cu- Şeref ine Ankara' da 
mur reisimize tasdik ettirmek delemiyeceği kafese girmiş ve 
rnek için beraberinde getirdiği bir suvare verilecek. orada da can :ermişti. 
söyleniyor. Ankara 6 (Hususi) - Ya- * * · 
O b l b l d• kında memleketimize gelecek Kafesin yanından müteessi· 

to ÜSÇÜ er e e ı- olan Romanya hariciye nazırı rane ayrıldım. Dimağımda bir-
.Ye ile anlaştı M. Antonesko şerefine bu çok acı intibalar uyandı. Ona 

lstanbul 6 (Hususi) - Be· ayın 11 inde Ankarapalasta acırken hayata da acıdım ve 
lediye ile otobüscüler arasın· devlet erkanı ile kordiploma- kendi kendime: 
da, belediyeye verilecek hisse tiğin davetli bulunacağı büyük - Birçok insanlar bu kuş 
hakkında başgösteren ihtilaf bir suvare verilecektir. gibi yaşamıyor, kendi hayat 
halledilmiş, otobüs sahipleri İstanbul, 6 ( Hususi muha- kafeslerinde birşey srörmeden, 
belediyenin tekliflerini olduğu birimizden ) - Romanya ha· duymadan ölmiyorlar mı? Ve 
gibi kabul etmişlerdir. riciye nazırı M. Antonesko, onlar tırtılın kozasını örerek · 

ANADOLU
., Ankara'yı ziyaret etmek ve içine girmesi gibi kafeslerini 

hükumetimiz ricalile temaslar- kendi kafaları, hayata aid telkin-__ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ,.e başrazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve ya7.1 işleri 

ruüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -luuehanesi: 
İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
l', lefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllıtı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylı~ı 500 kuroıtur. 
Y •bnıcı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtor 

CG.nn geçıniı Dil':hatar 25 kuroıtur. 

~ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

da bulunmak üzere salı günü leri, dar gör üş ve kör yürü-
Bükreş'ten f stanbul 'a gelecektir. yüşlerile örmiyorlar mı? 
Romanya haricye nazırı me· Halbuki dünyada en büyük 
rasimle istikbal edilecek ve 

betbahtlık hayatın genişliği ve 
Ankara'ya gidecektir. 

ufuk tanımıyan hudutsuzluğu 

Yu •• zdu·· ru·· ıdu·· içinde görünmlyen ve içinden 

İstanbul, 6 (Hususi) _ Ka- bir türlü de çıkılamıyan bir 
radeniz boğazı methalinde ka- kafes içinde yaşamak değil 

midir? Dedim. 
raya oturmuş olup, yarı batmış A. /. Kültür 
bir vaziyette bulunduğundan 
mürettebatı tarafından terke
dilen Romen bandıralı (Kar
men Siza) vapuru, Türk gemi 
kurtarma şirketine aid Alem
dar ve Palos gemilerinin de· 
vamlı çalışmaları neticesinde 
güçlükle kurtarılmış ve yüzdü
rülmü ti.1r. 

.Boğazda kesif bir 
sis vardı 

istanbul 6 (Hususi) - Dün 
sabah boğazda kesif bir sis 
vardı. Bu yüzden vapurlar 
sabah seferlerini muntazam 
olarak yapamamışlardır. 

Hata, !güzel keşiflerin insanlara göre 
rasyonalize edilmemesindedir. 

insan dimağının, kendi eseri 
olan medeni hayatın tazyiki, 
harb, işsizlik, buhran, sefahet 
ve sefalet vesaire dolayısile 
yavaş yavaş metanetini kay
bettiği, delilerin fazlalaştığı 
hakkında meşhur Fransız akliye 
ve asabiyecisi doktor Rogues 
de Fursaç ile doktor Hardin
g'in Paristc çıkan Paris Soir 
gazetesine verdikleri beyanatı 
yazmıştık. 

Hatta doktor Harding, 2039 
senesinde insanların kamilen 
delirmiş bulunacağını söyle
mişti. Dün bu hususta doktor 
muallim Abdi Mulıtar'ın da 
kıymetli fikirlerine müracaat 
ettik. Dohor çok enteresan Dr. Abdi Muhtar 
olan mülahazalarını şöyle an- hem de ruhen tereJdi et-
lattı: mektedir. 

- Medeniyetin başında ge
len milletlerin bize verdiği 
istatistikler, deliliğin seneden 
seneye artmakta olduğunu 
gösteriyor. 

·Bir profesörün, bu böyle 
giderse, bilmem hangi tarihte 
bütün insanların deJireceğine 
dair olan telmihine gelince, 
bu söz sadece vaziyetin cid
diyetini canlandırmak ve hesa
bi bir ifade şeklinde hakikati 
hissettirmek için yapılmış bir 
telmihtir. 

Fakat delilik mevzuu üze
rinde alimlerin ısrarla tevak
kufu manasız değildir. Vaziyet 
zannolunduğundan ziyade cid· 
didir. 

Çür.kü muasır ilimde "De
lilik ve deliren adam,, sipsivri 
bir mevzu değildir; delilik, 
çok daha geniş bir mevzuun 
küçük ve en küçük bir par
çasıdır. 

Mevzu "Medeniyet ve me
deniytt içinde yaşıyan insan,, 
mevzuudu; ve bu mevzu ken
disile uğraşmıyanların tahmin 
edemiyeceği kadar korkunçtur. 

Delilik ve müvazenesizlik 
mevzuu yüzünden başlıyan 

tetkiklerin "Cemiyet, içtimai 
hayat ve insan,, hakkındaki 
sağlam bilgilerimizi, en sağ· 
lam sanılan temellerinden na
sıl torpilleyip berhava ettiğini 
çok yakın bir zamanda göre
cek ve hep şaşıracaksınız. 

Bu geniş ve yepyeni mev
zuun küçük bir parçası olan 
delilik bahsına gelince; timar
hanelerde yatan zırdelilerden, 
serbest serbest dolaşan müva
zenesizler e kadar bir sürü ve 
bir seri "Nüans,, lar hatırlan
malıdır. 

Hiç şüphe yok ki, zavahiri
nin bütün şaşaasına rağmen 

medeniyet insanlığı tereddi 
ettiriyor. Ve insanlığın ter(\d· 
disi, medeniyetin tekamülüle 
mütenasib bir istikamet taki
bediyor. 

Bu sözlerimi, ilmi mes'uli
yeti olmıyan gündelik bir ga· 
zetcde, bir görüş fantezisi 
yapmak için söylenmiş sözler ' 
zannetmeyiniz. 

Medeni hayat, bugün her
kesin itirafa ba~ladığı gibi 
insanları yalnız bedenen tered· 
di ettirmiyor. Bilakis medeni 
alemde, insan hem bedenen, 
hem dimağen, hem aklen, 

Bununla beraber "Medeni· 
yet,, kelimesi hepimizin üze
rinde tılsımlı bir "Prestij,, 
hissi uyandırmaktadır. Mede
niyet cereyanı adeta beynel
milel mukaddes bir palavra 
olmuştur. 

Şüphe yok ki medeni ol
mamak bir rezalettir; fakat 
bugünkü medeniyet içinde be
denen, aklen ve ruhen tered
di etmemek te gayri müm
kündür. 

İnsanlar bugünkü medeni
yetin adamı olmağa mecbur 
değillerdir. Bilakis, insan tab
ına uygun gelen bir .. Adam 
medeniyeti,, olmak mecburi
yetindedir. 

Medeniyet sadec.e kendi 
kendini kurmuş bir vakıadır 
ve medeniyet şekilleri sadece 
bir telakkidirler; fakat "İnsan,, 
mutlak olan bir "Hakikat,, tir. 

Bugünkü medeniyete ve me
deniyetin bugünkü müessesa· 
tına göre insan yapmak teşeb
büsünün muvaffak olmasına 

imkan yoktur. Bu teşebbüste 
ısrar edildikçe, insan, insan 
olmaktan çıkmakta devam ede
cektir. 

f nsanlığın mukadderatı iki 
şıktan birinin intihabına bağlı 
kalmıştır: Ya medeniyete göre 
bir insan, yahud insana göre 
bir medeniyet ... 

inkara kimse cesaret ede· 
mez ki asıl olan ve bizatihi 
mukaddes olan bizzat insan
dır. Ve insan tab'ına uymıyan 
bir medeniyet, medeniyet ol· 
duğu için asla mukaddes de
ğildir. 

Bugünkü medeniyet ise; in
san tab'ına mutabık ve gayri 
mutabık olmayı asla nazarı 
itibare almadan ve böyle bir 
- Sonu 6 ıncı sahifede -
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Hadiseler, yılların değil, ay! 
!arın, günlerin, hatta ~aatlerin 
köşe başından birbiri arkasına 
kaybolub gidiyor. Sanki bütün 
dünyayı ayaklandıran Habe· 
şistan mes' eleai, yalnız küre~ 

nin değil, zecri tedbir tatbi· 
katına karar veren Cemiyeti 
Akvamın da geçirdiği bir va-
hime, bir kabustan ibaretti ve 
gene sanki, küremizin üstün• 
den böyle bir harb ve asabi· 
yet kasıı p.ası esmemiştir. 

Onun ardı-sıra, Akdeniz SU• 

larının üstünde korkunç bir 
harb havasının; dalgaların çıl· 
gın raksınd uyarak fskenderi· ' 
ye' den Malta'ya, ltalya sah:ı 
lerine ve oradan ta Cebelüt· 
tank' a kadar dalgalanışı da, 
bir hakikat değil, bizim mu· 
hayyilemizin bir hezeyanı idi .• 

Nitekim, şimdi Habeşista· 
nm filen işgalinin tanınması 
keyfiyeti karşımızdadır. 

Gene nitekim f ngiltere, ftal
ya ile bir centilmen anlaşması 
yapmıştır. 

llk hadiselerle son hadise· 
ler arasında geçen zaman ne· 
dir? Hiç?! 

Fakat bunların birinci ve 
ikincisi ile üçüncü ve dördün· 
cüsü arasında mana ve mahi
yet itibarile, tezadın bütün 
rekorlarını kıran öyle bir fark 
var ki, cevabını verebilecek 
olan yegane kuvvet, aklıselim· 
dir. Fakat o da fazla birşey 
söylemiyerek sadece v ! sade· 
ce gene kendisini gösterecek· 
tir: 

Ben, aklıselimi. 

Şimdi de Milano şehrinde, 
yakın Şarkın iki milleti arasın· 

da yeni bir anlaşma zihniyeti, 
bir rüşeym halinde kafaya 
düşmüştür. Tezadları bile te· 
life müsteid olan insan zeka
sı, Türk • İtalyan münaseba
tını hem bu iki devletin, hem 
Akdenizin, hem de Avrupa· 
nın istifade huzuruna doğru 
yürütmiye elbette muktedirdir. 
Bunda hakim olan· şeyi uzun 
uzadıya aramıya da hacet 
yoktur: 

Gene aklıselim. 
insanlık, bütün ihtiraslanna 

karşı sadece bu ( Aklıselim ) 
dediğimiz şeyle mücehhez ol· 
duğu için kurtulabiliyor veya , 
tehlikeyi azaltıyor, yahud da 
uzaklaştırabiliyor .. 

