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·si; .. ·;;ih...... Italyan cenahlannı tehdit eden hücumlan 
Rüyası içinde 
uyanıklığımızı 
kaybetmiye ceeiz 

Dünya kamoyunua ne dilekte 
olduğunu anlamak için evren_
ıel bir plebisit yapmak kabıl 
olsa, milletlerin omuzlarında 
ta,nulmaz bir yiik haline gelen 
silihJann tahdidini, batta orta
dan kaldınlmasım istemiyecek 
kaç kiti bulunabilir bilmem ? 
Silahlanma yarıfllldan milyar
lar kazananlar istisna edilirse 
ıuJbun bozulmasmı istemiyen 
inısanhk, ba mes'ut ıonucu ha-
zırlıyaalua gönlünü vermeğe 
de hazırdır. Hatta diktatörle
rinin barb edebiyabna boyun 
eğerek sergüzeıt-: a~lan z~
vavalh milletler bile bır dakı· 
kalak hürriyetlerine ubip olsa· 
)ar sulh cephesine seve seve 
kablmaktan çekinmezler. 

Şu halde niçin milletler diş· 
)erine kadar ıiJAblamyorlar? 

Neden aillhlanmaya, tarihin 
fimdiye bdar kaydetmediği 
Lir ıeaiflikte lnem veriyorla~? 
a-- aehelti giz &nllndedır. 
Y eryiıdnde baklarma razı ol-
•yaa, toprak _.n: 
liklJ.t eden r vardır. 
Ne eİlkİ ne .le i emperya
._... t111fW. ka,._.. dejilclir. 
ıc...a ........ ı•it ....... 
...,•tlamaki~.._ 
imia haptana tratetmekten 
~yen ve ..Iann zaaf 
llu*Alanm g&zelle_Jen diizlll• 
himailiatler, düzme meAa'iyet 
,..._.. ekıik tle;iWir.-

Ar•ulaul durumuo ha gl• 
Yensiz göıteriıleri i~ nde .. ~•
zır ol cenge eğer ıster ıı~n 
aulhuaalah prensibinin hikım 
olmasma ;.ı1amaz. Sulh içinde 
yaıamak isteyen uluslar, kol• 
lektif gü•enin ham bir hayal· 
den pımaz bir hakikata çev· 
rileceği güne kadar ko~11111a 
araçlarını çoğaltmağa, ~lih· 
lanmağa borçludurlar. Millet· 
fer cemiyeti harbın önüne geç· 
meğe nasal mu•affak olmamıt· 
sa .haft»ı durdurmak, barlŞl 
sağbun*:için de yenihnesı ~ 
aorluklarla kartıkfm fbr. Sos· 
~enin idealine varacağa gkün 
de belki gelecektir. Fa at 
o mesut giine eri,ince>:e 
kadar ulusal güvenın bı-
r&c~ garantisi,. her devle
tın miln ordusu, midafaa. 
s ı iı hfaradır. Başka devletler• 
uluslarıdın sırtına çok •i!,l.!
ktimlef (mükelefi)letlerJ 7--· 

yerek "korkunç 31çiiile iiJl)alaiı· 
yor ar. Orclolannı m0t~~ıe et· 
mek, makinalqtvmak ıçıa elle· 
rinden geleni yapıyorlar. 

Sulh içinde yapmağa muhtaç 
oları Türkiye, bu taılun hazır· 
bklara ~rci kalamu. Devlet 
milli müaafaa iılerinde uyanık
tır. Gereken tedtMrleri .r..tc
tadır. Oç yılhk tayyare-pJ.'.Ofr•· 
mım)zı kar~lamak için Kam~: 
taya verilen Tayyare •erlf1!1 

layihası da bu tedbirlerden b~-
dir. Bütçemizde ailiblaa:iu~: 
ne aynlan para, batk• •• e 
lerinkiyle mukayese edi:u: 
aiwhk sayılamaz. Tttrk m . 
havadan gelecek tehllikelenn 
1 yüklüğünü anlamııhr· Hava 
iı!olanmızı uJuul müdafaamıım 
elzem kıldıtı hadde çıkar• 
mak için aramlacak fedk· 
kuhğı ula çok garmiyece • 
tir. Bundan tlphe eıli~~:
Sulh içiDde ,. .... k, ,...,.. 

_._ -;...:. c.. Mide --mııı:ıa - .. ..,oraz. y. -w-.ı. ..._ 

"" laafatit- .... 

şimdi bütün Italyan cephesine tevcih ettiler 
Habeş çevrenleri Aksumun yılbaşından önce kurtanlaca
ğına kanidirler. T eml1;iende Habef tekniğinin üstünlüğü 

Ababadan gelen baber
lerde Temblen harbı 
hakkı neli Asmaradlln 
verilen tatsllat yalanlen
maldadır. Bu muharebe-
·de ltalyanların zarıatı 
Habe,ıertnldnden h ç te 
M dellldlr. ltal1anlar, 
ı.kıarın taarruza ge-
çen Habe9 kuvvetlerlnl 
yddıramadığını hayretle 
...-mu,ıerdtr. Ras Ha
,aıu Aksum Uzerlde 
llerl bereketi sırasında 
ltalyan kuvvetlerlyle vu~ 
lculnllan muharebede 11-
Unaen etuıı on halH tank 
ıa l!O mltral•llzll ve iKi 
alır tepu ılne Hal) .,_ 
lara llar•• llullanmaja ..........,br. 

AKSUM KURTULACAK 
Aditl • Ababa 25 ( Ö. R ) -

Sliel çeyrenlerde tiylendiğine 
göre Habeş ordusu yıl başın-

Z,p/,(.pJr:g.. _ fJaliMık11. ıgaışı dan iace Abam• iatiniat et-
ltoriia, ıst6.RJ aa Mbi Jlıd- Zira Habefler şimdiye kadar mit bulunaeakbr. Erittede Adi-

di mıatakasmclaki )faly'aıl rjteY· ltalyan cenahlanaı tehdid eden kaleyi ele geçirmiı bahmaa Ha-
zil · karp H.~ ,.,. hücumlarda. buluncluklan halele bet kuvvetleri tarafından Jtal· 
: _... taarrUUz1ar, He bet · timdi ltalyan cebbeliae taar· yan sol cenahı ağır bir tehdit 
efdusaun bugüne kadar talrib ruz ediyerJar. Muharebe büylk altma almmııhr. Cepheye mim 

vetJerin sayısı dört y6z bine 
yaklaşmaktadır. 

HABEŞ TABYESININ 
OSTONLOOO 

llalyan kamandanhfı Te.ıt,i
en mıatakaamdaki ha ekibnda 
kat'i bir. muvaffakıyetsizliğe 

uğramııbr. Burada Habeı tab
yesinin ltalyan tabyesine üstün
lüğü kendini göıtermiftir. ltal
yan uçaklan biiyük faaliyetle
rinde devam ediyorlar. Cephe 

1 gerisindeki müdafauız kuaba
lara ve köylere kal'fl saldmtl~ 
devam ediyor. imparator cep
heyi teftiı etmektedir. 

NECAŞININ SÖZLERi 
0

Londra, 25 (0.R) - Habet 
imparatoru bir lngiliz aytaraaa 
diyevinde süel durumdan çok 
nikbin olduğunu, Habeş silih
larının "kat'i zaferine olan inan• 
cınan asla saraılmadığım söy
lemiştir. 

ettiği ta'biyede. bir dqifi)dik şiddetle devam edbror. kuvvetler g&aderilmektedir. $i• 
eldu.. nu öştcrmektedir. Parls .. (Ö.R) -Adla- mal cephe.inde toplanan kaY• •"""""'*"' ~ lla/Jq şdıirlaüulen biri 

ıra g ................................................................................................................................................................................................. .... 
.................... İ;;~nbul Ubayının temasları ANKARA RADYOSUNDA ÖNEMLi BiR KONFERANS 

~----------------·------------....--------Bay Muhiddin B. Uzla Karada ve Havada kuvvetli 
k . . d. ~ ··~t ·· enn~ ~e~ ı ··················~···~~· .. ·~~~· ........... ·~~··~· .. ~··~ ....... ~··· 

u urpar Y Türkiye yalnız olarak da herhangi 

• MalıiJJdİR ~ .,,,,.,,. ille ye~inde 
lst4""1i' ~' ......... Dr. Behcet Uz, Dr. bay Ki-

ı.taabal nÜİ ~ ilbafhP. muaa ile birlikte ıehir gui-
OstlDni cll• •• 001 • noauıada yemiştir. 

elerek ilbay Fazlı eçı Yemekten aonra Kültlrpar· 
g. aret etmiftir. .. • . km yapılacağı yere gi~ilerek 
zıy B Muhiddin, ötle ye~egını ba~ ~r. Behcet. Uz Kül~rpark 
. • Fazlı Güleç, Parti hq- yemi! . göatermıı ve ızahat 
ilbay . D..J:..n Şarhay YenDlftir. 
k.DI bay Amı va- • ••••••••••••••••••-••• - ..................... ~ .................. d 1...-- • t _fi__ 1 l...!1--.X.:.i 

-··•••••••: .. • D 1 tce aha•• te - -ıı arUU111 ge e~•
vereceid·. ev e ardım edile- de hiliyena. Şu halde hava 
birlere milletçe 1 .. Hava ftlolarumzm koruyucu biter 

ktir Hava kurumuna • . ___ ı.. 
ce • • • bilen iiJe., ,azalmak melek gibı kanatlanm ·~-
!e~~ ba rh yolda de- ulusal givenimizi garanti ecle
ıçın ı::;:kbr: Bir aalh rll- hilecek bir kudret kaza••_. 
yam ~de uyanıklıİJIDIZI kay· clilemek kataal hir yaı.ife el-

t:::.U,eceıiz. Realit..uı ~ m1lfblr. . . ...__.._... Teklik- ._,,.k•• •• ,_.. ......... ~,-, 

bir akını durduracak kadar kuvetlidir 
························"'······ .. ······.................... . 

Genç Türkiye kar-. sınırla..rında mijdafaa, h•va u et-
lerile hücum ederek her d~manı daima yenebilecektir 

Ankara 25 ( Ôİel ) - 8u t 
gece Ankara radyosunda hava ~ 
tehlikesine karfl korunma kon· 
feranalan aeriahae devam ediJ
miftir. Bu gece 11en1en konfe· 
rauta uhilaJ haya mitctafa .. 1-

11n eiaslarını aayaaa hatib ne
den havalarda liunetli olmak 
İcab ettiğini kal'l bir ifade ile 
belirterek demiştir ki : 

- Tayyare, tayyareci velair 
malzemeler tamamen göz önün
de tutularak havalanmız için 
bir uluul m\idaf• plim bazır-
lanmıtbr. Hoalanla macak 
tedbirler sayemde alel bakım· 
dan kuvvetimiz hir kat dalaa 
artacaktır. 

Sayın dinleyiciler 1 
Afrikadaki yangın Avrupaya 

11çras1n veya 11çramasın; ortada· 
ki daram daima bir harh do
iurahilir. Biz Tlirkiyenin Ak· 
denizde en kawetli eleman· 
lardan oldajuna inamyoru. 
Tlrkiye yahm olarak da iter 
haagi bir alom tlardmabilecek 
kadar ••ft'etlidir. 

Tanare, huglDID ha •• 
terakld- ................ -

Bir lıa11a fılosu 

mldafaa sill1udır. Genç Tir- olmamııtır. Yeni Tlrkiye AY· 
kive kara llllU'larmda mldafaa, rapa devletleri içmde en WID 
hava kanetlerile llleam ede· de•let olmuttw. 
rek her dlfll"IDI daima yene Ancak yine tekrar ~ 
bilecektir. TlrkiJe, • Ya..z isterim ki laa•alaru kaneil 
Selim.-e de Kanaat deYirleria- hir Tltkiye ,.,.tiirô il" l.rtllr~~ 

tle '- WU knetlwJm.lretli 8liU u ....,,. ~· 



Sahife 2 

Dil behlslerl: 
..................... 

Dilimizin 
••••• 

Kemaline dair 
Düşünceler -Ve Türk dilinin yapısı 

Üzerinde tetkikler .. 
-17-

Masdarlann nasıl yapıldığını 
gördük. Dilimizde bir de (kısa 
masdar) yahud ( ismi masdar ) 
deni:en bir masdar daha var
dır: Bakma, yazma, basma, 
süıme, sııma, oturma, kalkma, 
dikme, bitme, giyinme, gelme. 
Sözlerinde olduğu gibi... 