Ferdi ve cem'i bütün hare
katımızın manivelasını teşkil 
eden "Aklıselim,, in kalktığı 
gün, şuurundaki sansörün bo
zulmasile dimağ müvazenesini 
kaybeden biçareler gibi, in
sanlık ta, uçurumun kenarma 
gelmekte değil, ta dibine yu· 
varlanmakta gecikmiyecektir. 

Cemiyeti Akvamın müey
yidesi ve kuvveti, kökü gök
lerde duran tuba ağacım ha
tırlatmakla beraber, bu mües
sese de bugünkü teneffüs ka
biliyetini, aklıselimden alıyo~ 
Aklıselim, çürüdüğü, yıpranıb 
ezildiği gün, Cenevre, asırla
rın temizliyemiyeceği bir ha
rabezar olacaktır, buna hiç 
şaşmıyalım. 

Bu zehirli gazlara, bu kor
kunç teslihataı tayyareye, to
pa, tanka, donanmalara ve 
herşeye karşı beşeriyeti koru· 
yacak olan yegane kuvvet, 
aklıselımdir. 

Silah, diplomatın maşasıdır. 
Aklıselim de insanlığın mas

kesi 1. 
Orhan Rahmi G"'~re 



a k··ycülük ha- ı 
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ar işleri 
Manisa gençleri bugün Çatalköp

rü köyüne gideceklerdir 

Hırsızlık 
Limanda bulunan Galata 

vapuru ikinci kcaptanı Ömer 
oğlu Ahmed polise müracaat 
ederek vapurda çalışan Çi· 
n.ento Mustafa adındaki şah· 
sın 8 metre kadar kurşun bo· 
rusunu çalıb kaçtığını iddia 
ettiğinden failinin yak<ılanması 
için takibata başlanmıştır. 

Alet çalmak 
Tepccik'te Kahramanlar'da 

90 cı adada b rinci sokakta 
oturon Mehmed oğlu Cumhur 
ayni evde oturan Hasan oğlu 
Mustafa'nın 1 çekiç, 1 rı a lra· 
ka, 1 mala, 1 destre, 2 kese
rini çaldığını şikayet ettiğin· 
den yakalanmıştır. 

Eşya ça'mak 
Eşrefpaşa'da 2 iııci çıkmaz· 

da Sabri karısı Hatice' nin bir 
hafta evd çalınan eşyasının 

Ahmed oğlu Kadri tarafından 
çalındığı

0

iddia ve şikayet edil
diğinden yakalanmıştır. 

Tahkir 
Manisa Valisi Lütfi Kırdar dağcılarla bir arada 'lle 

Manisa'mn münevver bayanları Muradiye köyünde 
köylü bayanlarla hasbihal ederlerken 

Karşıyakada Alaybey Gü· 
naydın sokağında oturan Ab
di oğlu Selim, Süleyman kızı 
Sıdıka'yı tahkir ettiğinden ya· 
kalanmıştır. 

Manisa, ( Hususi muhabiri· ve yeni bir park vücuda ge· 
mizden ) - Manisa Valisi tirilmek üzere işe başlanmıştır. 

OtobUs kazası Lütfü Kırdar, köycülük hare- Burada bir de çocuk bahçesi 
ketlerine büyük ehemmiyet tesis edilecektir. Asarıatika Doktor Mustafa bey cadde

sinde 410 sayılı otobüs şoförü vermektedir. Beş yıllık köy işlerine ehemmiyet verilmekte, 
Mehmed oğlu Nuri id<tresin·. 
deki otobüsü Hulusi kızı 40 
yaşlarında Mediha'ya çarptı
rarak yere düşürdülmesinden 

yakalanmıştır. 

kalkınma programı hazırlan· bir müze tesis olunmaktadır. 
mış ve tasdik için Dahiliye Halkın istifadesi için İzmir· 
Vekaletine gönderilmiştir. Haf· de olduğu gibi bir de (Milli 
tada veya on beş günde bir kütüphane tesis edilmek üze-
köylere gezintiler tertip edil· redir. Teşkil edilen bir komite, Kıymetli urgan 
mektc, köylünün dertleri öğ· işe başlamıştır. Alipaşa meydanında şoför 

muavini Hüseyin oğlu lbrahim 
5 sayılı otomobiline eşya yük
lemekte iken 12 lira kıyme· 
tind bir urganı belirsiz hırsız 
tarafından çalındığını şikayet 
ettiğinden tahkikata başlan· 

, ___ _ 
renilmektc, lazım gelen ted- Esrar bulunduamak 
birler alınmaktadır. Biitün Ma· 
nisa münevverleri, Vali Lütfü 
Kırdar'ın ntrafında toplanmış
lardır. Geçen hafta Muradiye 
ve Horoz köylerine bir gezinti 
tertip edilmişti. Bu hafta da 
Turgutlu'nun Çatalköprü kö· 
yüne gidilecektir. Seyahata 
Komutan generalı Rıza Artun· 
kal ile Albay İsmail Hakkı 
Alpan ve dağcılık sporu üre
lerinden yüz genç iştirak ede
cektir. 

Köylülere bağcılık, sıhhat 
ve spor mevzulu konferanslar 
verilecektir. 

Köylülerin, geçen hafta ol· 
duğu gibi vali Lütfü Kırdar'ı 
ve etrafında toplanan Manisa 
münevverlerini hararetli teza
hüratla karşılıyacakları şüphe· 
sizdir. Vali Lütfü Kırdar, kısa 
bir zamanda muhitte çok se· 
vilmiş ve muhtelif işlerde bü· 
yük muvaffakıyetler elde et· 
miştir. 

Yeni bir parti binası, adliye 
sarayı, Kızılay binası inşası, 
Halkevinin genişletilmesi için 
planlar hazırlatılmıştır. Büyük 

Mumcu caddesinde Hasan 
oğlu sabıkalı Hüseyin elinde 
6 parçada bir gram esrar bu
lundatu sivil polis memuru 
Hasan Fehmi tarafından gö-
rülerek yakalanmıştır. .. mıştır. 

Ucüncü muhakeme Nisanda • 

Moskova'da Stalin aley
hine nümayiş mi olmuş? 
Nümayişçiler dağıtılırken 15 kişi 
ölmüş ve 40 kişi yaralanmıştır. 

Londra, 6 (Radyo) - Moskova' dan alınan haberlere göre 
Moskova'nın amele mahallelerinde çıkan hadiseler, Stalin aleyh-
tarı bir şekil arzetmiştir. 

Talebenin bir nümayişinde de Stalin aleyhine sözler söy
lenmiştir. Talebeyi Gepeo kuvvetleri dağıtmış 15 kişi ölmüş 
40 tan fazla kimse de yaralanmıştır. 

Üçüncü muhakeme de Buharin, Rikof ve rüfekası muhake
me edilecektir. Muhakeme Nisanda başlıyacaktı 

Londra, 6 (Radyo) - Morning Post gazetesine göre, Rus· 
ya'da vaziyette tahavvül yoktur. Yalnız Stalin ile ordu ara· 
smdaki ihtilaf berdevamdır ve Stalin orduyu şüpheli . anasır-
dan temizlemekte berdevamdır. 

Üniversiteler arasında Stalin' e kar~ı bir soğukluk hissedil
mektedir. 

Büyük Millet Meclisi 
Ankara 6 (Hususi} - Pa· 6 - Me!lsup oldukları hü-

zartesi günkü toplantında, teş· kumetin toptan istifa veya ıs· 
kilatı esasiye kanununun, dev- katile, siyasi müsteşarların va·· 
let daireleriain Vekaletlere ziieleri de nihayet bulur. An· 
tefriki ve siyas! müsteşarlıklar cak, bir vekilin miinferid isti· 
teşkili hakkındaki maddesinin fası veya ıskatı, o vekaletteki 
değiştirilmesi için hazırlanan siyasi müsteşarın da çekilme-
kanun layihasın! müzakere sini intaç etmez. 
edecektir. 7 - Siyasi müsteşarların 

Kanun layihası son şeklini vazife ve mes'uliyetleri, umu· 
almış, şu suretle tanzim edil- mi surette ve mes'ul vekilin 
miştir: direktifi dairesinde, vekaletle· 

1 - Devlet daireleri, biri rin bütün işlerinde vekile yar· 
başvekalet olmak ve adedleri dım etmek, idaresi kendilerine 
onikiden az ve onaltıdan faz· verilen muayyen vekalet hiz· 
la olmamak üzere vekaletlere metleri hakkınd::ı icabedcn ka· 
arılır. "Devlet vekili,, denilen rarları vermek, vekaletin B. 
vekaletsiz vekiller de bu ade- M. Meclisindeki işlerini vekil-
de dahildir. ler namına takip ve intaç ey· 

2 - İcra Vekill~ri heyeti· le. ek, vekillerin muhatap ol· 
nin kaç vekaletten terekküp dukları suallere vekil namına 
edeceği, her kabine teşkilinde cevap vermekten ibarettir. 
başvekil tarafmdan gösterilen 8 - Siyasi müsteşarların 

ve reis:cumhurun tasdikine vazifelerinin dudud, derece ve 
iktiran eden kabine azasına nevileri, icra vekilleri heyeti 
göre taayyün eder. tarafından ayrıca bir karama· 

3 - Siyasi müsteşarların me ile tayin olunur . 
icra vekilleri heyeti içtimaına 9 - Siyasi müsteşarlara 
iştiraki, Başvekilin davetile meb'uslu tahsisatına ilave ola· 
olur. Vekiller heyetinde reyleri rak ayda iki yüz lira tahsisat 
istişaridir. verilir. 

4 - Siyasi müsteşarların 
adedi ve hangi vekalet işle
rinde vazife görecekleri Baş
vekil tarafından tayin edilir ve 
kararnamesi ona göre tanzim 
ve tasdik olunur. Lüzumuna 
göre bir vekalet için birden 
fazla siyasi müsteşar seçile· 
bilir. 

5 - Siyasi müsteşarlar, ge
rek Başvekilin ve gerek bulun· 
dukları vekalet vekillerinin ken· 

d ilerine tevdi ettikleri muayyen 
işlerden dolayı şahsi mes'uli
yet yüklenmiş olurlar. 

Ancak bu işlerden dolayı 
Vekillerin B. M. Meclisine 
karşı siyasi mes'uliyetleri ta· 
mamen bakidir. 