Bu kısa masdarlarda, Türk
çenin bezinli ve bezimsiz kök 
sözlerinin sonuna (ım) ve (ağ) 
misilli ekler ilivesile yapılmış 

i.se de en son harf olan ( ğ }, 
( K \ ile tebadül etmiyerek9 

mabzuf kaldığı için söze mas
darhğı veren: " ım - ağ " ek
leri "ım - a,, şeklinde kalmış
tır. Böyle evvelisi ismi mev
suflardaki gıhi iki masdar 

• şekli arasında küçük bir an
lam farkı doğurmuşdur. Yani 
mesela " oturmak ,, masdarı, 
tam aksiyonu haiz bir " fi'li 
mevsuf ,, o1muş iken, (oturma) 
ismi masdarı, tam aksiyon ka
zanamıyarak, isim o\makdaki 
alakasını kesememiftir. Bu se
beble; oturma, sızma, süzme 
gibi kelimeler birer ismi mas· 
dar sayılıyorlar. 

Gerek kısa ismi mevsuflarda 
gerek kısa masdar Yeya ismi 
mudarlarda son hecenin son 
harfı hazfedildiii •c doğru

dan do2"ruya masdarlar i.Ie 
ismi menuflarda son hece 
olan (ağ) ilkin kökü (ak) ile 
tebadül ettiği göz önünde tu
tulunca (ağ) ekinin bugün dilde 
yapmamakla beraber, isim ve 
6Uleria \qekkUla ile hiribir
lerindcn ayırd edilmesi ve yek
diğeri ile olan irtibatlannın 
suret ve derecesini göstermesi 
itibarile pek chcmli olduğu 
takdir edilir. 

Şimdi, bu (ağ) hecesinin ma• 
hiyeti ne olduğunu, ne sebeple 
böyle mühim roller oynıyarak, 
kendisi gizli kaldığım imkan 
derecesinde anlatmaia çalııa
lım : 

Bundan önceki yanlanmıı.da, 
seslerin morfolojisinden bah
sederken : "a, i, o, u .. " gibi 
si.itlerin gırtlak harfiarı oldu
ğunu ve bunlara mülhak olarak 
-aksiyonsuz- daha üç tane 
gırtlak harfı bulunduğunu, bu 
ikincilerin "ğ, h, y,, harflan 
idiğini ileri sürmüştüm . 

Bu üç mülhak gırtlak har· 
fının dildeki rolü nedir ? 

işte en çok izaha muhtaç 
olan nokta buradadır. Yukarı-

. da -filen biri birinden ayrılma
dığı halde- siitlerin, kuvvede 
olarak, harici alemden muvma
mn, simitlerin de, yine kuv• 
vede olarak objenin mülhemi 
olduğunu söylemiştim. 

Bu kuvvede kalan teessür
Jerin fiile iktiranını göster-
mek, ona en iptidai ıekilde 
tercüman olmak ihtiyacım du
yan ilk •talar, objeye ve ayni 
zamanda sübjeyc (ene) ye ter-
cüman olmak üzere en basit 
simit iJe CD basit saiti birleş• 
tirerek (Ba) hecesini buldukları 
gibi, muvmana TC ayni zaman
da aksiyona (fiil) e tercüman 
olmak için de, en basit siit ile, 
en gizli ve siitlerin mahrecine 
en yakın simiti birleştirerek, 
(ağ} hecesini bulmuşlardır. 

Böylece (ağ) hecesinin tela
huku ile isimler ve onların ak
siyonlu hali olan fiiller meyda
na çıkmışhr. Harici alemde 
mevcut olan her şey, obje ve 
muvman camiası içinde münde
miç olduğu için onlara muay
yen ve birer hüviyeti haiz şe
kilde bir isim verirken (ağ) 

YENi ASIR ~• Kanunuevvel ---

ŞBBİR &ABBRL~Ri 
r.._ KÖŞEMDEN 1 , 
Bu rama7..an da bitti 

Emniyet 
Direktörü bay 
Feyzi geldi 

Bir buçuk aydanberi iz.inli 
o1arak Istanbulda bulunan em
niyet direktörü Bay Feyzi Ak
kor dün lzmir vapuruyle Istan
buldan şehrimize dönmüş ve 
polis erkanı ile bir çok dost
ları tarafından vapurda karşı
lanmıştır. 

Bay Feyzi Akkorun Trakya 
genel müfettişliği asayiş mü
şavirliğine atanacağı hakkında 
gaıete1erde haberler çılcmış-
tı. Dün bir mubarririmiz 
Bay Feyzi Akkoru ziyaret ede
rek bu llaberin hakikatini öğ
renmek istemiştir. 

Emniyet direktörü bu husus
ta demiştir ki : 

- Ben de bu haberi sizin 
gibi gazetelerde gördüm. Bun
dan başka bir şey bilmiyorum ........ ,. 

Turing klüp 
toplantısı 

Asaraatika muhipleri cemiyeti 
ile T uring klüp umumi heyeti 
ayın yirmi sekizinde öğleden 

sonra Halkevinde topfanarak 
esas n:zamnamede yapı!acak 

deği~ildiklcri tesbit edecek ve 
yeni idare heyetini seçecektir. 

•••• Maızr .... 

Fakir 
çocuklara elbise 

Yeni gümrük başdirek- \ 
törü lzmir v apurile geldi 

Yr111 r:umruk /Ja~ duek/öı iimuz Ba;· SevJi 
Şehrimiz gümrük başdirck- ğüne giderek yeni vazifesine 

törlüğüııe atanmı~ olan lstan- başlamış ve memurların ziya-
bul gümrükleri baş direktörü retlerini kabul etmiştir. 
bay Seyfi dün sabah hmir 
vapuruyla şehrimize gelmiştir. Bay Seyfi, lstanbul gümrük 
Yuni gümrük baş airektörü- başdirektörlüğündc muvaffak 
müz, vapurdan iner inmez olmuş, değerli bir gümrükçü-
doğru gümrük baş direktörlü- dür. 

Selçuk - Kuşadadası yo
lunda otomobil kazası 
Otomobil parçalandı iki 

hafif yaralı var 

•• 
ağır uç 

iyon ya 
··-Vapuru yüzdü

rülemedi 
Kale yanında Çakalbumu 

mevkiinde iki kulaç derinliğin
de karaya oturmuş bulunan 
Yunan bandıralı lyonya vapuru 
eJan yüzdürülememiştir. lstan
buldan tahlisiye istenmiştir. 

Ha her aldığımıza göre tahlis 
için vapurun tutan olan para
nın yarısı istenmektedir. 

~ ••••• 11 

"ahan doınuzu 

ıniicadelesi 
..,irinci Kanun ayi içinde lz

m.r vilayeti dahilinde 116 ya
ban domuzu imhn edildiği ala
kadar dairelerce tespit edilmiş· 
tir. .. ._... --

JJ. 1-lasan 11,elınıi 
Bahkcsir Hususi hesaplar 

müdürü bay Hasan Fehmi ile 
Bahkesir Hususi hesaplar tah
sil müfettişi bay Eşref bayram 
dolayısiylc dün şehrimize gel
mişlerdir. 

lanisada giJdirileıı' 
çocuklar 

J 
Otuz günün ne hükmü var, 

işle o da geldi, geçti. Oruç 
tutanlar ramazana son veda 
gününü yaşıyorlar, tutmayan
lar da bayramda tekne altına 

kapatılmanın ne demek oldu
ğunu düşünüyorlar. 

·m ne derse desin r.ama:ıa
mn en.dine göre bir !keyfi war, 
za'biren sü1cünet içinde geçiyor 
sanılan bu ay öteki aylardan 
daha başka ve daha ÇCfllilidir. 
Herkesin kendine göre depre
şen dilekleri, keyifleri rama
zanda dört başı mamur tabnin 
edilir. 

Mesela - kızacak ama varsın 
olsun - bizim mürettiplerden 
bırisi bu ramazan; kadayıf z.ev
kini mükemmelen almış, 

Ramazanda tabiat böyle ga
rib tecelliler gösterir, bütün is
tekler meydana çıkar, kadın
ların " aş ermesi ,. gibi erkek
ler de her gördüklerine, her 
akıllarına gelene imrenirler. 
Kimisi imrencini yerine getire
bilir, gimisi getiremez. Oruç 
tutmadım ama oruç tutanlann 
keyf leri gibi keyif yapmaktan 
vaz geçemedim. Keyif deyince 
öyle ber dilediğimin yerine 
gelmesi gib! bir saadete crdi
ğimi sanma)'ln, kendi kendime 
züğürt keyfi, aklımdan şuuu ge-

çirdim, bunu geçirdim. Gözle
rimi yumdum, olmuş, oluyormuş 

gibi telakki ettim oldu mükem
mel bir keyif .•. 

Ramazandan gayri günlerde 

kadınlı çalgı !? Dinlemek için 
haylı cesarete, bir haylı da 

Çocuk esirgeme kurumu ta
rafından bugün saat 10,30 da 
Salebciojla camii altındaki 
Köşede, fakir ve yoksul ço
cuklara elbise dağıblacaktır. 

Eveiki gün saat on birde Kaıa Selçuğa 500 metro ka-

Manisanın Ahmed Mithat 
okulunda okuyan varlıksız: 60 
çocuğa elbise ve ayakkabı te
min edilmiştir. Ayrıca 50 çocu
ğa her gün mektepte sıcak ye
mek verilmektedir. Manisadaki 
varlıksız çocukları himaye eden 
bayan Gemicioğlu, bayan Mü
veddet Nafiz ve bakkal bay 
Mustafanın hareketleri muhitte 
derin memnuniyet uyandırmış· 
tır. 

paraya, dayanıklı kursağa ib
tiyac vardı. Fakat ramazan gi· 

rince beş kuruşundan tut on 
beş kuruşuna kadar ya Jelli! 

Hey heyi Gece yansina kadar 
bu çalgıları din1eyip çalgıcıları 
görebildik. 

Kuşadası ile Selçuk arasında kar uzakta olmuştur. Tenezzüh 
bir otoruobil lcazası olmuştur. otomobili çarpışma neticesinde 
Selçuktan Kuşadasına gitmek- parçalanmış ve şoför Şekip ile 
te olan şoför Şekibin idaresin- yolculardan Ümmühan adındaki Çadır basanlar 

mahkum oldu 
Daha neler, daha ne açık 

ve ucuz (!?) zevklerı ramazan
da bol bol tattık, aldık. 

• 1 •••• 11 • 

deki (Aydın l) sayılı tenezzüh .kadın ağır surette, yolcu üç 
t b·ı· ·ı K şadasından Sel erkekte hafifre yaralanmış-

İzin verildi 
Tüccarlann Amerikadan ge- o omo ı 1 ı e u - " 

tirtecelderi, bağlarda müstamel çuğa yük götürmekte olan şo- lardır, Seferihisar kazasının Türk· 
mendağı civannda Ismail ve 
Hüsnünün çadırlarmı basarak 
Gülsüm adlı kadına işkence et
mekle maznun lsmail ve Yusu• 
fun ağırcezada muhakemeleri 
bitmiş ve bunlardan Ismail ile 
Yusufun auçları sabit görüldü
ğün den 7 şer sene on birer 
gün ağır hapse mahkum edil
mişlerdir. Bunlardan Eyüb be
raet etmiştir. 