Güreşçilerimiz 
Finlandiya' ya 

gidiyorlar 
Jstanbul, 6 (Hususi) - Milli 

güreş takımımız, gelecek hafta 
Finlandiya'ya gidecektir. Fin
landiya güreşçileri ile yapaca
ğımız bu temaslara büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

Deniz işçileri 
Deniz işçileri birliği heyeti 

umumiyesi dün akşam topla
nacaktı. Ekseriyet hasıl olama· 
dığından kongrenin önümüz
deki .Cumartesi günü toplan· 
ması kararlaştırılmıştır. 

ler, plakla hafif musiki, ak .. 
şam neşriyatı: Saat 18,30 var .. 
yete musikisi, 19,30 konferans, 
20 Mü7.eyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, 20· 
30 Ömer Rıza tarafından 
Arab'ça havadisler, 20,45 Bel· 
ma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 21,15 stüdyo 
orkestrası, 22, 10 Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30 pl8.kla 
muhtelif parçalar. 

Henüz cevap 
gelmedi 

Londra 6 (Radyo} - Tali 
ademi müdahale komitesi, 
kontröl hakkında karar ver· 
mek üzere busrün yapacağı 

toplantıyı gelecek haftaya bı
rakmıştır. Çünkü bu hususta 
devletlerden henüz cevaplar 
gelmemiştir. 

Karısmı döğmüş 

Tilkilik parkıııda Giridli 
kasap Ali Kadri karısı Hay· 
rünnisa'yı tokatla dövdüğün· 

den yakalanmıştır. 

Pamuk 
hastalıkları 
ile mücadele 

---·--•+----
Ziraat Vekaleti, bu yıl mez· 

ruata arız olan hastalık ve 
haşaratla geniş mikyasta mü
cadele edecektir. Bunun için 

tahsisat ayrılmıştır. Vekalet 
1000 ton asend dö şo : Ar· 
senkiyeti kils ve 20 tane mo
törlü püskürgeç satın alacak
tır. Bu motörler, zehirli ilaç
larla ve kükürt püskürtülme
sinde kullanılacaktır. 

Alınacak Arsenad dö şodan 
800 tonu Adana ve 200 tonu 
İzmir havalisinde mücadele 
işlerinde sarfedilecek ve bil· 
hassa pamuk mıntakalarında 

kullanılacaktır. 

Mahsullerimize zarar veren 
domuzların imhası için mü
cadeleye her tarafta ehemmi· 
yetle başlanmıştır. Vilayet çiftçi 
ve köylülerinin bu sene 7000 
domuz telef etmeleri şarttır. 
Şimdiye kadar 1102 domuz 
telef edilmiştir. 7000 den fazla 
telef edilecek domuzlar için 
köylüye para mükafatı verile· 
cektir. Memnu mıntakalarda 
bulunan domuzlarla da müca· 
dele faaliyetine geçilmek üze· 
redir . 
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)erinden mürekkep muhafızlar . Fakat Atilla'nın bu dört defi· Kızın babasının ismi.. - Torelvoş .. 
bırakılmıştır. Atilla'nın verdiği neyi muhafazaya memur ettiği Evet... Dedi. Lük te: 
direktif üzerine bu muhafızlar. kumandan veya ruhanilerin Hayret. Kitabı okumak- - Gisel dö Torelvoşl. Definesi 
bu hazinelerin bulunduğu ye· isimlerini zikretmişlerdir ta devam eder misiniz? Diye ilave etti ve kitabı 
rin üzerinde müstahkem bir "Hün'lerin eski adet ve - Faydasız bir iş olacak. dolabın içine fırlattı. Tarihe mUstenid zabıta romam 

11 
bahsettiğimiz veçhile yazılı 
bir vesika olmamakla beraber 
bu husustaki rivayet ve halk 
ağzındaki ananevi masallar 
çok kuvvetlidir. Birbirini şa

yanı hayret şekilde takviye 
eden ve bilhassa bu muhil· 
lcrde sakin putperest kabileler 
şefleri tarafından evladdan 
evlada naklolunan bu rivayet 
ve masallara göre Atilla or
duları Tuna ağızlarına doğru 
alelacele çekilirlerken dört 
büyük hazine terkctmişlerdir. 

"Bu dört hazine Hün hü
kümdarı ve kumandanlarının 

mabed ve etrafına da aşılmaz hayatları hakkında bana mü· Çünkü fasıl burada bitiyor. Piyer'e: 
hendekler yapmışlardır. Bu him malümat vermiş olan Bundan sonraki fasıl Atilla- _ Azizim, dedi, bu define· 

harblarda topladıkları yükte muhafızlar, Hün'lerin ikinci Macar alim ve ihtiyarlarınca nın ölümünden bahsediyor. 
ler ister olsun, ister olmasın, 

hafif pahada ağır kıymetli bir istila hareketine kadar bu dört define başmuhafızla- - Belki bu kısımda da 
eşyadan mürekkeptir. Altın hem kendilerini hem de muha· rıuın isimleri şunlardır: Hak- · d şatonun bu masallarla alakası 

B 
dört definenin yerın en bah- vardır. Torelvoş muamması, 

çubuk, halka v muhtelif eşya fazalarına emniyet edilen de· cos, ereziç. Voroşmarç ve seder. 
k ti. t 1 k ti" .. fineyi müdafaa edeceklerdi. Torelvoş.. - Belki.. Bunu anlamak ta esrarı da ancak bu cepheden 
ıyme 1 aş ar, ıyme 1 mu· halledilecektir: Bir de· Gisel 

cevherat demirden sağlam "Atilla, bundan çok az Piyer burada oturduğu yer· güç olmıyacak; çünkü bu fa. 
kasalara konmuş ve bu kasa· zaman sonra Tuna üzerindeki den sıçradı ve: sıl sadece altı sahifedir. var, anladın mı? 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

ların her birisi, sekiz kuvvetli sarayında, İldiko ismindeki - Ne? .. Ne dediniz? Lük; arkadaşı 'Ve makinisti- Dedi. 
at tarafınc .. n çekilen araba- çok genç kızla zifafa girdiği - Torelvoş.. nin hayretine ehemmiyet ver· - Evet müsyü, anladım. 
ların tam yükü~ü teşkil et· gece ölünce definelerin muha- Kısa bir sükut oldu. Lük meden kitabın son yaprakla· - Pekala .. Haydi f~aliyete. 
mişlerdir. fızları krndi başlarına kalmış· sükutu bozarak: rını <la siir'atlc gö:tden gcçi ı · hem de sonuna kadar! Atilla· 

"Bu kasalar dört müsavi lardır. Bir kısmı da hazineleri - Anladın değil mi?, Mavi di ve sonra: nın hazine bekçilerinin dirile· 
kısma ayrılmış ve her kısım paylaşarak dağılmışlardır. gözlii, csrare.ngiz kız tarafın- - Hayır .. Bu hususta hiç rek bu Torelvoş'un kumanda· 
derin çukurlara saklanmış ve "Bu masal ve rivayetler bu dan bu sabah söylenmiş olan bir şey söylcmiyorl sı altında bize hücum ede· 
bunların muhafazasına Atilla dört definenin yerlerini kat'i JS1m.. Dedi. ceklerini sanacak değiliz ya .• 
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Köy kalkınma programları ı ı 

Evlenmeler '? • 

COK 
'-::: 

1 

Muhfarlar değişse bile Adeaeme çarpanlar 

hareket d~.umıyacak ~:nd;:1!.~~:;:::.~ San'atkarlar 
P • l k h için vakıa herşeydir; fakat ka: 

Bir ressam dostum, boya· rogram genlŞ fUfU aca Ve er dm için ıehirli çiçektir diyen 
larla, fırçalarla muhat olarak ler kadını vefasızlık tims~li 
kara· kara düşünüyordu. Be- ihtiyacı karşı/ıyacaktzr sııyanlar da pekçoktur. 
nim, atölyeye girdiğimi duy- Ben, bu hususta bir karın= 
madı. Önünde yarım kalını§ Köy kalkınma programları- yeteneğine uygun olduğu ve verecek değilim , sadece ade· 
b. hl d Ç k f' 937 yılı başın:.ıa yürütme şahıslarla deg" işmiyecek surette ır ta o var ı. o ne ıs nın u seme çarpan bir hadise hika~ 
yapılmış kuru bir ekmek par- yerine geçirilmesi hakkında tesbit edildiği anlaşıldıktan yesini nakledeceğim : 
çası gözüküyordu. Doya - doya Dahiliye vekaletinden vilayete sonra karara boğlanması ye- Y otland deniz muharebesi~ 

~ 

Evlenecek kız ve erkeklerimize bir bakış. 

seyrettim, Nasılsa ayak sesimi bir tamim gelmiştir. Bunda rinde bir iş olacaktır. nin kahramanı amiral Beti ş~ 
duydu ve başını çevirdi; çok deniliyor ki: 4 - Köylerden alınacak bu hatırasını nakleder: 
yorgundu. 1 - Bölgeler durumuna programların nahiye ve kaza- "Bundan çok seneler eveJ. 

· viıayetimizdeiher ikisi
nin sayısı yakındır 

- Bu ne, dedim! göre hazırlanması bildirilen laı da seferberlik takvimleri Cebelüttarık'ta bulunduğum sı· 
- Son eserim -dedi- ismini beş yıllık kalkınma program· gibi iş takvimi şekline konul- ralarda genç Vt! güzel bir ka· 

bile buldum. )arının 937 başında yürütülme masına ve burada her aya aid dm tanıdım; Nazik, güzel, 
- Ne isim verdin ona? yerine geçmesi muvafık görül- işlerin gayet kısa olarak çalış- mültefit ve... Çok ince hisli; 
- ideali.. • düğünden bunlara aid hazır· ma şekillerile görünmesine dik- hatta çok merhametli .•. --~~~-------~-----

Kadını eksik olan kazaların ba- - Peki, şimdi ne düşünü- lıkların sür'atle bitirilmesi ge- kat olunacaktır. Bu genç kadının memleketin 
d 1 rektir. B (B k k lk en cins ve en kıymetli soyun· . . yor un u eş yıllık öy a ın· dan iki köpeği vardı; küçük, 

- Tablonun geri tarafını... 2 - Programların bilhassa ması iş takvimi) üzerinde kay-
ş k k .. .. köy şahsiyeti maneviyesinin k h d" 1 . sevimli, güzel ve kıvırcık tüylü; u e me parçasının onune ma am ve na iye mü ur en sonra da çok oyuncu, çok so· 

şında lzmir ve Menemen var! 
------

Mecnun isen ey dil zeytin mi koyayım, peynir mi değişmez çalışma planı halin· köy çalışmalarını günü gününe kulgan ve çok zeki hayvan· 
koyayım diye düşünüyorum. de hazırlanması ve sonradan ve sıkı bir araştırı.na ile ~akib cıklar. 

- Canım, hunlardan her· duraksamalarına . ve tadil tek- ederek bu çalışmaların hassas Güzel kadın bu güzel kö-
liangi birini koyuver, ne çıkar? liflerine yer bırakılmamak üze- bir nazımı olmalıdırlar. Köy peklere çok düşkündü; bunlara 

Sana Leyli mı bulunmaz? 
iki gün var ki, sabahçı bir 

ırefikimiz, Yeni Foça'da erkek
aCT'in kızlardan çok fazla ol
duğanu, Ôdemiş'te ise kızla
rın ttkcklere nazaran daha 
yüksek bir rakam gösterdik
lerini )'.azarak içtimai bir ha
dise karşısında bulunduğumuz 
fikrini ileri sürüyor .. Ayni re
fikimize göre, F oça'lı biriki 
delikanlı, idarehanelerine baş 
vurmuş. Ödemiş'ten de Mus
tafa namında bir vatandaş da 
rnektub yazarak Ôdemiş'in 
Vaziyetini bildirmiş .. 

Foça'ya aid haberin intişar 

ettiğinin ertesi gün Foça' dan 
relen münevver, zeki ve zarif bir 
dostumuz, gülerek bize şun
lan söyledi: 

- Yeni Foça'dan lzmir'e 
gelib de gazete idarehanele
rine bunu s<D'liyen delikanlı
lanmız, herhalde neş'eli, ha
Yatın zarafet cihetine bile· 
rek ve bilmiyerek ayak bas
mış delikanlılara benziyorlar. 
Belki evlenmek istemiş de kız 
bulamamış olabilirler. Fakat 
bizim bildiğimiz, "Aşıka Bağ· 
dat yakındır,, bunu unutmı· 
Yalım biri 

Yeni Foça' dan olmazsa, Es
ki Foça'dan olur, oradan da 
olmazsa ver elini Menemen, 
oradanda mı boş çıktınız; ver 
elini Dikili .. 

Meşhur bir gazelden hatı
rımda kalan şu beyti söyliye
Yim: 
Bülbül olana goncei ranli mı hu· 

lunmaz. 
:&lecnun isen ey dil sana Leylô mı 

bulunmaz! 

Fakat anlaşılan, bizim deli· 
kanlılar, sizin gazetede yazdı
i'ınız gibi, kendilerine lzmir
den, daha modern, daha şe
hirli kız bulmak arzu etmiş 
olacaklar ki, bu suretle bir 
reklam yapmağı unutmamışlar .. 
Muvaffak ta olmuşlar zahir .. 
F' akat a canım, bu iş, öyle 
Uzun uzadıya kız muhaceretine, 
nüfus aktarmasına sebeb ola
bilecek bir hadise değildir. 
Anadolu'da zaman zaman, bu 
gibi şeyler olur ve yakın, 
komşu köylerden, kazalardan 
kız alınıp verilir. 

Filhakika kariimizin dediği 
gibi, Anadolu' da evlilik çağın
daki kız ve kadınları fazla 
Veya eksik olan köyler, diğer 
Yakın köy ve kazalarla müna-
~bet tesis ederek müvazeneyi 
ı:_ rarlar. Köyler vardır ki, ge
-..ı olmuı kadın ve kızlarının 

tir. Maamafih biz, vilayet da- - Öyle değil.. Ben bir re kanunların buyrukladığı iş- heyetlerine yerinde ve zama- çok sever, gece ve gündüz 
hilinde kazalarımızda mevcud gün ekmek peynir, bir gün de lerden yapılabileceklerin ve nında yapabilecek öncülükler yanından ayırmazdı. 
kadın ve erkek miktarını kar· ekmek zeytin yirim. Bu tablo yapılmasında zaruret bulunan· ve valilerin değerli murakabe, Her saadetin bir sonu ol-
şılaştırarak bu mevzuu, fanta- benim idealim olduğuna göre, )arın mutlaka programda yer sık teftiş , :kuvvetli tedbirleri duğu gibi, güzel kadın ve gü-
ziden, aktüalite bir iş olmak- hangisine hakkı tercih vere· alması gerektir. işler, yıllara şüphe yoktur ki bu büyük zel köpekler saadetinin sonu 
tan . kurtarmağı daha faydalı bilirim? taksim ve sütunlarında aydın- davanın biricik muvaffakiyet feci olmuştur: Köpeklerden 
gördük.. Rakam bu mevzuun * * * latılırken en önemli noktala· sırrı olacaktır. birisi, tabii bir hastalık neti-
en kuvvetli mesnedidir. Bir şair tanıyorum, hem de rına kadar sarahatli yazılma- 5 _ Vekaletçe de kalkınma cesinde ölmüştür. 

BUtUn vilftyet içinde zararsız bir şairdi!"... sına, imece, ayniyat, iş aylan . . .. 1 k 1 ... Sevgili köpeklerden birisi· 
ışı onem e ta ip o unacagın-

Erkek Kadın Dün kendisine rastgeldim. ve çalışma yollarının da iyi bir dan bu kalkınma iş takvimi nin .ölümü, güzel kadını son 
Bekar 145445 102854 Selamlaştık ve konuşmağa baş- hesap ve isabetli bir tahminle ile programların en kısa bir derecede müteessir etmiş, ba-
Dul 5361 44384 ladık: programa geçmiş olmasına zamanda Vekalette bulunacak yılmakları ayılmalar, asabi buh-
Boş 1440 3675 _ E, şa"ir, ne var yok, yeni özen verilmelidir. Bu hazırla- l ranlar takip etmiş, fakat bir· 
Y 3 surette postaya veri mesini ve d b' · b' h -ekiin 152246 15091 eserlerı'n var mı? mada köy heyetlerinin en bü- en ıre garıp ır sa ne sur· 

G f h gereğinin köy idarelerine ka- · 1 .. l k d örülüyor ki, 927 nü us ta • V · yük duyarlık ve ilgi göstere- prizı o muş ve guze a mm 
1 - ar amma, pıyasa ma- dar tebliğini rica ederim. ı k 

ririne nazaran, zmir vilayeti taı olacak şeyler değil.. cekleri nokta, herhangi bir gözlerindeki sıcak yaş ar u· 
içinde erkek ve kadın arasın- _ Neden? Muhtarın bu programla yeni Bir aylık ihracatımız rumuş yüzünde bir sevinç göl· 
da ancak (1200) küsur gibi bir araştırma ve açıklamıya gesi dalgalanmış ve: 

- Aşk, tabiat, çiçek, rüya Vedı· ,·ıyon ıı·ra Jan 1 çok küçük bir erkek nüfusu ihtiyaç duymadan çalışabilme· ı 1 m aı - Bana kürkçümü çağırınız ve saire namına birşey yok 
fazlalığı vardır. sini temindir. Muhtar değişse fazla tutuyor.. Demiştir. 

içlerinde. l L k 
Burada gördüğünüz (Dul) k bile, yeni muhtar tecrübelerin Ş h d "k Ve ... Biraz sonra ge en KÜr • - Bak, şiirlerimin başlı • e rimiz ticaret o ası, ı İn· 

tabiri, erkek veya kadınları d l yarattığı en uygun çalışma k f d ı· çüye de: • larmı okuyayım a an arsın: ci anun ayı zar ın a ımanı-
ölmüş olanlara aittir. Harpler- k tarzlarını, en doğru hesabı - Ne olduysa oldu, sevgili 

Dostum, bunu mütea ip ce· mızdan muhtelif ecnebi mem- k · ld · B d ı deki Türk erkeğinin fazla vefi- duraksamasız burada bulabil- öpeğım ü ü. un an ayrı -
binden küçük bir defter çı· 1 k ti ·h d'len mahsu k b k .. ı· yatı yüzünden 927 tahririnde melidir. e e ere 1 raç e 1 • ma ana pe guç ge ıyor, 

5361 d 1 k k 44386 kardı ve yeni şiirle--inin isim- latımızın miktar ve kıymeti derisinden bana bir boyun 
u er eğe arşı 1 · k .. b ı d O kadar ki, söz gelimi ye- l 

'b' "k k b. k t erim <' umaga aş a ı: hakkında bir rapor hazır a- atkısı yapınız .. Demiştir. 
gı ı yu se ır ra am arze - G ni köy heyeti işe başladığı 
miştir. Fakat bekar erkeklerin "Pantalon parçaları " " e· b 1 · mıştır. Kürkçü köpeğin ölüsünü 

1 d d. .. " y ayda programa göre ö gesı k 
fazlalığı dolayısile gene teva- ce er e ış pgrısı " orga· 1 d . Bu rapora göre, geçen i in- gözden geçirmiş ve sonra: 

nımın yanık kılıfı" "Denizlere pazaryo un a, yatı pansıyo· ci k&nun ayındaki ihracatımız - Fakat.. Çok güç olur! zün hasıl olmuştur. Yani vila· nunda, gelir kaynaklarını art· 
d karşı açlık" " Fırın ve ideo- 7,412,297 lira kıymetindedir. D · t' yet içinde müvazene var ır. trmadan ve buna benzer köy emış ır. 

Fakat bir de evlilik çağını loji" .. Tütün balığının bel ke- d En fazla kıymeti olan baş- Bayan, hiç düşünmeden, hiç 
mig"i" "Islak şapka" "incir ra- işlerinde çalışmak zorağın a l h dd 1 k. tereddu·· d etmeden·. hesab etmek lazımdır. Hiç k 1 .. d b · b · ıca i raç ma e erimiz, se ız 
kısı" "Bir yaka düğmesi an- a ıygrsa, ote en en u ış d k .. b' 218 J' 1 k - Şu halde ikin~i köpeği şüphesiz izdivac 20 - 45 ya- üzerinde çalışmış gibi sarsın- yüz o san uç ın ıra ı 

Şında olur. Tesbit ettiğimize yorum ... " k d 1 uzum, 127,447 liralık incir, de öldürünüz, ikisinin derisin· 
ŞA· d tıs12 yürüyecek yolu en i e-

göre, 927 tahririnde bu yaşta aır ostum; b'l l'd' 4,686,699 liralık tütün, 284,588 den yapınız!. Demiştir.,, 
- Daha okuyayım mı ·dedi- rine açıkça göstere 1 me ı ır. J ık ı 9 629 ı · Nasıl? Kadın vefasına bun-bulunanların rakamı şudur: ira ı pa amut, 11 , ıra-

108471 erkek, 100677 kadın. ister misini. 3 - Bunun içinde program- lık zeytinyağı, 119,296 liralık dan büyük bir delil mi olur? 
d b '-" _ Yeter, yeter, anlaşıldı.. lar gesinleşmeden nahiye mü- d F. Benlioğlu 

Yani izdivac çağın a eKar _ Hayır, birkaç tane daha dürleri hazar olduğu halde ~ar;p;a;;ır;. ;;;;===:;:;;:=====:;:;;--;:;==:n 
dul ve boş erkek sayısı 8 bin söyliyeyim: kaymakamlann bölge köy hey- ~ 
gibi bir fazlalık göstermektedir. " Palavracı " " Bakla falı " etlerile yapacakları görüşme· 

Unutmamak gerektir ki, bu h 1· f k b lerde, hazırlanan esasları bir 
rakam 927 senesine aittir. "Kahve ane a ımi" a at un· 

)ar, hayata daha uygun şey· daha gözden geçirmeleri bun-
Gelelim 935 nüfus sayımı- d . 1 d' h 1 ların bölge ihtiyacına, ekonomi nın sonuncuna: ler ir, muayyen tıp er ar a •. 