Lakin ramazanın asıl tadı 

olan davqlu çalan, duyan, gö
r oldumu bilmiyorum. ilk 
günlerde davulun çalınması ih
tiyari olduğu yazılmııb. Kom
şular davuldan rahatsız olunca 
bu ihtiyar da selp olunuyor da
vulcu davulu boynunda başka 
mahalleler aramağa sürülü
yordu. 

macunların ısmarlanmasına zi- för Alinin idaresindeki tütün Kuşadası Müddeiumumiliği 
~aat Vekaletince izin verilmiş- yüklü (21) sayılı kamyon şosa tarafından hadise tahkikatına 
tir. üz.erinde çarpışmışlardır. başlanmıstar. 
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hecesini bu isimlere ilhak lü- (a) saitine mnhreci biraz daha 
zumu hissedilmiştir. uzakta olan (h) yarım samitini 

Harici alemdeki varlık ibti- ulaşbnrız: (ah) deriı. 
dada isim ve fiif :ile vasıflan- Dikkat edersek, görürüz ki, 
dığı ve her varlık ibtidaen bu dilimizde (ah) m telahuk ettiği 
vasıf içine girmediği için (ağ)ın sözlerde tesir ve teessürün 
da vazifesi burada bitmiş, ken- daha, fazla olduğu sezilmekte-
disi gizlt:nerek daha mürekkeb dir. 
hadiselerin ifadesini daha mü- (Ay) hecesine gelince: Bu da 
rekkeb eklere bırakmıştır. tesir ve teessürün kemalini 
(Ağ) m böylece (muvmana) bularak hitama erdiğini göste-

daha doğrusu aksiyona delalet rir: (Aymak) mastarı, dilimizde 
eden bir. ses olduğu anlaşıldık · tekevvün etmek, buhrandan 
tan sonra (ah) ve (ay) seslerini zulmetten kurtulmak anlamla-
de mütalea edebiliriz. Alemde 
başlıyan her aksiyon bir eser-
dir ki bir de müessiri vardır. 
(Ağ) hecesi ile biz bu başlıyan 
aksiyonu ifadeye çalışmaktayız. 
Aksiyon devam eder, yani mü-' 
essirin de devam halinde ol
duğu görülürse teessürümüz 
d, ona göre olur, yani 
devam eder ve artar ... Bu tees
süre tercüman olmak için de, 

rını verır .. 
Avni Ulusay 

Düzeltıııe 
Dünki sayımızda çıkan (dil 

bahisleri) seri makalelerinden 
on altıncısının üçündi satmnda 
(Sıfat) kelimesi sanat ve (Te
şekkül) kelimesi müşkül diye 
dizilip çıkmıştır. Özür dileyerek 
düzeltilir. 

Ş~_!!~ G!l..~tl!~~~~-~!1-
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YILBAŞI GECESi 
Ytlbafı gecesi eğlence sabaha kadar 

devam edecktlr 
rr.lr..AE>~ 

Fiyatlar çok ucuz tesbit edilmiştir 
Gece yemeği tabldot tso kuruş 
Yerll şarap şişe tso kuruş 
Fransız ,arapları şlşe(on senellk)2so kuruf 
V lskl soda ile 100 kuruş 

s. 2 26-27-31 

Ambalaj ...... 
1"1ipleri aynı olacak 

ihracat mahsullerimiz: için 

muayyen tipte ambalaj usulleri 
tatbik edilmesi ekonomi ba· 

- -
Katiller 

kanlığmca muvafık görülmek- lstanbula gönderiliyor 

Eh davul çalıp parsa topla
yanlar da oldusa iş tamam ol
muştur. Zaten dışarıdaki siya
set aleminde de davullar çala-

teclir. Bunun için Türkofisten lstanbulda karısı Esmayı pa-
ta b v k -ıd- nıp parsanın toplandıgıv bir za-mütalaa sorulmuş ve ihracatçı- rasına maan ogara o uren 

lar Ticaret odası salonunda bir Abdullah ile suç artakları Rifat man hüküm sürüyor. 
ve Halit esasen haklarında İs- TOKDIL 

de toplantı yaparak görüşmüş- tanbul müddeiumumiliğince ve- - ' --
lerdi. Bu topJanbda verilmiş rilmiş tevkif karara mevcat bu- Safr)a1n biiııyeli 
olan karar mucibince ihracat Junduğundan bugün polis mu- ~ 
mabsullerimiı için Ticaret oda- hafazasında olarak lzmir va· g()reşçiJer seçilecek 

puriyle lstanbula gönderilecek-
sınca ambalaj tipleri hakkında Jeklerdir. Türkiye güreş ulusal ekibi 
bir mütalaa hazırlanmışh. kaptanı Galatasaraylı bay Nuri 

ihracatçılar Ticaret odasında Lüks sigaralar şehrimize gelmiştir. Bay Nuri 
dün ikinci bir toplantı yap- şehrimizde bir müddet kalarak 

inhisarlar dairesi lüks ıiga- güreşe müstait sporcularla te-
mışlar ve odaca hazırlanmış ralannı ucuzlatmıştır. 26 kuruşa mas edecek, Bu arada Ôde-
olan mütalaayı tedkik eylemiş- satılan Boğaziçi sigarası 24 bu- miıe de giderek güreı isteldiıi 
lerdi. Bu mütalaaya iÖre muh- çuk kuruşa, 31 kuruşluk An~ gençleri seçecektir. 
telif kiloluk ambalaj tipleri kara sigarası 26 ya, 36 lık Egenin en sağlam bünyeli 
aynı şekilcic olacaktır. Mütalaa Yaka sigarası 29 kurup, 41 lik delikanlılannı yetiştiren Öde· 
muvafık görülmüş ve Ekonomi Samsun 29 kuruşa, 46 hk miş ilçesinde bilhassa 76 kilo-
bakanhğına gönderilmesi ka- Sipahiocağı 34 kuruşa ine- dan yukarısı için namzetler 
bul edilmiştir. cektir. bulunacağı umulmaktadır. 
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TÜRKÇE SÖZLÜ, YEN i 

SEF LLER • 
1 

V i K T O il II U G O'nuıı öhııez ES •: lt i 
2 devre birden Baş rollerde: FREDERIC MARCH-CHARLES LAUGHTON 

On binlerce figüran - Canlanan bir tarih - büyük Fransız ihtilali 

.. Herkesin görmesi lazımgelen bir ŞAHESER 
0

:aıı.:Fi.~:~';::
0

::.a ELHAMRA sineinasında 
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KADl~az~~!~~~: 1 Son 

\------------~---==' Sayı:s4 
Edebi Roman •••••••••••• 

Bay Eden -..... ., 
o··k·:: .. ··::k .. ;İİer bana yirmi beş yıldır Dış bakanımıza 

ukçauçtıgv ım ce!l_n .. eti gösterdi Teşekkür etti 
_ Pa,.is 25 (AA) - Bay Ede-

Ayten elinde davetiyeier:e nin Büyük Britanya dış işlari - Bak, ne güzel gid'yorlar, 
Özgür .. inanır mısın bu sesler 
içimi gıcıklıyor .. 

- Yine uçmak mı istiyorsun_? 
- Uçağı özledim, uçmak eh-

mizde olduktan sonra uçmadan 
durabilir miyiz? .. 

Özgür gülerek Ayteni ken-

dine çekti. 
- lki ay izinli olduğumuzu 

unutma! Aşkın kanatları bizi 
olduğumuz yerde uçuruyor Ay

ten ... 
Genç kı;': elleriyle havayı 

göstererek: 
_ Nikah .. Suvare.. B Jmem 

bir sürü yorucu ananalar .. Son.r~ 
oraya.. Yükseklere... Kend1?1 

bana teslim edecek, kolunu hıç 
acıtmadan yormadan seni is-

, k lt - . 1 
ı ediğim yere yü se ecegım ... 
Öyle değil miydi şartımız? 

Özgür kahkaha ile gülere~: 
- Mai göklerin güzel mel~

kesi... Bal ayı gezisini bu perı
ler diyarını!' hangi bucağında 
durduracağını söyler misin? 

- Seni istediğim yere uçu
racağım diyor. Yoksa bana 
inancın sarsılıyor mu? Artık 
kim olduğumu öğrendin, küçük 
ellerin çelik kudretinden şüphe 
mi ediyorsun? 

- O küçük eller bana yimıi 
beş yıldır kaçtığım cenneti gös
terdi. Ona tutundum ve sana 
inandım. Sevgili uçmanım bu 
inanı duyuran tek kadın oldu
ğun için mes'udum •• 

Doktor elindeki mecmuanın 
yapraklannı çevirir görünerek 

içeri girdi. Özgüre uzatarak: bakanlığına tayini üzerine B. 
- Hepsi hazır ... Zarflara ad- Tevfik Rüştü Aras tarafından 

resleri yazmak lrnldı .. Bu işi de gönderilmiş olan tebrik telgra-
sen tamamla Özgür.. fına karşı Bay Eden de çok 

Bayan Yıldız: samimi teşekkürlerini bildir-
- kolay iş değil bu .. En çok miştir. 

sevdiğinizi unutabilirsiniz .. Son- T evfık Rüştü Aras Viyana 
ra düğün biter, davası, dedi- yoluyla Ankaraya dönmek üze-
kodusu bitmezi.. re bugün buradan ayrılacaktır. 
ke~ett:en Şenilin kolundan çe- Romancı Pol 

- Geç sofraya!.. B • •• Jd •• 
Oturmaz mısın enişte? Hele UYje 0 U 

şunun bir tadına bak, kendim Paris, 25 (Ö.R) - Meşh•ır 
yaptım, ne güzel olmuş.. Fransız muharriri ve akademi 

Erol takılarak: üyesi B. Pol Burje bu s::ıbah 
- Kime yutturursun sen 2,18 de ö!müştür 83 yaşında 

0 dolmaları ... Batonsaleler, idi. Dün akşa ııdanberi kendi-
pastalar, pandispany~Jar, bun- sini kurtarmak ümidi kalma-
lar hep elinin hamurıyle erke- mışdı. Bugünlerde ilk eserinin 
ğin işine karışmıyanôbayanlar~~ 50 inci yıldönümü kutlulana-
karıdır yavrum... yle çelı caktı. Çok zengin pisilco 'ojik 
kanatlarla katılaşan ellerin romanlar ve tahliller bırak-
değil.. mışhr. 

Ayten şakrak bir tavır ile I .1. K lh 
Şenilin kulağını tuttu: ngı iZ lZI aç 

_ Sen ne dersin bu söze? tayyaresi düştÜ 
ince parmaklarm arasında bir 
düziye kalem işletmekle zavallı Adis - Ababa, 25 (A.A) -
enişteme ağzının tadını mı kayb- Hartumdan gelmekte olan bir 
ettirdin? lngiliz Kmlhaç tayyaresi Adis-

Suna çay fincanını tabağa Ababadan seksen kilometre 

b kt mesafede düşmüş ve pilot ha-ıra ı .. 
_ Bravo Ayten dedi.. Tam fif surette yaralanmıştır. 

yerinde bir taş!.. R. Sosya)İ~t 
Erol karısının uzattığı pas-

Partisinde iklhkten 
tayı alırken: . l 

_ Hem öyle sivri bir taş kı korku uyor 

Telgraf' Haberleri 
Tayyare • • 

vergısı 

Kanun dün 
lerek 

kamutayda görüşü
onaylanmıştır 

Ankara, 25 (Telefonla) - Kamutay bugün B. Refet ( Bursa ) 
nın başkanlığında toplandı ye yeni bazı kanunları kabul etti. 

Hava kuvvetlerimizin artırılması için satm alınacak tayyare, 
yedek modeller ve masraflar için gümrük tediye mikdarı yedi 
milyon 200,000 lira, inşa masraflnn için de 1,500,000 lira taah
hüde girişilmesi hususunda Sü Bakanlığına salahiyet veren ka
nunu onayladı. 

Umumi, mülhak, hususi bütçelerle idare edilen dairelerde 
maaş, tahsisat, ücret, yevmiye ve aidatla çalıştırılan memurlarla 
ikramiye. tazminat ve her hangi bir namla yapılacak 

tediyelerden yüzde iki tayyaı e vergisi alınması hakkındaki 
kanun onaylanmıştır. 

kızı öldürdü 
l(asap Ali, sevdiği kızın başkasına 
nişanlandığından muğber olmuştu 
lstanbul, 25 (Özel) - Bugün Vefada bir cinayet oldu. Sev-

digi Vesile adında bir kızın başkasına nişanlandığmı haber alan 

ı 
ve bundan asabiyete lcapdan kasab Ali, sevdiği kızı sokakta 
yakalıyarak altı yerinden ağır surette yaralamıştır. Yaralı der
hal hastaneye kaldırılmışsa da ölmüştür. Katil kasab Ali yaka-

1 

lanmıştır. 

Milli emlak 
• • 

yırmı 

ıdaresi borçları 
ödenecektir senede 

Ankara, 25 (Özel) - Milli emlak borçlarının ödenmesinin 
daha kolay esaslara bağlanması için bir rapor hazırlanarak 
Parti kamutay grubuna verilmiştir. Rapora göre on iki taksitle 
ödenmesi icab eden borçlar yirmi yılda ödenecektir. 