Vilayet dahilinde erkek 304628 ========Ç=ı='m=d=ı=· k=~d~u=r=um=:=u=na='=:k'.::ö~y:::lü=n=ü=n=:o=:=· d~e:=m=e= 
kadın 291450. tesna olmak üzere bütün kaza Kuşadası 5720 5449 

Yani erkek daha artmıştır. merkezlerinde erkek fazladır. Bergama 20517 21982 
Aradaki fark, erkek lehine Çeşme tıpa-tıptır. Ancak Me- Kemalpaşa 10776 10560 
(1~) küsurdur. nemen merkezinde erkek ade- İzmir 26084 23265 
• Merkezlerde di, kadının iki misline yakın- 935 tahririndek i nüfus ne· 

Erkek Kadın dır. Keza lzmir'de de erkek ticesi esas tutulacak olursa 
Foça 1648 972 fazlalığı 5 bine yakındır. denebilir ki, bilhassa lzmir ve 
Menemen 9142 4864 Nahiye ve köyler Menemen'de, bunların ardın. 
Torbalı 1014 921 Bu kazaların nahiye ve köy- dan da Torbalı, Urla, Seferi-
Urla 4561 4265 )erine gelince, onlarda da va· hisar, Dikili'de erkek daha 
Tire 9943 10372 ziyet şöyledir: fazladır. Foça'da kaza heyeti 
Karaburun 1398 1433 Erkek Kadın umumiyesi itibarile erkek faz-
Ödemiş 9163 9557 Foça 3131 2815 lalığı 1000 rakamındadır. 
Çeşme 1957 1947 Menemen 11960 11052 Menemen kazasında kadın 
Seferihisar 2928 2008 Torbalı 7423 7024 adedi, erkek arkadaşından 
Dikili 1908 1517 Urla 4905 3390 5000 fazlalık göstermektedir. 
Bayındır 4681 4950 Tire 10946 11458 Fakat heyeti ur~1umiyesi iti-
Kuşadası 2967 2876 Karaburun 2203 2248 barile vilayet nüfusunun 304628 
Ber:gama 7822 7017 Ödemiş 33556 36703 erkek, 291450 erkekten ibaret 
Kemalpaşa 1866 1753 Çeşme 4022 3891 olmasına nazaran, telaşı mu-
lzmir merkezi 87818 82728 Seferihi~ar 1928 1875 cip hiçbir şey yoktur. işin 

Görülüyor ki, Ödemiş, Ba- Dikili 3662 3372 fantezisi daha galib olsa 
Kar un, Tire miia· Bayındır 9220 9716 gerek •• 

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 

Satı~ yerlerı·· Birinci kordonda 186 numarada 
-s' • ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU -
I' IZMIR 

Pamukmensuca ı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensucahna 
faiktir. 

Tele/on No. 2211 ue 3067 
~Tel raf ad,.esi Ba 
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Dr. K_. Tahsin sporumu
zu nasıl görüyor? 

Dr. :Abdi Muhtar, delilik fzmir Sicilli Ti
hakkında ne diyor? caret memur • 

luğundan: 

,...._ ___________ _ 
.. Başı 3 ncü sahi/ede • 

noktayı nazar taşımayı hatır· 
lama.le lüzumunu bile hısset
memiş bulu'lan tesadüflerin 
mahsulüdür. Laboratuvarlarda 
tecrübelerin tesadüflerinden 
doğan keşifler, medeniyet ve 
sanayide derakap tatbikata 
geçmekte ve her tesadüfi keşif 
yeni bir teknik, yeni bir nizam, 
yeni bir hayat gidişi yarat· 
maktadır. Bütün insanlar, bü
tün milletler ve bütün devlet· 

Asgari üç kulüp lazımdır diyor ve prof es
yonelliğe de taraftar olduğunu s6ylüyor. 

lzmir kulüblerinin iki kulüb 
teşkili ile bu çatı altında bir
leşmesinin faydalı olacağını 
yazmış ve Ankara'yı nümune 
ola rak göstermişti k. Dün bu 
hususta Altay' ın mühim sıma
larından doktor Kemal Tah
sin'i gördük. Fikirle rini bize 
şöyle anlattı: 

- Bütün kulüblerin birleş
tirilmesi ve bunlardan, her 
cihetçe kuvvetli b irkaç kulüb 
vücuda getirilmesi, şüphes iz ki 
çok yerinde olur. Ancak, aded 
üzerinde durmamak lazımdır. 

iki kulüb lzmir'in ihtiyacına 
cevab veremez kanaatında· Dr. K. Tahsin 

ler, bu tesadüflerin, bu rast 
geleliklerin oyuncağı olmak
tadır. 

Hiçbir keşif bir gaye için 
yapılmamaktadır; fakat her 
keşiften bir netice doğmak
tadır. Ve insaıılar bu rastge
lişin rastgele yarattığı netice· 
lerin esiri olmaktadır. 

yım. Şimdili k, en aşağı üç teması takib edecektir. Hal· 
büyük kulüb teşkil i , her halde 

Medeni dünyanın her tarafı 
büyük neticeler veren küçük 
keşifler ve ihtisas sahibi ka
şiflerle dolmaktadır. ihtisas 
adamlarının ise, ihtisaslarının 

bir parmak ötesindeki alem
den haberleri yoktur; Fakat 
ihtisaslarının mahsullerile o 
alemin mukadderatını zirüze
ber etmektedirler. 

İzmir sporunun inkişafı için 
çok iyi olur. 

Mesela Eşref paşa ve Yalı
lar semti ile, Tilkilik ve diğer 
iç mahalleler ve Alsancak 
semti olarak lzmir'i üç kısma 
ayırmalıdır. Ve buralarda üç 
büyük kulüb kurulmalıdır. Bu 
aded, ileride, ihtiyaca göre 
daha da fazla laştmlab"ilir. 

Üzerinde durulması lazım· 
gelen en mühim mes' elelerden 
biri de, teşekkül edecek olan 
kulüblcre mali yardım işidir. 
Bu kulüblere memleketin yar· 
dıını şarttır ve bu yardım ya
pılmadığı takdirde, birleşme
nin de hiçbir kıymeti kalmaz. 
Nitekim, lzmir sporunun son 
seneler zarfında bukadar ge
rilemesinin başlıca sebeplerin
den biri de, vaktile mevcud 
teşekküllere yardım eden bazı 
arkadaşların çekilmesidir. 

Yeni teşkil edilecek .kulüb
lerin, her türlü tesisatı cami 
birer kulüb binası bulunması 
da zaruridir. Bu kulüblerin 
fudbol takımlarım ve diğer 
şubelerdeki elemanları yetiş
tirmek için antrenör getirt· 
mek lazımdır. Ve bu suretle 
hazırlanacak takımlar, şüphe
siz ki lzmir'in, her sahada es
ki varlığını canl .., ndırabilecek
ler ve memleketimizi her yer· 
de Iayikile temsil edebilecek
lerdir. 

Fudbol ajanı; birleşme neti
cesinde kurulacak kulübler 
için iki yer gösteriyor. Ben 
bunlardan birincisine muha· 
lifim. Karataş'ta yapılacak her 
hangi bir tesisat, sporla meş· 
gul Türk gençliğine çok uzak 
bir muhit olacaktır ve spor
cuları oraya çekmekte müşkü
lata uğranacaktır. Buna misal 
olarak ta Altay kulübünün ya· 
lılardan oraya naklini mütea-
kip geçird iği \aziyeti zikrede· 
biliriz. 

Yeni kulüblerin isim ·ıe for· 
ma mes' el esine gelince; bu 
hususta kulüb idarecilerile an
laşmak imkansızdır sanırım. 
Çünkü kulübün şerefli bir ma
hiyeti ve kıymeti vardır. Bu 
sebeble, isim ve forma işini 
doğrudan doğruya partiye bı
rakmalı ve onun tayin ve tes
bit edeceği şekli kabul etme
lidir. 

Bence mühim olan bir mes
ele daha vardır ki, o da, şehir· 
ler aras ı temasıdır. iki veya 
üç kulübün aralarındaki mü· 
sabakalar kısa bir za:nanda 
bitecek ve bunu gaye-t tabii 

buki amatör bir sporcunun, 
istendiği anda şehir şehir do
laşmasına imkan yoktur. Bu 
arkadaş, ya bir talebe, ya 
bir memur veyahut ta bir mü
esst>sede müstahdemdir. Bun· 
lara her zaman için izin al· 
mak kabil değildir ve bunun 
neticesi olarak şehirler arası 
temasları da akim kalır. 

Bunun mutlak surette yapıl· 
ması lazım geldiği takdirde 
maaşlı oyuncular bulundurmak 
zarureti haşgösterir ki, bu da 
profesyonelliğe yol açmış olur. 

Profesyonelliğe taraftar · ol-_ 
duğunu ilave eden doktor, 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

- lngiltere ve Avusturya
da kulübçülüğün ne gibi va
ziyetler geçirdiğini bilmiyorum. 
Fakat Fransa'daki ilerleme 
meydandadır. Yakın bir za
mana kadar amatörlükle oldu-
ğu yerde sayan Fransa sporu, 
bugün Hugo Mayzel'in de 
söylediği gibi Avrupa' da mü
him bir varlık olmuştur. Biz de • 
profesyonelliği kabul edersek, j 
her halde çok iyi olur. 1 -
Bugünün 

Macları 
' 

Halbuki ihtisas adamlarının 
hiçbir neticeyi hesaba katma
dan rastgele yaptıkları bu ke
şiflerden doğabilecek neticeleri 
insan tab'ına mutabık bir ga
yeye tevcih edebilmek kud
reti ihtisas sahiplerinin değil, 
parça parça ihtisasların dökül
düğünü, " Ensemble " yi kav
rıyan geniş dimağların, geniş 
düşünücü başların yapabileceği 

bir iştir. 
Halbuki ihtisasların mahsu

lü olan bu keşifleri böyle kav· 
rayıcı düşünüş sahiplerinin di
rektifine verecek yerde, ticari 
endüstriyel ve istismarcı gayri 
mes'ul bazirganların emrine 
veriliyor. 

Medeni hayatın bugünkü 
gidişi; bütün meziyeti düşün-

meyi bilmek ve kavrayıcı bir 
zeka sahibi olmaktan ibaret 
olanları zevzek ve yalnız mü
lahassıs kafaları ameli bir kıy
met sahibi telakki ediyor. 

Diyeceksiniz ki' bütün bun
lar çok güzel ~e.ylerdir. Fakat __ _.. .......... __ 

Çoktanberi görü/mi. •b•i•zi•m-an•k•e•ti•m•iz.in-m•e•v•zu•u• o• l:_ 

yen bir heyecan 4 gol yimiştir. 
Bu iki takımımızın şimdiye 

Yaşatacaktır kadar aldıkları neticelere göre 
Bugün yağmur yağmadığı muhacim hatları takım halinde 

takdirde Alsancak sahasında, müsavi kuvvete malik olduk· 
hava yağmurlu olduğu takdir· lan halde Altay'ın müdafaa 
de Halk sahasında mevsimin hatlarının Göztepe'nin müda-
en hararetli ve heyecanlı mü· faa hatlarına nisbeten daha 
sabakalarından birine şahid enerjili ve daha anlayışlı oyun 
olacağız. Puantajın başında çıkardıkları sabit olmaktadır. 
bulunan üç takımdan ikisi Al- Binaenaleyh gol verimi noktai 
tay-Göztepe' dir, bu takımlar nazarından müsavi bir kuvvet 
karşılaşacak ve sahadan galip arzeden bu iki takımın maçı, 
olarak ayrılacak olan taraf heran için gol çıkarabilecek 
Milli küme için en kuvvetli kuvvetli muhacimlere malik 
namzetliği kazanmış olacağı olduklarına göre her zaman 
Kibi lzmir şampiyonluğuntı da sahada göremediğimiz heye-
garantiye bağlamış olacaktır. canlı ve tam alakalı bir maç 

Bu heyecanlı maç kıymetli olacaktır. 
hakcmlerimizded Esad'ın ida- Bu mühim maçtan eve! AJ. 
resi altında saat 15 de başlı· 
yacaktır. 

Bu iki takımımızın hali hazır· 
daki vaziyetlerini anlamak için 
mevsim içinde y8ptıkları maç
ları gözden geçirelim: 

G öztcpe takımı şimdiye ka· 
dar 6 müsabaka yapmış attığı 
29 gole mukabil 7 gol yimiş 
ve bütün müsabakaları kazan
mış vaziyettedir. Altay ise yap
tığı 6 müsabakadan birinde be
rabere kalmış fakat Göztepe 

tınordu-Burnava izmirspor·Buca 
Egespor-Demirspor takımları
mız karşılaşacaktır. Birinci ta
kımların liki Alsancak 8aha
sında yapılmasına hava şeraiti 
müsaade ettiği takdirde aynı 
kulüplerimi~in B takımları 
sabah saat 9 dan itibaren 
Halk sahasında karşılaşacaktır, 
aksi halde geçen hafta olduğu 
gibi tehir edilecek ve birinci 
takımlar Halk sahasına naklen 

(Deli) lilde, akli ve ruhi mü· 
vazenesizliıde bunlann ne mü· 
nasebeti vardır?. 

Azizim, işte size bir iki çizgi 
ile krokisini verdiğim bu va· 
ziyet, sade sizin açtığınız an· 
ketin değil, açmayı ne sizin 
ve ne de kimsenin hatırına 
getirmediği daha birçok an
ketlerin hakiki cevaplarını ta· 
şımaktadır. 

insan zekası, yarattığı ha-
rikalardan dolayı günahkar 
bir mevhibe değildir. 

Günahkar olan şey; zeka
lardan fışkıran bu güzel ke· 
şifleri, insap tab'ına göre ras· 
yonalize etmesini bilmiyen ve 
bilmek imkanını günden gü
ne daha ziyade kaybeden mc· 
deni hayat denilen gidişin in· 
san vücm<lunda, insan dima
ğında ve insan ruhunda ne 
gibi tesirler yaptığından (To· 
talement) gafil olan insanlığın 
cehlidir. 

Medeni hayat denilen gidi
şin insan vücudunda, insan 
aklında ve insan ruhunda yap
tığı derin fenalıkları müsbet 
ilmin nasıl keşfettiğini ve ınüs· 
bet ilmin kendi buluşlarile, 
medeniyet gidişinin, insan de· 
nilen nıahliıkta ne feci neti· 
celer ve tez~lar yarattığını 

bir mecmuada yakında neş· 
retmek niyetinde olduğum bir 
kaç makale ile gösterdiğim 
zaman herkes hem derin bir 
lıayrette kalacak, hem de bu 
mevzuu ve sizin anketimizi 
tekmil vuzuh ve sarahatile 
kavramış olacaktır. ** 
• 
le ticaret umum 

t 

müdürü 
Yakında Mersin'den 
şehrimize gelecek .. 

Evelki sene Ankara' da top· 
lanan ticaret odaları kongre· 
sinde, odaların müşterek bir 
banka teşkili için vermekte 
bulundukları parah:rın, umumi 
mağazalar tesisine sarfedilmesi 
hakkında bir temennide bu
lunulmuştu. 

Aliıkadarlara gelen malu
mata göre, lktısad Vekaleti; 
bu isteğin yerine getirilmesi 
için uzun müddet tetkikatta 
bulunmuş ve şimdilik memle
ketin üç yerinde umumi ma
ğazalar kurulmasını muvafık 
görmüştür. 

Bu mağazalardan ikisi Mer· 
sin'de kurulacak ve söylendi· 
ğine göre diğer ikisi de İzmir 
ile fstanbul'da açılacaktır. İç 
ticaret umum müdürü Mümtaz, 
bu sebeple tetkikatta bulun
mak üzere Ankara'dan Mer· 
sin'e gitmiştir. 

iç ticaret umum müdürü, 
Mersin' deki {tetkikatını bitir
dikten sonra, bu hafta içinde 
deniz yolu ile şehrimize gele
cek ve üzüm ihracat - ithalat 
ve standardizasyon işleri et
rafında alakadarlarla görüş
melerde bulunacaktır. 

Mümtazın, şehrimizde, umu
mi mağazaların teşkili ile de 
meşgul olması muhtemeldir. 
lnebolu vapuru dfivası .• 
İnebolu faciası maznunları

nın muhakemelerine yarın saat 
onda Ağırcezada devam edi
lecektir. 

Konser 
lıınir muzikseverler sosye

tesi, bu akşam Karşıyaka' da 
bir konser vereceklerdir. Ken

lzmir'in tanınmış simaları 

lzmir' de muamele yapan 
müseccel [ Di Amerikan To· 
bako Kompani of Di Oryent 
lnkorporeytet lzmir şubesi ) 
için Josepb Michael Englishe 
verilen Vekaletname Ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 1923 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 Vekaletname 
lzmir Sicilli Ticaret memurluğu 

Resmi mühür ve 
F. Tenik ımzası 

Y. No: 4792 
C. No: 316 

F otograf ve Resmi 
mühür 

Vekaletname 
İzmir şehrinin Birinci Noter· 

liğinin 13 Ağustos 1936 tarih 
ve 5762 umumi numara ile 
mütercem vakaletnamP. muci· 
hince haiz olduğum salahiyete 
istinaden, mezkilr şehirde Gazi 
Bulvarında kain ve 32 numara 
namile maruf adanın bir kıs· 
mını teşkil eden tahminen 1440 
metre murabbaında ki arsanın 
dilediği bedel ve şeraitle mu· 
bayea etmiye ve mezkur mül
kün tapusunu 11 Di Amerikan 
Tobako Kompani Of Di Or
yent lnkorporeyted " namına 

çıkartması için kanuni gereğinin 
ifrsına ve mezkur arsa üze· 
rinde şirket için yapılacak 
olan bir mağazanın yapılması 
için muktazi bil'umum muame· 

lenin yapılmasına ve ait deva· 
irden müsaadenin ahzına ve 
bu hususta gereken mukavele· 
namelerinin şirket namına yap 
masına ve imza etmesine ve 
bundan dolayı Türkiye Cum· 
huriyeti mahkemeltn"i nin, mec
lislerinin, dairelerinin ve mü
esseselerinin her kısım ve de
recesinde her sıfat ve tarik ve 
suretle şirketi temsile hak ve 
anın menfeatlerini muhafaza 
için münasip göreceği mua
meleleri ifaya velhasıl bu iş 

için lazım gelen kaffei mua
meleleri şirket namına yapmıya 

ve lüzum göreceği her tedbiri 
şirket namına almıya ve bun
dan dolayı lüzum görülecek 
her nevi evrakı, ilmühaberi, 
beyannameyi tanzim ve şirket 
namına imza etmiye mezun 
ve salahiyettar olmak üzre f z
mir civarında Burnava'da İsmet 
paşa caddesinde 10 numarada 
mukim Amerikan t:ıbaasından 
Jescph Michael English'i vekil 
ve mezkur şirketin mümessili 
nasp ve tayin eyledim. 

P. H. GORMAN 
Atina- Rire başkonsoloslu· 

ğunda yazılan ve okunup an
latılan bu vekaletname altın
daki imzanın şahıs ve hüviye
tini tanıdığımız Di Amerikan 
Tobaco kompanyası meclisi 
idare reisi bay Patick Henry 
Gorman'a ait olup yanımızda 
konulduğunu tasdik ederiz. 

Tarif edenler: 
Atina'da Bkreş sokağında 

1 numarada oturan Amerikan 
Tabaco Kompanyası memur· 
)arından Prodromos Yanas. 

Ayni Kompanya memurla
rından Cecil Haydin 

Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi birinci kanun ayının 3 
nıüsadif perşembe günü tarihli 
bu vekaletname altındaki · im
zanın .şahıs ve hüviyetleri yu
kardaki tarif ten anlaşılan Di 
Amerikan Tabaco Kompan-

OORSA 
Ozum sahşları 

Çu. Alıcı K. S. 
365 O .. kurumu 13 
196 Vitel şüre. 12 50 
180 Esnaf banka. 13 75 
87 Kazım Taner 14 
71 A. R. üzüm. 12 25 
33 Şınlak oğlu 17 25 
31 A. inkişaf 14 75 
19 D. Arditi · 12 50 
17 J- Kohen 15 75 
13 Kaptan Tahirl 2 
4 inhisar 11 
1016 

405734 
406750 

Z. yaöı "'ahşları 

K. S. 
22 
16 25 
20 75 
18 
1S 25 
18 
14 75 
15 50 
17 
12 
11 

Kilo Alıcı K. S. K. S .. 
50000 Jiro ve şü. 48 48 

4200 Alyoti bi. 49 40 
4400 Ô. Muhar. 40 46 50 

58600 
Zahire satışları 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
1200 Buğday 6 3125 6 6875 
251 B. pamuk 47 50 49 -------
Karşıyaka'da el)lenti 
Dün akşam Karşıyaka kulü

bünde, ilk okullar koruma ku· 
rulları derneği tarafından, vali 
Fazlı Güleç'in himayesinde ve 
fakir çocuklar menfaatına bir 
danslı eğlence verilmiştİI'.. Eğ
lenti geç vakte kadar devam 
etmiş ve çok neş' eli geçmiştir. 