KAR FIRTINASI 
Hazer denizinde B~r çok gemiler 

buzlar arasında kaldı 

Atatürk 
••••• 

B. Bencsi tebrik etti 
Ankara. 24 (A.A) - Cumur 

Başkammız Atatürk ile Çekos
lovak cumur başkanlığına inti
hap edilen B. Bene:; arasında 
aşağıdaki teJgraflar teati edil· 
miştir: 

Son Ekselans B. Eduard Bene! 
Çekoslovak cumur başkam 

Prag 
Dost cumuriyetin en yüksek 

makamına intihapları dolayısile 

ekselansınıza en hararetli teb· 
riklerimi arzeder ve şahsı saa· 
detleriyle asil Cekoslovak milJe
tinin refahı hususundaki sami· 
mi dileklerimin kabuliinü rica 
ederim 

Kamal Atatürk 
B. Benes'in ce,· abı: 

- Cumur başlrnnhğına inti
habım münasebetiyle ekselan· 
sınızın göndermek lütfunda bu· 
lundukları tebrik ve temenni· 
lerden fe~kalade mütehassi! 
olarak en hara.retli ve en sa· 
mimi tesekkülerimin kabulünü 
rica ederim. 

Bu vesileden istifade ederek 
ekse1ansınızın şahsi saadatleri 
ve sulh ve beynelmilel anlaşma 
eserinde memleketimin sadık 
mesai arkacfaşı asil ve kahra
man Türk milletinin refahı hak
kında en samimi dileklerde 
bulunurum. 

Edouard Benes 

lstanbulda sis 

onlan dinliyordu. Kendi ken
dine Özgürün son sözlerini 
tekrarladı: 

kafama dank etti. Susmak nan- - Paris 25 ( Ö. R ) - B. Her-
körlük ... Ses çıkarmaksa Ayte- yonun Radikal sosyalist partisi ? 

nin becarikliğini tasdik olaçakl. başkanlığından çekilmiş olması•nn 

Moskova 25 (A.A) - Sovyet Rusyanm cenubu şarki mınta
ka larında bir kar hrbnası hüküm sürmektedir. Hazer denizi sa
hillerinde oturan bir çok kim 5eler karlara bürünmüş olan evlerin
de mahbus kalmışlardır. Bır çokları ölmüştür. Kasabaların etraf 
ile alakaları kesilmiştir. , >k gemiler deniz ortasında buzlar 
arasında mahsur· kalmış 

lstanbul, 25 (Özel) - Bu 
sabah kuvvetli sis yüzünden 
Adalar ve Kadıköy vapur se
ferleri akamete uğramış ve 
uı.un müddet işlememiştir. Sis 
öğleye doğru dağılmıştır. 

Denizyolları ve 
akay bütçeleri _ inanmak, inanabilmek!. 

Atkın kocaman {A) sını b'l ke
limede incelemeli .• 

- Ne yapıyorsunuz canım? 
Daha mı keyfiniz gelmedi, sofra 
hazır, çay soğuyacak diyorum .• 

Özgür yerinden fırladı: 
- Geliyoruz Anne •·• 
Suna alayla: 
- Teyzeciğim yaman kızınız 

k. v k 
var!. Yemin ederim ı sogu 
çayı bile bize üfleterek içi~~!. 

- O, veya sen .• Siz hepınız 
yeni devrin yeni nesli yaman
hkta birbirinizle yarışa çıkarsı
nız doğru ... Etrafıma bakıyor~m 
da kadın erkekler, erkek a· 
dmlar zamanında yaşıyoruz!Her 
kes kendi hayatının güdücüsü
dür. Bu genel yarışta bize se
yirci olmaktan başka bir şey 
kalmıyor ve doğrusu bu de
ğil mi? 

Gülüşerek yemek salonuna 

geçtiler. . 
Suna Tereyağlı ekmekl~rJ 

çıtırdatarak yıyorken sandovıç
lere, pasta ve batonsalelere 

bakarak: 
- Senin marifetlerin mi 

Ayten? 
- Evet benim .. 
Sözünü bitiremedi, zil sesiyle 

pençereye koştu: 
- Şenii ve kocası, diye hay-

kırdı. Hemen içeri çekilerek 
dışarıya fırladı... Şimdi dışarı
dan kahkahalar geliyordu. 

_ Haydi çocuklar şimdi ça- partide hir ikilik yaratmasın- 1 

d d t. dan korkuluyor. Bazı vilayet 
tışmayı bırakın a şu ave ı- l 

·ı kongreleri Daladiye ri parti şefi 
yeleri tesbit edelim. Ben aı e alarak tanımağa kacar vet-

Ankara, 25 ( Telefonla ) -
Kamutay bütçe ve divanı mu

hasebat encümenleri, akay ve 
denizyolları işletme idareleri 
936 bütçesini kabul etmiştir. 

Ekonomi bakam yeni yaptmla
cak vapurlar hakkında izahat 

dostlarını, hısım akrabayı unut-
ınişlerdir. 

mak istemem.. h • b 
Erol yirae takıldı: Fransız mu arJ -
- Yalnız o kadar olsa ko- }erİ harb istemiyor 

Jay teyze. Biz bu suvarede 
mesleğe değer vereceğiz! Avu
katlar, gazeteciler, doktorlar, 
uçmanlar, var! Hiç birini unut-

mamak için her kes kend~ bö
lüğünün serisini düzmelı. ~u 
meyanda bir k~ç mü~endıs 
dostu da ihmal edemeyız .. 

Şenii: 
- Şimdi gevezeHği bırak. ta 

teyzemin yanma geç, söyledık
Jerini yaz bakalım ... 

_ Dur, dur karıcığım mü· 

Paris, 25 (A.A) - Muharib
ler birliğinin milli komitesi ka
bul ettiği bir karar suretinin 
harb ihtimallerinin gayri varid 

olmadığı şeklinde Avam kama
rasında son yapılan beyanattan 
dolayı teessürünü bildirmekte, 

ve hiçbir Fransız askerinin 
Italyaya karşı yapılacak bir 
kardeş harbında kendini tehli
keye koym~yacağı beyan olun

maktadır. 

Asya ve N()rveç admCLaıd lıuz kıranlar 'bunların imdadına koş-

muşlardır. • 

Siyasal suikasd 
Nankin dışbakan vekili tabanca 

l<urşunile öldürüldü 
Şanghay, 25 (Ö.R) - Bir suikasd, Nankin hükumetinin eski 

dış asbakanı Tang Yu Şe'nin ölümile net celenmiştir. Şimdi mü
nakalat asbakanı olan bu zata karşı Şanghay Fransız imtiyazlı 
bölgesinde bir hücum yapılmış ve beş kurşunla yaralanarak öl
dürülmüştür. Suikasdı yapanlar kaçmışlardır. Suikasdın siyasal 
olduğu tahmin ediliyor, zira öldürülen bakan, eski dışbakanı 

vermiştir. 

Ik inci o·enel •~nsı>ek M • 
törliik kadrosu 

Ankara, 25 ( Telefonla ) -
ikinci genel enspektörlük me· 
murlarına aid kad. o kamutayda 
onaylandı. 

Tunçili vilayeti 
Vang-Şi-Vay ile birlikte Çin ve Japonya arasında yakınlık siya- Ankara, 25 (Telefonla) -
sasına çalışmıştı. Fransız polisi tahkikatta bulunmaktadır. Nazımiye, Ovacık ve Çemişke-

hendis dedim de aklıma geldi. 
_ Doktor, dünıienberi De-

Pekin, 25 (Ö.R) - Kantung hükümeti istihbarat şefi general zek ilçelerinden müerkkep 
,,..,_ ... _________ I,, Doharo ile Hopey ve Şahor illeri ilbayı general Sung-Şun-Yang Tun çili ilbayhğınm teşkili hak-

mirle görüştünüz mü? 
Suna hayretle: ? 

H r ... eden sordunuz. - ;ıyı , .. 
· G gün matbaaya 

- eçen . . H 
ld. s· . bulmak ümıdıle.. er ge ı. ızı kt 1 tarafta aradım diyor, ~~ or .a 

görüşemediğime çok mutees~ı: 
. d d" bana yalvardı, sızı 
rım e ı ve 

.... sem kendisine her önce gorur 
h ide bir randevu saatı verme-

a ı 
nizi rica ediyor. d klorun 

Biraz sustu, sonra o 
üzüne dikkatla bakarak: 

Y -Sonu Vor-

IZMIR PALAS 
Tiyençine hareket etmişlerdir. Orada şarki Hopey muhtariyet kmdaki kanun layihası kamu-
idaresinin ilgası için hemen müzakerat başlıyacaktır. tayda onaylanmıştır. 

U.17JZTLZZZZ7.7..7Zr7..7.Z.611Q".a 
CUMARTESi VE PAZAR 
2e ve 29 llkk:tnun 

B•• ••k MATİNE uyu DAN SAN 

Sahin - Cavid ... 
ORKESTltASI 
UJ17~J:J 

Her ukşam orkestra 
27-28-29 

''m:JllllS.• ı ···········E·~i~·~·;~ ......... . 
·ı · On senedenberi böyle filim görülmedi f z· b·ı f b "k h"b" 

1 - ER MEYDANI Elli filim. ~çinden met mo ı ye a rı ası sa ı ı 
bayram ıçm seç· ı Bay Ahmet Kızılırmağın kızı 

tiğimiz şimdiye kadar hiç görmediğiniz en güzel filim 1 bayan Meşküre ile tüccardan 
2 - KALIFORNIYA MUHAREBESi 1 bay Osman oğJu Yusufun ni-

BUKCONSUN büyük harp filmi \ kahları dün e
0

vlenme dairesinde 
3 - RENKLi MIKI 4 - JURNAL 1 bir çok fiile dostlarının huzu-
5 - KOMİK MIKI.. Heklam .. Vesaire.. riyle kıyılmıştır. Yeni çiftlerin 
Bunlarm hepsi lzmirde ilk defa bugün ve Bayramda saadetlerini diler, ana ve baba 

..._ LALE SiNEMASINDA •ı larmı kutlularız. 
~""' ~v 4012 

Biil'iiN VE 

TAYYARE 
GüNL:EJli 

SiNEMASINDA YARIN 
olan senenin en büyük ve en heyecanlı filmi 

BAYRAl\I J Z 1\1 i R 

olup ALEKSANDRE DUMAS'nın ölmez 

J-1 A 1-' K l 

eserinden alınan 

Gösterilecek M o N T E KRISTO . ·.~ o 

.. meğe koşacaklardır. 
Yu g~r ( Dünya haberler! Türkçe sözlü ) 

r~~i AŞIK Karikatör komık ) AYRICA 

Bayram günleri seanslara 
De başlanacaktır. Her seans sonunda 
tarafa otobüs Karşıyakaya va ur 
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Bölem ayısı : 29 

ade anninin çok büy ·· bir teh
ükeye maruz o duğunu söy üyord 
- Wade, ben iş adamlarıyla 

görüşürken de bana refakat 
etmek mi istiyeceksiniz? 

- Benden sakınmak istedi
ğinizi hatta sakına bileceğinizi 
de bilirim. Fakat biraz düşü
nünüz canım. Eğer size saldır· 
mak için en küçük bir niyetim 
olsavdı geçen gece bunu ya
pamaz mıydım? Maksadım size 
zarar vermek olsaydı böyle size 
yoldaşlık eder de her tarafta 
yanınızda görünür müydüm? 
Hatta başınıza bir felaket gel
diği takdirde bunun bütün yü
kiinü taşımaktan kurtulabilir 
miydim? Budala olmayınız Dan
ny? Bana bu vazifeyi tevdi 
eden yeryüzünde sizin en eyi 
ve en samimiğ dostunuz olan 
bir adamdır. 

- Bunlar güzel sözler W ade. 
Fakat ben nereden bileyim ki 
maksadıoız beni takib ederek 
ne yaptığımı anlamak ve G. E 
inisyalını taşıyan zata bildirmek 
değildir. 

- Hayatta size doğru söy
lemiş bir adam da yoktur Danny 
Yaptığınız taahhüdleri yerine 
getirmek istiyen bir adamsınız. 

- Evet ben dün akşam bi
rine bir vaadta bulundum. O 
da mukabil bir vaadda bulundu 
Bununla beraber beni rahatsız 
.etmekten hali kalmıyor işte ... 
Bundan ötürüdür ki şimdiden 
sonra kimseye hiç bir vaadda 
bulunmıyacak ve kimseye inan
mıyacağım. 

- Dün akşamki vaadlarınızı 
ve tecrübelerinizi bilmediğimi 
söylersem bana inanacak mısı-

1 nız bilmem. Ben size aid olan 
işlerden ancak apartmanınıza 

yerleştiğim dakikadan sonra
kileri biliyorum. Sizi tehdit 
eden tehlükelerin yarısını bil
seydiniz beni açık kolla karşı
lıyacaktmız. Bense sizin için 
harpta duynıadığım korku ka
dar bir korku ve endişe duy
maktayım. 