Ad deOiştirme .. 
Aydın vilayetinin Nazilli ka· 

zasına bağlı Hacıbeyli köyü· 
nün adının ( Güzel köy ) ve 
Dedekıptl köyünün adının 
(Şenköy) olarak değiştirildiği 
Dahiliye Vekaletinden tami· 
men vilayete bildirilmiştir. 

......................... 
Hanry Gorman'a ait olup ve· 
kaletname münderecatını ta· 
mamen kabul eylemiş oldu
ğunu tasdik ederim. Bin do· 
kuz yüz otuz altı sene•i bi
rinci kanun ayının 3 üne mÜ· 
sadif perşembe günü. 

Atina-Pire başkonsolosu 
Kamil M. Akay 

No. 4793-317 
işbu suret aslı gibidir. 

Pire 3 birinci kanun 1936 
Atina Pire başkonsolosu 

Türkiye cumhuriyeti 
Atina Pire başkonsolosluğu 

resmi mührü ve Kamil 
M. Akay imzası 

Kaleme: 3·2·937 
No. 122 
Münderecatına şamil olma· 

mak üzere yalnız arkadaki 
mührün T. C. Atina Pire kon· 
solosluğuna aidiyeti tasdik 
olunur. 3-2-937 

Not: 

Hukuk işleri O. M. 
imza okunamadı 

2833 sayılı yasaya müsteni· 
den tasdik harcı alınmamıştır. 

f zmir vilayeti hukuk 
işleri müdürlüğü resmi 

mührü ve H. Yurt· 
yükseltir imzası. 

Umumi No: 
işbu vekaletname suretinin 

daireye ibraz olunan aslına ve 
dosyamızda saJdı mübrizi ta· 
rafından imzalı nüshasına uy• 
gun olduğu tasdik olunur. 

Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı şubat ayının beşinci Cu· - .. ma gunu. 

lzmir Birinci Noteri 
Mehmet Rifat 

resmi mühürü ve M. 
Bak.raydar imzası 

A. Akçiçek 
30 kuruş Damga pulı.1 

60 kuruşluk harç p~ 

r· 

b 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

625 

6ıı 

62a 

629 

630 

~12 
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Kültür Bakanlığından: 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye 
göre ilk okullann dördüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten 
ınüteşekkil bir tabiat bilgisi kitabı yazılması müsabakaya ko
nulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 16 121 937 salı gününden başla· 
ınak ve 30 161 937 çarşamba akşamı bitmek üzere dörtbuçuk 
aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 31 131 1937 çar
şamba günü akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına 
ıniiracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını 
Yazdırarak bir numara alacaklardır. 
. 4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre 
ıle okulla!'da okutulacak ve müelliflerine her yıl için biner 
lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana 
~!r defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin 
ır 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 asıllarınmı yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsa
bakaya basılmış bir kitapla gireııler de kitabın üç nüshasını 
Verecek veya göndereceklerdir. 

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

7 - Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak 
8~}'fası üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları üze
tınde her hangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkan veren 
bir İşaret bulundurrnıyacaklardır. 

8 - Kitaplarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik 
Vasıfları gösteren şartname ile Noterliğe tastik ettirilecek te· 
ahhüt senedinin formülü Kültür Bakanlığı Yayın direktörlü
künden alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk bir 
~sta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 3, 8 2223/32 

Manisa Valiliğinden: 
1 - lzmir - Manisa - Turgutlu yolunun polis karakolun

dan Turgutlu yolu mebdeine kadar 456 metre uzunlu-
ğundaki yolun altı metre arzındaki kısmının Bandır. 

ma'nın Kapıdağı parke taşlarile ve bu kısmın ~ağ ve 
solunda ellişer salimlik su olukları ve ayni zamanda 
Bordür taşlarının Manis taş ocağından çıkarılacak 

munrazam taşlarla ve Turgutlu yolu mebdeinden iti
baren bir kilometre tulünde ve yedi metre arzında 
kırma taş şosesi halinde inşası 31178 lira 05 kuruşluk 
keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname, keşif ve buna mhteferri 
diğer evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 11 121 1937~ perşembe günü saat on b:rde 
Vilayet Umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve bu yıla aid Ticaret odası vesikasını 
ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine 
koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 
11/2/1937 perşembe günü saat ona kadar Manisa 
Valiliğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 
2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet etme:-

~ leri lüzumu ilan olunur. 26 30 3 7 237 

S İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
· N Lira 

619 . 2. ci karantina mısırlı c. 341 taj No. lı ev. bedeli 150 
ikinci tasf!ye vesikasile. 59

4 Ahmet ağa mahallesinin tuzhane s. 10/1 eski 14, 16 130 
yeni 12 taj No. lı (40) metre arsanın 796262450 
schimde 443439360 hazine hissesi 47 lira 36 ku-
ruş taviz bedeli de alıcısına ait olmak üzere be-

626 deli nakden. 
Alsancak mesudiye mahallesi zühre s. 6 eski ve 400 

6
27 

taj No. lı dükkan 2. ci tertip tasfiye vesikasile. 
Mersinli Burnava c. 7 eski 9 yeni 3 taj No. h ev 150 

6
28 

2. ci tertip tasfiye vesikasile. 
Burnava mersinli :i6/24 eski 24/1 taj No. lı ev ar- 200 

6
29 

sası ve harap bir odası 2. ci tertip tasfiye vesikasile. 
Darağaç şehitler c. 52 eski 32 taj No. lı dükkan 80 

63
0 

2. ci tertip tasfiye vesikasile. 
Paralıköprü şehitler tramvay c. 158 eski 106 taj 300 

63
2 

No. h ev 2. ci tertip tasfiye vesikasile. 
Kahramanlar aziziye s. 93 eski 28/11 taj No. lı 125 

633 ev 2. ci tertip tasfiye vesikası. 
Karataş eski Ruhi baba yeni ibiş ağa s. 7 eski 120 

63) 14 taj No. lı ev 2. ci tertip tasfiye vesikasıle. 
'y 1kinci karantina mısırlı c. 289 taj No. lı ev nakit ile. 100 

'ttt llkarıda yazılı emvalin mülkiyetleri onbeş gün müddetle 
•trnaya konulmuştur. ihalesi 18/2/937 perşembe günü saat 
tdir. Alıcıların Mılli Emlak müdüriyetine müracaatları. 348 

___ l_z_m_ir_~_o_m_u_t_an_l-=ığ:._ı_i_la_"n_la_r_ı __ Devlet Demiryollarından: 
İzmir Müstahkem Mevkı satın alma komisyonundan: Açık eksiltme suretile mübayaası mukarrer olan aşağıda cins 
1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 metre miktar ve muhammen bedeli yazılı tampon gressör garnitüleri 

subay hasta aba lığı kumaşı şartnamesinde değişiklik için müşteri çıkmamış olduğundan eksiltme 17 /2/937 ç.arşam· 
yapıldığından 1/Şubat/937 tarihindeki eksiltmeden ha günü saat 16 ya uzatılmıştır. ihale lzmirde Alsancakta 8 
sarfı nazar edilerek eksitmesi 19/Şubat/937 cuma gü- nci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
nü saat 15de Tophane levazım amirliği satın alma ko· İsteklilerin 19510 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve ara-
misyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. nılan vesikalarla işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına 

2 Hepsinin tahmin bedeli 18000 liradır. flk teminatı dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatlan 
1350 liradır. lazımdır. Tampon gressör garnitürleri nümuneleri komisyonda 

3 Şartname ve nümunesi lstanbul levazım amirliği satın görülebilir ve şartnamelerde komisyondan parasız alınır. 
Ticaret odasınca tah· 

alma komisyonunda görülebilir. 
Miktar Cins, evsaf ve eb'adı min P.dilen fiat 

4 Eksiltmeye iştiralc edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı Beheri Yekun 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 K 

d 
Krş. rş. 

ve 3 üncü mad elerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 500 Tampon gressör garnitürü 
sikalarile beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale (Lokomotif için 240 X 200 mi m 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona verme- 300 Ayni şey tender için 240 X 170 

60 
51 

300,00 
153,00 

1950,00 
50,00 

8,75 

leri. 3 7 13 17 315 5000 Ayni şey vagon için 200 X 120 
İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 200 Tampon gressör T. 34 160 X 120 

39 
25 
12 1 1 Tayyare alay ihtiyacı için 7265 kilo pamuk açık ek- 70 Ayni şey 100 X 100 

2 siltme ile satın alınacaktır. 
2 ihalesi 26 121 937 cuma günü saat 14 le Mst. Mv. 

satın alma komisyounda yapılacaktır. 
3 Tahmin edilen bedeli 3777 lira 80 lcuruş olup ilk 

teminatı 283 lira 34 kuruştur. 
4 Evsaf ve şeraiti Mı;:t. Mv. satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ünü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatin
den en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 13 19 23 391 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastahaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ve 

9600 metre elbise torbalığı bezin kapalı zarfla eksilt· 
mesine istekli çıkmadığından pazarlığı 12 Şubat 937 
cuma günü saat 14,30 da İstanbul Tophane satın 
alma komisyonunda yapılacaktır .. 

2 Hepsinin tahmin edilen bedeli 17328 lira olup ilk 
teminatı 1299 lira 60 kuruştur. 

3 Şartname ve nümunesi İstanbul satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile 
teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 7 1 O 367 

T.N. K 
B 4' 'y4''K u u . 

... 

lzmir liman işletme müdürlü
ğünden: 

1 - 30 Rüsum tonilatosundan fazla motörlerin yükleme 

ve boşaltma işleri 3023 No. lı kanunun 2 inci mad

desinin "A" fıkrası hükmüne tevfikan idaremize ait . 
olduğundan bu gibi motörlere eşya yükleteceklerin 

yükleme ücretini tarife hükümlerine göre eşyanın yük
lenmesinden evvel idaremize ödemeleri aksi taktirde 
yükleme ücretinin üç misli ol:ırak tahsil olunacağı. 

2 - 30 Rüsum tonilatosundan fazla motörler kaptan veya 
acentalarının eşya yüklenecek ise yüklemeyi müteakip 
boşaltılacaksa1 boşaltmadan evvel musaddak iki nüsha 
manifestolarını terifenin 26 ıncı madd~si hükmüne tcvfi 
kan idareye vermeleri ilan olunur. 382 

50 Ayni şey 200 X 150 
200 Tampon gressör vagon ıçın 

49 
57 1 

24,50 
115,00 

No. 2 kenar dokumalar hariç 
200 X 170 kenar dokumalar 
dahil 220 X 210. 