- Bu da hikayenizin maa
badı mı? 

- Hayır ... Fakat hikayemin 
de bir mabaiidi vardır. 

- Şimdi Ampir studyosunda 
da bana refakat mi edecek
siniz? 

- Hayır sizi burada, bu 
tütfincü dükkam yanında bek
liyeceğim. Sizin bana gösterdi
ğinizden çok fazla benim size 
güvenim vardır. Ne vakıt ine
ceksiniz? 

- Bilemem ki... Sonra bü
tün harekabm hakkında size 
hesab mı vermeliyim? Ya sizi 
orada mıhlar da aynı kapıdan 
çıkmazsam ...• 

- l >aha sonra ellerinize ke· 
lepçe geçirerek sizi yakalıya
cağım. Böylece birbirimizden 
ayrılmaz olacağız. Asansöre 
gider iken : 

- Of beni hasta ediyorsu
nuz, dedim. 

Asansöre binmeden ona bak
tım. Bir paket sigara sabo 
alıyordu. 

23 üncü katda oturan mü
hendıs Norisin bürosuna gir
dim. Sekreteri zarif bir lrlan
dalı kız idi. 

- Sevimli kız patronunuz 
nerede, dedim. 

- Noris evinde hasta ya
tıyor. 

- Kendisiyle randevum var
dı. Bu sabah geldi mi? 

- Hayır, karısı telefon 
etti. Çok endişenakti. Dün M. 

Norisin birşeyi yoktu. Bu ani 
ve anlaşılmaz hastalıktan karısı 
çok meraklanıyor. 

Norisi görmeğe muhtaçtım. 
lşlerim"'i bir iki günde bitirmek 
için ancak onun yardımını ve 
mütalaasını almak istiyordum. 

- Öğleden sonra gelir mi? 
- Bayan Norisin söylediği 

derecede ağır hastaysa gele
mez. 

- Bayan Norisin hakikatı 
saklamasına sebeb var mı? 

- Asla ... 
- Kocasının neden rahetsız 

bulunduğunu söyledi mi? 
- Hayır sadece çok basta 

olduğunu ve Van Meteri ha
berdar etmemi söyledi. 

- Van Meteri haberdar et
tiniz mi? 

- Evet şimdi onun bürosun
dan geliyorum. 

- Van Meter beni kabul 
edebilir mi? 

- Telefon edeyim bay. 
- Evet ... Bürosu nerede? 
- On dokuz.uncu katta. 
Van Meter az sonra beni 

beklemekte olduğunu bildirdi. 
lrlandalı sekretere teşekkür 
ederek çıkbm. Asansörü bek
leyordum. 23 üncü kat bu gök

yar&nın en son katıdır. Oradan 
Ampir stüdyosunun büyük stan

dardını görebilirdim. iki üç 
operatör fişleri teftiş ediyor, 
yerine koyuyorlardı. Dinamolar 
çalışıyordu. 

Asma saat çeyrek çaldı. Kol 

saatıma baktım. Tamam on biri 
çeyrek geçiyordu. Asansör 
geldi. içine girdim ve on ye

dınci katta durdurdum. Van 
Meterin lüks salonunda esmer 

güzeli bir kız yorgun gözlerle 
beni karşıladı. 

- Van Metere, Mac Glone

nin kendisini görmek istediğini 
haber verir misiniz? 

- Randevu aldınız mı? 

- Evet. 
Az sonra Van Meterin özel 

sekreteri olan sarışın bır kız 
göründü. Patronunun beni bek-
lemekte olduğunu söyledi. Bir 

kaç kapı geçerek sekreterin 
odasına geldik. 

Sekreter: 
- Bir dakika burada bekfe

yiniz, dedi. 
Gözden kayboldu. Bir kaç 

dakika sonra tekrar gelerek 
beni Van Meterin odasına sok· 
tu. Ampir stüdyosunun genel 
direktörünü şahsen tanımıyor

dum. Plaoımın tatbiki için 

fevkalade bir itinaya ve him· 
mete ihtiyaç olmasaydı Van 

Meteri ziyaret edeeek de
ğildim. 

Sarışın sekreter kapıyı ka
payınca Van Meterle yaloız 

kaldım. Direktör Akasyadan 
yapılmış büyük masası başında 
ayakta duruyordu. 

- Nasılsınız dedi. Sizi gör
mekle çok memnun oldum. 
Amerikanın en iyi radyo kum
panyalarından birine mensup
sunuz. Programınızın bütün 
diğer programlara tefevvuk 
edeceğine eminim. 

- Teşekkür ederim Van 
Met er. 

- Oturunuz Mac Glone .• 
Ziyaretizin sebebini anlıyabi

lir miyim? 
- So!Zll var -

• 
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Cemiyet şartlarının insan ru

hu ve insan bedeni üzerinde 
yarattığı tagayyüratı tarif et
miştim. 

Cemiyetin insan aklı ve in
san şuuru üzerinde yaptığı 

hayretlere şayan tesirlere dair 
de birlrnç misal vermekliğim 

lazımgeliyor. Bu yeni taherri
yat bu vadide de bizi şaşıla
cak keşiflerle karşılaştırmıştır. 

Yeni tetkikat bize aklımızda 
cereyan eden muhakeme ve 
tefekkürlerin iki ayn kaynak
tan doğduklarını göstermiştir. 

Fikirlerimizi ve muhalreme
lerimizi bize itham eden bu iki 
kaynağın birbirlerinden kat'i 
surette ayrılan huımsiyetleri 

vardır. Bu iki kaynaktan birisi 
tnmamile mantıklı olduğu halde, 
diğeri mantıktan mutlak suret
te muarra bulunmaktadır. 

Fakat fikirlerimiz ve müla
hazalarımız ilhamını ister man
tıklı kaynaktan, ister mantık
sız kaynaktan almış olsunlar 
zahiri bünyelerinde her iki nt::
vi de tamamen mantıklı bulun
maktadırlar. 

O halde gerek kendimizin 
ve gerek karsımızdakiJerin fi
kirlerinin sağlam veya çürük 
olduğunu anlamak için kullan
dığımız numtılc: ölçüsü, bize 
hakikatı göstermeğe kifayet 
etmiycn bir ölçü olduğu anla
şılıyordu. Yeni ilmin bu mev-
7ua temas etmesile, fikirler ve 
mülahazaların il ıamını hangi 
kaynaktan aldığını gösterecek 
işaretleri bu malc lüzumu ta
hakkuk etti ve bu işaretler de 
bulunmuş oldu. 

Fikirlerimiz ve telakkileri
mizin bu iki kaynaktan birin
den veya diğerinden doij-duğuna 
göre huı-üsi va~ıflar taşıdığı da 
keşfolundu. 

Kendini nakzcden deliller 
karşısında sarsılan kanaatlarla 
kendini nalczeden deliller kar
şısında salabet ve metaneti 
yerinden oynamayan kanaat
ların ayni kaynaktan doğma· 
dıkları sarahaten tesbit edilmiş 
oldu. Bu buluşlann bilhassa 
yaşamakta olduğumuz bu inln
lap asrında ne kadar büyük 
kıymeti vardı? 

denilebilir ki 
. . . 

yırmıncı asır 

ilimlerde ve fenlerde olduğu 
gibi siyasette de bir inkılap 

asrı olmuştur. Bütün etrafımız 
yeni inkılab rejimleriyle çev
rilmiştir. Halbuki bütün bu si
yasi rejimler vatandaşlarını 
kendi akideleri etrafında sar
sılmaz bir imanla toplamağa 
çelışmiyorlar mı?· 
Vatandaş demek cemiyet 

içinde yaşayan bir insan de· 
mektir. Cemiyet içinde yaşa
yan bir insanda, sarsılması 
mümkfin kanaatlarla, sarsılması 
mümkün olmıyan kanaatlann 
ne gibi bir makanizma ile teessiis 
ettiğini gösteren bir ilim var
ken bu ilme müracaat etmek 
en tabii bir zaruret değil mi· 
dir ? 

Görüyoruz ki dünyanın birçok 
siyasi inkılap rejimlerinde pro-
paganda denilen zavahiri par
lak usullere müracaat ediliyor. 
Halkın, aklına, şuuruna, mantı
ğıııa bir kanaat vermek usulüne 
müracaat ediliyor. 

Fakat yeni ilim bize göster
miştir ki insanlara akıl, mantık, 
delil ve ispat yoliyle verilen 
kanaatler nihayet ve nihayet 
çok sağlam bir kanaattan baş
ka birşey olamazlar. 

Y.AZAN: Dr. MUALLI UHTAR -Fakat akıl, mantık, delii ve 
ispat yoliyle verilen kanaatler 
ne kadar kuvvetli olurlarsa ol
sunlar, şüpheye karşı asla mu
kavemet edemezler. Bu yolda 
verilen ve yaratılan şey, niha
yetünnihaye sağlam siyasi ka
naatlardır. Siyasi kanaatla, si
yasi iman ise birbirine asla 
benzemeyen şeylerdir. 

Halbuki, siyasi kanaatları 
uyandıran yollar, siyasi imanı 
kapayan yollardır. 

Yeni ilmin en harikulade bu
luşlarından bir danesi de bu 
mühim buluştur. O halde bir 
rejime karşı en kuvvetli bir 
mantıkla bağlı olan bir ada
mın, o rejime en sağlam su-
rette bağlı olan bir adam de· 
mek olmadığı sarahaten anla
şılıyor. 

Rejimlere yalnız akıl, şuur ve 
manhkfa bağlananlar, ona iman-
la bağlanmış olanlara nisbetle 
rejimlerin zayıf unsurlarıdır. 
Siyasi bir rejime, siyasi bir 
imanla bağlanan bir vatandaşın, 
aklı da, şuuru dn, mantıkı de 
rejimine bağlıdır. 

Fakat rejimine siyasi ka
naatla bağlanan bir insanın 
aklı, şuuru ve mantıkı re
jimine bağlı olduğu halde, re-
jimine karşı imanı olmıyabilir .. 
Zevahiri birbirinin ayni olan bu 
iki vaziyet, hakikatta birbirine 
hiç benzemiyen iki yabancı 
vnziyettir. 

E~er biz bu vaziyetlerin far
kını anlamak için yalnız ml\n

k ölçü üne bağlan aydık bu 
derin farkı asla göremiyecek
tik. 

Zevah'irinde birbirinin ayni 
olan iki battı hareketin ilhamını 
aldıkları kaynaklara göre ma
hiyeti bu kadar farklıdır. 

O halde bütün siyasi fırka
lara terettüp eden bir vazife 
ve bir ders bu yeni buluşların 
içinde mündemiç bulunmakta
dır. Vatandaşta siyasi kanaat 
değil, siyasi iman uyandırmak 

zarureti vardır. Siyasi kanaatı 

uyandıran yol, siyası ımanı 
kapıyan bir yol olduğu için re-
jimleri halkın ruhuna sindirmek 
için tutulması lazımgelen yolu 
bilmağe şiddetle ihtiyaç vardır. 
Tutulması lazımgelen yol man
tıktan iknadan, ispattan geçen 
yol değil, Mantıka iknaa ve 
ispata asla temas etmeyen 
yoldur. Mantıktan doğmamış 
olan telakikler, kendini nakze
den mantiki delillere karşı te-
mamcn mukavimdirler. ispatla 
doğmuş olmadıklan için redde 
karşı mukavimdirler. 

ikna yolile elde edilmedik
leri için, şüpheye karşı muka
vimdirler. 

Şüpheye, redde ve kendini 
nakzeden delillere karşı mu· 
kavim olan kanaata ise kanaat 
değil iman ismi verilir. 

Vatandaşlarda bu mükem
mel ve harikulade vasfı yarat
mak için onun kanaatını akli 
ve mantıki şuur vetiresi menşe
ine değil, şuurun gayrı akli ve 
gayri mantıki kaynağına bağla· 
mak lazımdır. lngiliz milletinin, 
lngifiz halkına verdiği iman. bü
tün dünyanık renkten renge gir· 
diği bir asırda bile değişme
miş olmasının sebebi kendi 
söyledikleri gibi, milli telak
kilerini "Non reyşioel oriçair11 e 
bağladıklarından dolayıdi. Ye
ni ilmin buluşlarının birbirine 
benzemiyen vadilerde ne hari
kulade ufuklar açtığını karilerim 
artık sezmeğe başlamışlardır. 

Fakat yeni ilmin buluştan 
arasında bu saydıklarım ancak 
birer küçük misaldirler 

Bu buluşları tebarüz ettir
mekten ve hangi vadilerde ne 
umulmaz hak\katlar keşfetti
ğini göstermekten maksadım 
bütün bunları kölğede bıraka .. 
cak daha yeni bir ilmin fev
kaladeliklerini göstermek için
di. Yarın asıl şaşılacak 
mevzua gireceğiz. 
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a Borsalarında .. _.._,_ 
Ulusal ürünlerimizin satışları 

hakkında son haberler 
Londra borsasında uzum: 

Türk malı No. 7 peşin 38-45 
vadeli 29-39 dokuz peşin 20-23 
Yunan üzümleri Kandiye No. 3 
peşin 39-56 dört vadeli 29-44 
Keliforniya üzümleri T omson 
peşin 39 natürel peşin 38 va-

deli 26 Avusturalya üzümleri 
yeni mal 42-48 Iran üzümleri 
peşin 27-36 şilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
üzümleri No. 7 peşin 14,50 
sekiz peşin 15, dokuz peşin 
16 Türk lirası, Kalifomiya 
üzümleri natürel peşin 5,85 
dolar, Iran üzümleri peşin 33, 
38 dolardır. 

iNCiR 
Londra borsasında: Genuin 

natürel 34sekeleton 4 crown 1 
lb. peşin 55 beş peşin 60 - 24 
aftı peşin 6647 yedi peşin 70 
şilindir. 

Hamburg borsasında : Türk 

malı genuin peşin 14 T. lirası. 
Ekstrissima peşin 24-26 rh. dır. 

PAMUK 
lskenderiye borsasında: f. g. 

f. Sakalaridis K. sani 16,29 
mart 15,69 mayıs, 15,43 tem• 
muz 15,20 t. sani 14,86 f.g.f. 
aşmoni K. evvel 13,66 şubat 

13,48 nisan 13,Sl haziran 13,09 
t. evvel 12,69 dur. ····-Arkadaş şakası 

Karşıyakada Alaybey şimen

difer istasyonunda fırıncı Mus

tafa oğlu Receple hamurkar 
Mustafa oğlu Nihat arasında 

hamur suyu meselesinden kav
ga çıkmış, Nihat çakı ile Re
cebi yaralamışbr. 

Bıçak ç kmiş 
Eski Sipahi pazarında Ismail 

oğlu Caferle Kenınlpaşalı Halil 
arasında alışveriş meselesinden 
kavga çıkmış ve Jialil Cafere 
bıçak çekmiştir. 

Alacak me eleslnden 
Kahramanlarda 87 nci 

adada oturan Ömer oğlu kö
mürcü Salih ile Mehmed oğlu Yu 
suf arasında alacak meselesin
den kavga çıkmış ve Yusuf 
bıçak çektiğinden tutulmuştur. 

- Ikinc~ Karantinada Ali Riza 
sokağında oturan Halil oğlu 
Ali Rizanın evine taarruz ede
rek penceresini kırmak istiyen 
damadı şoför Münir yakalan
mıştır. 

Ali Riza Müniri korkutmak 
;?n .ıvindeki çifte tüf engini 
havaya bir el ates etmiştir. 

2t1 ttanunuevveı t9ats 

•• ergun 
Bir fıkra 

Daima beşer 
eşer mi? 

Yazan: F.czacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geçen gün dostlarımdan bi· 
risi şikayet ediyor, lzmirin eski 
gümüş para zamanında sekiz· 
liğinden bahsediyordu. Gümüı 
para vaktında vahidi kıya i 
yine kuruş olmakla berabeı 

meteliğin ismi var, kıymeti va 
hesap ve kitapta yeri de var• 
dı. Bir metelik ile neler alınır 
neler alınırdı. Karantinay 
tramvay iki metelik, ekmeği 
okkası dört, etin okkası o 
dört metelik idi. Umumi har 
bm rüzgarı parayı pamuk atıcı 
gibi attı savurdu. Metelikte 
batta kuruşta kıymet o kadar 
azaldı ki yakın zamana kadar 
bir kuruş kıymetinde bir şeyi 
bulup almak mümkün değild" 
Şimdi hiç olmazsa kuruşu bas• 
bran bir bardak Şaşal suy~ 
içiyor. Kağıt para meydan alın• 
ca en küçük para 5 kuruş oldu 
Paranın azalması veya çoğalma 
ilk önce beş kuruş üzerinde 
idi. Beş kuruş, on kuruş, yirm 
kuruş. yirmi beş kuruş gibi 
gidiyordu. Sonra 

0

yüz paralar 
konaklar üzerinde küçük küçü" 
növbetçi oldular. Bir kuruştan 
10 kuruşa atlarken "dur!" Diye 
emir veren yüz para ortay 
iki buçuk kuruş çıkardı. Bu 
kaç kuruş deyince on beş ku .. 

ruş ile yirmi arasına 17 ,5 ku 
ruş gırmeğe başladı. Metelik 
lere kuruşlara dikkat ediyorum. 
Bugünlerde onJar da harekete 

geçtiler. Bu kaç kuruş denilin .. 
ce on altı kuruş, yirmi iki 

kuruş gibi hesablar başladı. 
Neye olmasın canım, neden 
beş kuruş olsun 7,5 kuruş ol
sun da ( 16) kuruş olmasın .. 
Bu beşer beşer gidişe mana 
veremiyorum. 

Metelikler, kuruşlar göreyi 
sizi paçaları sıvayın kendiniz 
k~ymet verin,alış veriş içine giri 
Arabda irapta mahalliniz olsun. 
Meteliğe kurşun atanlar diye 
birde darbı mesel vardı. Bunun 
ile denmek isteniyordu ki mete
lik bir kıymettir. Ufakta olsa 
onu elde etmek için güzel nı .. 
şancı olmak gerektir. Seneler .. 

ce meteliğe kurşun atan nışan
cılar neden hedeflerini kaybet,. 

tiler? neden metelik yerine be 
kuruşluğu nışangahlarınm önü 
den ayırmıyorlar. Doktor Cela 
Muhtann bir sözü vardır: "Bir 
meteliğin kıymetini bilmiyen 
Türk değildir." Alış veri leri
mizde fazla pazarlıkçılara ha· 
ber vereyim, işi metelik hesa
bına döksünler. Böylece mete
liğin ve kuruşun kredisini ar· 
bracaklardır. -···· Zabıta haberleri: 

Zeytin yağı hırsızhğı 
Karşıyakada Soğuk kuyuda 

Kahramanlar sokağında oturan 
Giritli Mercan oğlu Alinin ya-

nında hizmetkir lzmirli Ismail 
bir teneke zeytin yağı çaldı

ğından tutulmuştur. 

Kanuna aykırıdır 
Asansörde Zarafet sokağın

da Adem oğlu Osmanın yirmi 

sayılı evinde barut inhisarı ya
sasına aykırı olarak 925 tane 

patlangaç bulunmuş ve müsa

dere olunmuştur. 
ltıskançhk 

Türkovaz barında çalışan ar-

tist Zehra Şükranla Istanbullu 

Suad arasında kıskançlık yü

%Ünden kavga çıkmış, Suad 

eline geçirdiği bir kadehle Zeh

rayı sol kaşı üzerinden hafif 
surette yaralamıştır. 



Almanya Balbk den· • 
de hikimiyet tesis ede ··-·-· Balbk devletleri lngilterenin 

durum takı acağını 

5'11 /. 
Londra, 25 (A A) - Sovyet 

Rusya ile Baltık devletleri, Al· 
manya Baltık denizinde haki
mıyet tesis ettiji takdirde hattı 
huek•tüda • olac:atam lntil
tthd-n ~ 

lnslltereaia Termit olcluj\I ce
vap muhte.ipb heallz malam 
değildir. Yalnız Havas ajansa
nın Londra aytannın atrendi
jine gire bu ceYap bilha11a 
SoYyet Ruyaca memnuniyete 
defer bir tekilde kaqduufbr. 

Berlia, 25 ( 0.R) - Basla 
lfrenlldijine göre, Alman bl
klmetinla İlleti &zerine B. Hit
ler ile lnsilterenin blyllk elçiai 
araaada ikinci bir mlYlbt ,.,. ....... • :••--•: 

,....ye ........ 
baraka._ meseleleri idi. 

Alman hlkimesinin iki taraf-

................. ., 
ler ft ,.... tehirler .. 
11zdır. 

Almanyada tren kaz 

Japon heyeti 
Adis-Ababada 

Avustury 
işbirliği siy 

Viyua, 25 (0.R) ... 
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Sus Lora ! Hanri dö Monmoransi 
benim aşıkım değildir 

pekiyi anlıyorum, Alis! 
Yine sizin akrabanız, ihtiyar 
halanız olacağım. 

- Evet halam olduğunu 

söylerim. 
- iyi yine nöbet bekliye

ceğim. Zannedersem bu defaki 
işıkınız, şu biçare Mareşal Du
damvilden daha önemli birisi 
olacak. 

- Sus Lora! Hanri dö Mon
moransi benim aşıkım değildi. 

Ya, bu? 
- Bunu çok seviyorum. 
- Ya, ötekini! Mareşalı 

değil. .. Birincisini de sevmıyor

muyaunuz? 
Alis sarardı : 
- Marki dö Pani Garo!a. 
ismim mırıldandı. 

Evet ! Bu yüksek kalp'i 
Marki ... Ha ! Tamam aklıma 

geldi. Bunun ne olduğundan 

haberin varını ? 
- Nereden haberim olacak. 
- Papas olmuş. 
Alis hafif bir sesle hayretini 

bildirdi: 
= Buna ne şaşıyorsunu? Bu 

ıeytan bir herif, kabadayı, ' 
kavgacı, sefahet kahramanı 

9imdi hakiki bir hatip, 24 ya
ııoda da bir papas oldu. Bun
dan böyle bir şey umulmazdı. 

Daha dü~ Huknolar aleyhinde 
•izetti: 

- Papas ha! Marki dö Pani 
Garola papas oldu ha! ... 

- Şimdi Sayın Pani Garola 
oldu. işte hayat böyledir! 
Bazan insan dün şeytan iken 
bugün melek olur. Ne ise 
9imdi delikanlıya gelelim, Bu-
BUD adı ned r? 

Alis dö Lüks bu sözü işit
medi. Düşünceye dalmıştı. Yü
sünü vavaş yavaş keder kap
lannştı. 

- Oh! Şayed bu mümkün 
ise artık serbest kaldım de
mektir! 

Sözlerini kendi kendine söy
ledi. Yük•ek sesle: 

- Markinin papas olduğunu 
söyledin amma hangi manastırda 
olduğunu söylemedin? 

Diye sordu. 

- Sen Jenev'deki Karın 
mana~tırında ... 

- Nerede viiız ediyor? 
- Senjermen Luksereuvada, 

orada kendisini dinliyen pek 
çok halk var en güzel kadınlar 
bile gün:ıhlarını ona çıkartıyor
lar. 

- Gok güzel Loral Eğer 

arzu edersen hayatımı kurtara 
bilirsin. 

- Ne yapmaklığım lazım? 
- Marki'den, günahlarımı 

affettirmek için itiraflarımı din-
Jiyeceğine daır ~öz al. ,. 
Kocakarı Alise dikkatle baktı. 

Fakat çehresinde derin bir ız- ı 
tırabın izleri görülüyordu. Ken- . 
di kendine: ı 

- Oh! Bundaki sırrı bebe- ı' 
mehal bilmeliyim. 

Diye düşünerek Alise : 

- Bu o kadar kolay bir iş 

değildir. Sayın papasın etrafı 

sarılı.. Yalnız yeni tevbekar 
kadının papas için yardım is
tediğini söylersem belki mu
vaffak olurum. 

Cevabında bulundu : 
- Sakın benim olduğumu 

söyleme! Dinle Loracağım! Ev
velce beni bir kerre daha kur
tardığın için seni ne kadar 
sevdi~imi ve sana ne kadar 
inanını olduğunu bilirsin. 

- Evet bana ınanınız \'ar
dır amma yalnız gelecek deli
kanlının ismini henüz söule-, 
medıniz .. 