2 
2601,25 

İSTANBUL NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
3/Mart/937 tarih çarşamba günü saat 15 de fstanbulda Na

fıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 32,000 lira keşif 
bedelli Şile - Ağva yolunda betonarme Göksu köprüsü inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme 
Bayındırlık işleri genel büyük köprüler ve şosa inşaatına dair 
fenni şartnamel~ri, proie, keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak 160 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2400 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 30,000 liralık beton 

arme köprü yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
3/Mart/937 günü saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz 
mukabili vermeleri. 7 12 17 23 571/319 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti 1 /2/ 937 tarihinde kapah zarf usulile satılacağı 

ilan edilmiş olan Alsancak Burnava caddesinde 82 eski, 84 
taj numaralı ve 1250 lira nakit muhammen kıymetli evin 
ihalesi 1 l /2/ 937 perşembe günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 378 

İzmir 1 inci icra m. dan: 
Nimet'in emlak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmir' de Karşıyaka' da 
Mabet sokağında 4 numaralı 

önü mabet sokağı, sağı 13 
solu 11, arkası 10 numaralı 

parsellerle çevrili 109 numa· 
ralı adanın 12 parselinde 322 
metre murabbaında 70 lira 
50 kuruş kıymetli arsanın 

mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol-
mak şartile artırması 19/ 3/37 
cume:. günü saat 14 te icra 
dairemiz içinde yapılmak iizere 
30 gün müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hascbile kıyme-
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla-
caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka-
n1Jnu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yoktur 
Satış peşin para ile olup müş
teriden yalnız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerilc birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 
6/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu}37 /3571 

dosya numarasile İzmir 1 inci 
icra memurluğuna müracaat
ları ilan olunur. 698 

lzmir 2 inci icra m. dan: 
Behçet'in emlak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabii bankaya ipotek 
eylediği İzmir'de Karşıyaka'da 
Nadir sokağında 13 numaralı 
eve kapıdan girilince zemini 
çimento bir sofa, sofanın so-
lunda bir oda ve ittisalinde 
hem bu odaya ve hem arka
daki avluya açılır tki kapulu 
ikinci bir oda, arkada miktarı 
kafi avlu, avluda bir tulumba 
ve ahşap bir helası olan 600 
lira kıymetli bu evin mülki
yeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 19/3/1937 cuma 
günü saat 14 te icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli tahmin olunan kıy-

metin yüzde yetmişbeşini bu· 
lursa en çok arttirana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 
2280 numaralı kanuna göre 
satış geri bırakılacaktır. Satış 
peşin para ile olup müşteri-
den yalnız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. işbu 
gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında İzmir icrasına 
müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 
pr.ylaşmadan hariç kalirlar . 
6/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37 /928 dosya numarasile lz
ınir 2 inci icra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 
H. iş. No. 298 



~Sayfa 8 

Fratelli Sperco il 
Vapur Acentası 

ROY AL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 

0/040 
lktısad etmek istiyen
lre, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan:- -

Dikkat 
Telefon Kılavuzu Hakkında 

1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yapılacağından sayın 
abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların elle· 
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir
meleri ilan olunur. 

SiS "HERMES,, vapuru 612137 
günü beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KôSTENCE li
manları için yükleyecektir. 

S/S "UL YESSF.S,, vapuru 
tahmil için 8/2/37 günü ge-
lerek ROTTERDAM, [AMS
TERDAM, HAMBURG li
manlarına yük alacaktır. 

SiS "GANYMEDES,, va
puru 1812131 tarihine doğru 
tahliye için bekleniyor. BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN· 
CE için mal yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT LINiEN 
KUMPANY ASiNiN 

SiS "GUNBORG,, 11/2137 
tarihine doğru limanımıza ge
lerek yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDİNAVY A 
limanlarına hamule kabul ede
cektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
2712/37 de limanımıza tahmil 
için gelmesi beklenmekte olup 
HAMBURG ve SKANA VY A 
limanları için yükleyecektir. 

SERVİS MARİTİM RU
MEN KUMPANYASI 

S/S "PELEŞ,, 12/2137 tari· 
hine limanımıza gelip PİRE, 
MALTA ve MARSIL YA için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SiS "ALBA JULİA,, 28/'2 
37 gününe doğru beklenmek
te olup PİRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanlarına yolcu 

Metali Um --,,D 
" " Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

M. Cevfik BaykentlE~:::;!~~TE~r° 
Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77İ79 - Telefon 3332 

1 11MNMES**' 

Telefon Sirkeli , ..... .:,, -1'---
(Daimler - Benz) arabaları bir teneke AZUT ~: .... 

Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor. 
Kısa şası kamyon 115 ,, ,, 
Uzun şası kamyon 90 ,, ,, 
Koca kamyon 80 ,. ,, 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

Rakiplerimize kanma, boş lafa inanma, tecrübeye gel, 
hesabını bil, başka araba alma, emret kataloğ gönderelim. 

• Taksim bahçesi kar.şısı 25, Telgraf adresi, Dizel-İstanbul 

FOT 
Refik lütf i Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

• 111111111111111111111111 1111 ıı. . D 0 k t 0 :r ,, 111111111111111111nı11111111 1 
~ 

A. Ke.mal Tonay 1 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgm hastalık/arz ~ 

~ 

Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
~ :::::.: _ (Verem ve saire) 7. ~ 

-n :::::.: = asnıahane isıasyoııu:karşımıdali Dilıek ı;cıkıı k:lııı şıncla 30 :t) ılı :::::_: 
~ _ ev ... e muııyeuehonesiııde sabah saat 8 den akiıını saat 6 }tı ~ 

--
--

'1W" • N~.. ,-A ve yük alarak hareket ede· yr 
cektir. 

= kadar hııstalıınnı kabul eder ~ 

Bllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllll Telefon: 4115 1111111'11 
SiS "SUCEAVA,, vapuru .. ., v 

21 mart 1937 tarihine doğru .. b o ıı ıu r--; 
-

limanımıza gelerek PiRE, MAL K • n r u , 
TA ve MARSıL YA limanları ~ / UJI JC 
içi~_-hamule veyolru alacaktır: ~ı/ f '"!- i 

do~~:· ~:ı~:: i?:hlıi;~"ti~~:; J~ 1 Z. i rO! Oll D~N·l<:J 
ark~ında FRATELLI SPER- '----~--~--~--~~~~--~----~------~~-µ~~~--~~~~ 
KO vapur acentalığına müra· W F H VAN 
caat edilmesi rica olunur. • • • • 

1 

Birinci Sınıf Mutahassıs 
1
0livire ve 

Şürekası Tefefo,~~~:z:;.11.26.63• Der ZEE & CO. Dr. Demir Ali 
"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 22 şu· 

batta beklenilmekte ROT-
TERDAM, HAMBURG ~ 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"TURKİA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmekte ROTTER-
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEFJORD,, vapuru 18 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

"ARYLENSEN,,·vapuru ni
sanın on beşinden sonra NEV • 
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

lem ez. 
Birinci kordonda 11 UMDAL,, 

UMUMİ DENiZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru 1 acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

V. N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LiNIE. HAMBURG 
"MANISSA,, vapuru 3 şu

batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükleye
cektir. 

"MİLOS,, vapuru 17 şu· 
batta beklenmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
leyecektir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu
batta beklenilmektedir. HAM
BURG ve ANVERS'tcn yük 
gC"ti rip boşaltacaktır. 

AMERİCAN EXPORT LİNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORP0RATİON 

Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
....................... 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 
JOHNSTON WARREN Lİ

NES Ltd. 
"JESSMORE,. vapuru 7 şu

batta beklenilmektedir. Ll
VERPUL ve ANVERS'ten 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 15 şu· 

yük çıkaracaktır. BURGAS, batta LİVERPOOL ve SVAN-
V ARNA ve KÖSTENE liman- SEA' dan gelip yük çıkara
ları için yük kabul eder. 

D. T. R. T. 

caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINiE 

"DUNA,, vapuru 15 şu- "GALILEA,, vapuru 2 şu-
batta beklenilmekte olup BEL- batta HAMBURG, BREMEN 

"EKSMİNSTER" va?uru 4 GRAD, NOVİZAD, BUDA- ve ANVERS'ten gelip yük 

• • 1 ... • ." •• ' ~. • , ... '\ .. ·; '·~ •• ~ ...... ~.. 1,,1 .. -"' (,' • • ;. ~ . .·,. ..• · ( .'.--:··.t..•:t.·«-.( .-ı - ı· ·, .. & .ı~~··T'~_. 

Norveçya Lalıkyağlarının en lıalisidir. Şerbet gibi i~ilir, 2 defa süzülınii~lot 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
şubatta beklenilmektedir. NEV- PEŞTE, BRATİSLAVA, Vl- çıkaracaktır. 
YORK için yük kabul eder. YANA ve LİNZ limanları için Tarih ve navlunlardaki de- -

"EXILONA., vapuru 7 şu- k k b 1 d "· ·ki.ki d ' yü ·a u e er. gışı 1 er en acenta mes u- ı·sTANBlJL NAFIA Mu·· Du·· RLu·· r. u·· NDEN.· 

Baş(hırak Bii)ük Sulepı: ioğlu lın nı karşısında 

batta beklenilmektedir. NEV- liyet kabul etmez. \J 

YORK içın yükleyecektir. DEN NORSKE MİDDEL- 2612/937 cuma günü saat 15 te lstanbul'da Nafıa müdürlli· 
REEDEREI H. SCHULDT HAVSLINJE OSLO • ğünde 19112 lira keşif bedelli yüksek Deniz ticaret mektebi 

HAMBURG "BOSPHORUS,, vapuru 12 M •• ı ı •t kalorifer işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Şubatta beklenilmektedir. Pİ- U ce 1 Mnkavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, umumi ve fenol 

"DUBURG,, vapuru 12 şu- ı · · k ·f h I" l b , 
RE ı·SKENDERl.YE, DIYEP şartname en proıe eşı u asası i c una mütcferri diğer e'' 

batta beklenilmektedir. ROT- A ı ı• Rıza rak 96 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 
TERDAM, HAMBURG ve ve NORVEÇ limanları için Muvakkat teminat 1434 liradır. 
BREMEN limanlan için yük yükleyecektir. isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 10,000 liralık btJ 
kabul eder. Vapurların isimleri gelme Yeni Kavaf /ar işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınış olduğll 

"MARITZA,, vapuru 28 şu- tarihleri ve navlun tarifeleri M 
34 

mütea.hhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfı 26~ 
batta beklenilmektedir. ROT- hakında bir taahhüde girişi· çarşısı O. I 2·937 cuma günü saat 14 e kadar Nafıa müdürliiğüne ver 
TERDAM, HAMBURG ve lemez. Telefon No. 2007 2008 • ~rt ıneleri. 2 7 12 17 5541305 ~ 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
rekleri rahatsı% olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