- Daha sonra Lora. Söy
liyeceğim, görüyorsun ya, bu 
isim dehşetli bir sırdır. Bunu 
kalben anarken bile birisinin 
halecanı kalbimi duyarak an
lıyacağından korkuyorum. Yal
nız onu çok sevdiğimi hilmek
liğin yeter. Onun bir dakika
lık kederi için bile hayatımı 

fedadan çekınmem. 
Eller ni birbirine bitiştirerek 

kuvvetle sıktı: 

- Lora! Onun ismini şimdi 
söylemıyeceğim. Çünkü sevi
yorum. Fakat dinle! ... Bu mel
un Katerinin yanında oldukça 
ne kadar azap ve işkence duyu
yorum. kendimden tiksiniyorum. 
Bir çok kereler ölmeyi bile 
göze almıştım, Eğer bir anne 
şefkatiyle benı teselli etmemiş 
olsay<.İın bu canavar karının 

elinde cinayet aleti olarak 
diğer biçare kızların yaptıkları 
gibi ben de şimdi çoktan ha
yata gözlerimi yummuş olur
dum. Vücudum bu pis ruhlu 
cadının tayin ettiği adamların 
kirli öpücükleriyle çürüyor. A
şıklarımın, yatakta, ağızların

dan alabildiğim sırları ona söy
lemeye mecbur tutuluyorum. 
Kraliçenin hoşuna gideyim diye 
korka korka bir muhabbet 
komedyası oynıyoruz. Görüyor
sun ya... Yalancıktan yapılan 

sevgilerle aldattığım adamların 
benim yolumla ölüme sürüklen
diğini düşündükçe dehşetten 
tüylerim ürperiyor. 
Düşün ki şimdi bir çok reza

letlerden, beni sefil ve alçak 
bir mahlük yerıne koyan vahşi 
bir istibdattan kurtulmak lazım· 
gelıyor. 

Bu sözleri bitirirken Alis ağ
lamağa başladı: 

- Haydi, haydi! Çocukluğun 
sırası değil, yorgunsunuz, sinir

leriniz kalktı. Biraz istirahata 
muhtaçsınız, azıcık dinlenince 
bu kara düşünceler kendiliğin
den gider. 

Alis gözlerini ~ilerek: 

- Evet, pek yorgunum, dü
şüncelerimin pek üstünde bir 
yorgunluk hissediyorum ... Eğer 

umduğum şeyler belirmezse be

nim için ölümden başka bir 
çare kalmıyacaktır. 

Dedi. 
- :Sonu var -
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1906 senesinde kormuş olduğu KUMBARA usulünü 
tekrar yürütmeğe batladığını sayın halka bildirir. _ 
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YENi ASIR 

Mısırlılar ne istiyorlar ? 
Zürcher Zeitunga göre bu hareket 
bütün bir emperyalizmaya karşıdır 

Mmrılakı kargaşalık l't l[tn(h~ ayaklarınıası alırıarı biıfıin tedbirlere raijmnı dıırdurulnıuş drjfildir. Mısırlılar, 
JQ21 anasal karıunnull iadesi l'e kendi erkinliklemıe dokrırıulmaması rolu11daki lrşebbiis/erini ileri f!ıJtiimırk 

içuı Akılrrıız b.ıhrarıı ve Habeş Jıarbı mevsimini sermişlerdir. 
Zıiıhtr Sııytııng gazetesi11e göre Jıareket, sade /11gilürPye karşı değil. bü/ii11 bir emperyalizme do[!t1ular. Ve 

Mıwfllar rok <rnıpali durdukları Habeşlikrt saidıra11 /la/yan propogandas111111 tesiri ile lıartkrl dnıedıklcrini 
sorlı mt ldcılirlı r. 
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11 ILKKANUı' T ARIHLI NO 
YEZÜRHERSAYTUNGDAN 

Vafd ve Mısır üniversiteleri
nin Britaııya hükümetine karşı 
yaptıkları tezahür!eri takibeden 
sükün devresiyle duraklamış 

olan kargaşalıkların Italyanların 
Arap ülkelerinde yapmakta ol
dukları propaganda ile biç bir 
alakası yoklu!. Bu propaganda 
bir hakikattır. Son aylarda, 
Mısırda. Suriye ve Filistinde 
broşürlerle, makalelerle, doğ

rudan doğruya şifahi ve radyo 
ile olmak üzere çok kuvvetli 
bir tarzda yapılmıştır. Fakat 
bu propaganda hiç bir muvaf
fakiyet elde edemedi. Bilakis 
halk bunu, hu•usiyle Suriyede 
yapılan bazı proiesto tezahür
lerinde şiddetle reddetti. 

A.rab halkı, ".,mperyalizmin 
bir kurbanı. göz;;y!e baktığı 

Habeşistana karşı büyük bir 
sempati beslemektedir. "ltalya 
emperyalizmini,, Britanya em
peryalizmine değişmeği hiç 
kimse aklından bile geçirmiyor. 
Fakat ou ltalya propaganda
sının reddi, Mısır, Filistin veya 
Suriye halkının, Britanya veya 
Fransa "emperyalizm,,ine kat
lanmak istediğine delalt:t ede
mez. Bunun aksi olarak, ltal
yanların Habeşistanda giriştik

leri sefer, emperyalizm ve şark 
milletlerinin ve daha ba~ka 

ülkelerin istiklal meselesini var 
kuvvetle canlandırdı. 

Mısırdaki kargaşalık ve teza
hürleri, büyük Brilanyaya karşı 
olmakla beraber, ltalya için 
yapılmıyor. Daha doğrusu, bü
yük Britanyaya karşı da değil, 
emperyaliz:ne karşı yapılıyor. 

Bütün bu hareketler Mısır ulu
sunun hürriye~ ve istiklali için
dir. 

Bu hare~tlerin bu sıralarda 
yapılmasını, Britanyanın, Lord 
Kromer günlerindenberi bu son 
yıllardaki kadar Mısır üzerine 
ağır basmamış olmasında ara
mak gerektir. Büyük Britanya 
son yıllarda, 1922 denberi hiç 
görülmemiş bir şekilde, Mısı
rın iç işlerine müdahalede 
bulunmağa, Britanya men-
faatlerinin gözetilmesi ıçin 
en ufak ekonomi işlerine bile 
karışmağa başlamıştır. Tabia
tiyle bu durum, Britanyanın, 
zayıf ve küçük milletleri "em
peryalist salgınlara,. karşı ko
rumak gayesini güden politi
kasına hiç de uygun değildi. 

Sir Samuel Hor, son günler
deki sözleri araşında, şark 

milletleri hakkında beslediği 

iyi niyetlerini ve bunların ger
çekten istiklale kavuşmaları 
hakkındaki düşüncelerini sık 
sık tekrarladı. 

,ltmrıla ıuahürata 

aiti ikı rr51111 

Mısır, artık Britanyanın bir 
parçası değildir. Büyük Bri
tanya 1922 de resmen Mısırın 
istiklalini ilan etti ve bu istiklil 
ilanında, Britanya imparator• 
luğunun stratejik irtibat nok
talarının, yabancıların, ekal
liyetlerin ve Sudan'ın ko
runması gibi dört nokta
da bir dej'işiklik olmamakla 
beraber, Mısırın iç itleri, bir 
ana yasa meselesi olarak, Mı
sıra ait iş diye tanındı. işte bu 
durum gözönünde tutularak, 
1923de mısır ana yasası kral 
tarafından ilan edildi. Bunun 
üzerine seçilmiş olan parlamen
toda, şüphesiz ki 1918 denberi 
münakaşa kabul etmez bir şe
kilde Mısır ulusunun ekseriye
tini arkasından ıürükleyen ve 
hali da sürüklenmekte olan 
Zaglul paşanın Vafd partisi 
büyük bir çoğunluk tetkil edi
yordu. 

Demokratik ana yasa işliye
medi; bu da, içten zaif olduğu 
için değil, bir yandan büyük Bri
tanya,öbür taraftan kendini otok 
ratik meyillere kaptırmış olan 
kral gibi iki kuvvetli Amil 
onun işlemesine engel oldular. 
Kral ile üüyük Britanya, ana 
yasanın dermansız bir hal al

ması ve memleketin diktatör
lükle idaresi için ellerinden 
geleni yaptılar. Bu bakımdan 
yaptıkları son hareket 1930 da 
olmuştur. O tarihte demokra
tik olmıyan yeni bir ana yasa 
çıkarıldı. Fakat Vafd, bu yeni 
yasaya göre yapılan seçimlere 
karşı boykot ilan etti ve 1934 
denberi Mısır, ulusun arzusu 
hilafına, bir parlamento kop
yesi tarafından idare edildi; 
hakikatte ise, idareyi, Britan
yanın yardım ve müzabe.etini• 
gören gral eline almış oldu. 

Fakat, Kral ile büyük Bri
tanya arasında büyük tezadlar 
hüküm sürmeğe başladığından, 
bu diktatörlük ı!e 1934 yılı 

sonbaharında birdenbire sona 
erdi. Kralın güvendiği kabine 
çekilmek mecburiyetinde kaldı. 
Kralın geçirdiği ağır hastalık 
büyük Britanyanın vaziyetini 
kuvvetlendirdi. Şimdi 1934 son 

teşrinindenberi, birçok istıklal 

ilanlarınra rağmen bükümetin 
idaresi, pratik olarak büyük 
Britanyanın elindedir. 

Bugün Mussolininin Habeşis
tanda yapmak istediğini, bü
yük Britanya Mısırda yapmağa 
muvaffak olmuştur ve hem de 
ltalyanlar gidi uğraşmağa lü
zum kalmadan bugün !>unu ba
şarmıştır. Çünkü, Mussolini kötü 
silahlanmış bile olsa, bir Habeş 
ordusuna karfl harp etmek 

mecburiyotinde olduğu halde 
Büyük Britanya Mısırda sılah
sız bir halkın karşısına kos
kocaman bir işgal ordusiyle 
dikilmiıtir. 

Geçen yıl son teşrinde Meh
med Tevfik Nesimi paşa lngi.1-
terenin muvafakatı ile Mısır 
başbakanı oldu ve partilerin 
dışında olanlardan toplanan bir 
kabine kurdu. Kralın hiç sevil
memiş olan diktatörlük idare
sinin arkasından tekrar demok
ratik bir hükumete kaYUfula· 
cağı umud edildiğinden, 6ııco
den de iki defa başb.kaahğa 
geçmiş olan Neaiaıi patanın 

kabinenin baıına gelmesi genel 
bir sevinçle karşılandı. Çok 
dikkatli hareket eder tecrübeli 
bir politika adamı olan Nesimi 
pap, Vafd'a karşı sempati 
bealiyen bir kimse deye tanın
mıfb. 

it başına geçince, 1923 dek! 
uki demokratik ana yasaJl 
tatbik edeceğini vadetti. Vafd 
onun bu vadine inandı. Ancak, 
yasanın tatbik edilmesi şöyle 
dursun, lngilterenin, bütün Mı
sır işleri üzerindeki nüfuzu git
tikçe kuvvetleşen aylar geçme
ğe başlayınca, memleketin her 
tarafında protesto ııesleri yük
seldi; fakat bu protestolar, 
Vafd partisinden değil, kral 
partisi, Ismail Sıdkı paşanın 
halk partisi ve nasyonalist parti 
gibi Mısırın küçük partilerin
den geliyordu. 

Vafd partisinin önderi Nabas 
paşa, Nesimi paşaya müzaheret 
etmeğe devam etmiş olan kendi 
politikasını, bu yılın son baha
rına kadar hep müdafaa etti. 

Günün birinde, Büyük Bri
tanyanın 1923 ana yasasını 

tatbik ettirmiyeceği apaçık bel

li olduğu gibi Nesimi paşa ta
rafından da bu hakikat teslim 
edildi. 1923 ana yasasının tat
biki, Vafdın yeniden Mısır ka
binesini kurması ve kanunen 

muteber fakat bir nevi protek
tora ile pratik olarak sıfıra 
indirilmiş olan Mısır istiklalinin 
yeniden ilan edilmesi demek 
olacaktı. 

Bu aralık ltalya - Büyük 
Britanya gerginliği ortaya ç.k
tı. Her gün yeni yeni Ingiliz kuv
vetleri, Britanya harp gemleri 
Mısıra gelmeğe başladı; Mısır 

efkarıumumiyesi, Britanyanın, 
biç sormadan, danışmadan Mı
sır'ı, Britanya politikasına alet 
etmesini protesto etti.Mısırlıla

rın fikrince, Mısırla büyük Bri
tanya arasında bir ittifak yap
manın ve müstakil bir Mısır 
olarak da büyük Britanya ile 
birlikte çalışmanın tam zama-

2& Kanunuevvel 1935 
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Borsa llaberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sah,ıar ~ 
~· 

Uzüm 
Çu. Alıcı 

77 M J Taranto 14 

Fiat 
14 

45 Manisa B koo 11 

19 Albayrak tica 11 
5 S Süleyman 16 50 

146 Yekün 
478783 Eski satış 

478929 Umumi satış 

Zahire 

17 

12 50 
16 50 

Çu. Cinsi Fiat 

21 Fasulya 9 75 9 75 

5 Nohut 5 75 5 75 

1000 P. çekirdek 2 65 2 65 

'25000kilo Pamuk 42 75 423 

673 Palamut k 380 575 
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nıdır. Halbuki Britany a hükü
meti, bu düşüncenin tam bir 
aksi olarak Akdenizde her an 
bir harbın patlamak üzere ol
duğu bir sırada, bir Britanya • 
Mısır andlaşmasının yapılma• 
ve sallantıda kalmış olan mes
elelerin düzeltilmesi için va:ı.i· 

yetin elverişli olmadığı, bu iıin 

başka bir zamana bırakılması 

İcab ettiği cevabı verildi. 

Sir Samuel Hor'un Londrada 
ıöylediği bir nutukta, husual 
bir durumu olan Mısırın, Mı

ıırlıların değil, lngilizlerin dü
ıüncesine göre Mısıra aygua 
gelecek bir ana yaıaya kavu
pbilecej'ini kaydataıeai üze
rıne, bu cevabın Mısırda yarat
tığı hoşnutsuzluk katmerleıti. 

Mısırlılar bunu ana yasalarının, 
"Büyük Britanyanın menfaat• 
!erine uygun" gelmesi icap et
tiii tarzında anladılar. Bunun 
üzerine Kahire ve Mısırın 

başka şehirlerinde kıyamet 

koptu. Kargaşalıklar çıktı. Bu 
kargaşalıklar tabiatiyle, Bri
tanya sübaylarının emrinde 
olan Mısır polisi tarafından bas
brılabildi. Ancak, halkın hoş

nutsuzluğunu bastırmak çok 
daha güç olacaktır. Hususiyle 
lngili:r:lerin, başka bir Afrika 
devletinin istiklalini müdafaa 
etmeğe kalkıştıkları bir sırada 
bunu yapabilmeleri çok zordur. 

Halbuki daha bir kaç hafta 
önceye gelınceye kadar, büyük 
Britanya ile Mısır arasında bir 
dostluk anlaşma•ı yapmak im
kanları vardı. Daha geçenlerde 
Vafd partisinin lideri Nahas 
paşa, Nesimi paşa kabinasine 
IJ'iizaheret ediyor diye, partisi 
içinden yapılan hücumlara gö
güs germişti. Her defesında, 

Mısırın davalarını büyük Bri
tanya ile birlikte halletmek 
istediğini, ancak Mısır ulusunun 
arzularına tercüman olan de

ı:· okratik ana yasalı müstakil 
bır memleket olmak şartiyle, 

buna girişeceğini söyledi. ve 
büyük Britanyanın, gerek 
memleketin istiklali ve ge
rekse işgal ordusunun geri 
çekileceği hakkında verdiği 
sözleri hatırlattı. Ana yasanın 
yeniden tatbik edilmesini, 
Mısırın Milletler cemiyetine 
girmesini, kapitülasyonların kal
dırılmasını istedi ve buna karşı 
büyük Britanyaya geniş mana
da bir ittifak teklif etti. Mus
tafa Nabas paşa, Mısırın gün 

geçtikçe büyümekte olan he
yecanını dindirmeğe çalıştı; 

fakat lngiltere ona aldırış 

etmedi. Mısır meselesi olduğu 

gibi şiddetini muhafaza et
mektedir. Yeni Britanya ka
binesi de buna bir çare bula
mıyacaktır. Fakat, yalnız Ha
beşistanın istiklali değil, Mısı
rın da hürriyet ve istiklali 
tebdid ediliyor diye gösterile
bildiği müddetçe, bu mesele 
Italya anlaşmazlığı işinde bü
yük Britanyanın arsıulusal 
mevkiini sarsacaktır. 

• 
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... . 
Uzümpıyasası ayanıme 

durumda.Pamuk çe ·rd 
Palamut fiyatı yük.:elmede.. Piyasada 

olunan miktarda ma yoktur 
ale 

lmıir Ticaret ve zahire bor· 
sası tarafından 18-12-193:5 ~a
rihinden 24-12-1935 tanhıne 
kadar neşredilmiş o!an g~n
delik satış bültenlerıne gore 
son hafta içinde borsad~ ahm.P 
satılan toprak mahsullerıle saır 
ticaret eşyasının cins nevi ve 
miktarlarile haftalık en az ve 
en çok fiyatları aşağıda gös
terilmiştir : 

ıEşya miktarı 
jiaimleri çuval 

haftalık 
fiyat 

eo az en çok 
ıB -d .3981 7. . s.375 

ug ay 4.50 4.625 Arpa 53 
Bakla 80 5.625 5.625 
Akdarı 14 4.75 4.75 
Fasulya 113 9.75 9.75 

Burçak S 57 .. 375 75 .. 375 
Çavdar 59 
Susam 20 17. 17. 
Susam 15 15. 15. 
Ke.tohumu 294 5. 5 . 
Pamuk mu 1856 b. 40.50 44.50 
Pamuk kaba 185 

çe 1142750 kilo2.65 2.65 
Pa'iamut m 3008 k.400. 570. 
Çek. üzüm 9695 7. 18. 
Çek. üzüm 38 tor 
Razakı 64 6. 8. 

,, torba 150 
.Siyah 26 
incir muh 1220 
Mısır darı 65 

8.50 9.50 
7.50 20. 
S.75 5.75 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 4.50 ila 4.625 kuruş fi
yat ara:;ında 53 çuval yerli 
arpa muamelesi olmtıştnr Bun
dan bir hafta evvel 4.50 ku: 
ruşla iki yüz otuz çuval yerlı 
arpa muamelesi olmuştu. Ge-

• çen sene bu haftada yerli 
arpa üıerine iş olmamış, yabıız: 
Uşak malı 3,375 ili . .3.5625 fi
yat arasında 132 çuval mua
mele olmuştu. 

Bazı alikadarlar, fiatlann 
biraz daha yükselmesi ihtimali 
mevcud olduğunu söyleınekt~
dirler. Şimdilik talebler şebır 
ihtiyacı için olup ihracat için 
iş yoktur. 

Bakla 
Son hafta içinde beher ki

losu S,0625 kuruştan 80 çuval 
bakla muamelesi olmuştur. 

Geçen haftaki satış 21 çu· 
val olup ayni fiatta idi. Geçen 
yılın bu tarihlerinde bol'6ada 
bakla sahşı olmadığı kaydı 
vardı. Ufak tef ek yapıl~akta 
olan satışlar doğrudan dogruya 
yerli istihlakat iç.in olmakta v~ 
ihracatçılar fiatların ademı 
müsaadesi yüzünden piyasadan 
hemen hemen çekilmiş bulun-

maktadırlar. ~ ·ı· · d 
lktısadi mıntaka dahı m e 

ve bilhassa lzmire civar olan 

Yerlerde alınan haberlere göre 
·· k .. dubakla zeriyatının bugun u . 
· t bır rumu şayanı memnunıye .. 

b ı ınusa-vaziyette olup ava arın 
adesi takdirinde bol mahsul 
istihsal edilecektir. 

Pamuk 
Son hafta içinde satış aşa

ğıdaki şekilde cereyan etmiştir: 
Haftalık fiat 

balye az çok 
P. 1 850 42 44 h.m 

ti 
453 4250 44 va 
477 43 4450 e.s 

P. "2 22 4050 4050 hh.m 
Kaba 00 131 h 43 43.50 .m 

birinci 
K. 1 00 54 h 4350 4350 e.s 

Y ckun 185 1802 
Bundan evvelki hafta 42 ifa 

44 25 fiatla 631 balya 9 harar 
vadeli ve hazır olarak satıl-
mışh. 

Geçen senenin bugünlerinde 
ise 36 ila 50,50 kuruş fiat ara
sında 3126 balye hazır ve va
deli satış yapılmıştı . 

Yukarıdaki mukayeseye na
zaran bu hafta satış geçen 
haftaya nisbeten bir mislinden 
fazladır. Yalnız fiatta biraz 
düşkünlük göriilmü~tür. 

Yaptığımız tahkıkata naza-
ran daha bır mikdar sukut 
ihtimalinin de mevcud olduğu 
kanaatı vardır. 

24-12-935 akşamında •piyasa 
42,50 kuruş fiatla kapanmıştır. 

Palamut 
Haftalık palamut satışları şu 

şekilde cereyan etmiştir. 
Nevi Mık. haftalık fiat 

Kental az çok 
Tırnak mal. 963 520 570 
Kaba " 1936 420 475 

" engin 109 400 410 
Yekün 3008 

Geçt:n haftaki palamut sa· 
bşlan kentali 210 ilii 540 ku
ruş fiatler arasında 3626 ken
tal idi. 

Geçen yılın bugünlerinde ise 
200 ila 430 kr. fiatlarJa 4463 
kental palamut satışı olmuştu. 

Yukariki satış fivatlarına gö
ra bu hafta fiyatlarında yirmi 
ila kırk kuruş bir yükselme 
kaydedilmiştir. Bu miktarın bi
raz daha ilerlemesi ilıtimalinin 
mevcut olduğu alakadarlarca 
söylenmektedir. 

Bugün için palamut piyasası 
gayet sağlam, alıcılar da iş
tahlıdır. Yalnız piyasadaki 
talebi karşılayabilecek mal ~ev
cud dt>ğildir. 

Zeytin yağı: 
Son hafta zarfında · borsaca 

neşredilmiş olan satış .. lis~e
lerinde zeytin yağı u~erın.e 
muamele yapıldı~ma ~aı.r bır 
kayde tesadüf edılmemıştır. 

Geçen hafta kilosu 3~ k~ruş
tan 00 bin kilo hazır, yırmı beş 
bin kilo vadeli satış olmuştur. 
G en senenin bu haftasında 
daeçzeytin yağı üzerine muamele 

olmamıştır. 

incir: 
Bu sene mahsulünden 24-12~ 

935 akşamına kadar borsaca 
kaydedilmiş incir sabş mıktarı 
196367 çuv.aldır. Hurda mıktarı 
ise 17473 çuvaldır. 1934 yılı
nın bu tarihlerdeki satış yeku
nu )57616 çuval incir, 4731 
çuval hurda idi. . 

Bu hafta incir satışı ıse 1220 
çuvaldan ibarettirr 
Nev'i Miktan FiatÇı k 

· Az 0 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Hurda 

366 13,50 20,00 
255 9,50 13.00 
568 8,50 11,00 
31 7,50 7,625 

1220 
Son hafta incir satışı geçen 

haftadan hararetli ol~uş ve 
fiatlarda da biraz yuk~elme 

B ·· ıçın iz-kaydedilmiştir. ugun . b" 
mir piyasasında yedi-sekız ınl 

ı addelerinde mevcut ma çuva I" • 

tahmin edilmektedır. 

Çekirdeksiz ~z~_m 
1935 senesi çekirdeksız uzum 

mevsimi başından 24/12/935 ak-
kadar lzmir borsasında 

şamına ll 
tllmış olan mal miktarı 4787 

sa "b tt' çuval, 4055 torbadan ı are ır. 
1934 mahsulünden geç~n yı

l bu tarihlerine kadarkı satış 
1~kt bu sene mahsulü satı-
mı arı 

d 237644 çuval ve 3109 
~n an 1 torba noksan olarak hesap an-

maktadır. 

Son h nftanm satışı şu suretle 
olmuştur: 

Tarihleri Satılan Fiata haftalık 
miktar 

torba çuval az çok 
18-12-93511 1273 8,00 15,50 
19 il " 21 1675 9 18,00 
20 " ,,• 1029 11,25 15,75 
21 " il 4698 7,00 16,75 
23 ti " 6 166 8,50 14,50 
24 ,, .. 854 7~75 17,SO 
Y ekün 38 9695 

Bundan bir hafta evvel 8165 
çuval ve 133 torba muamele 
olmuştu. 

Geçen yılın bu haftasındaki 
satış yekünu da 4866 çuval 69 
torba idi. 

Son hafta içinde çekirdeksiz 
üzüm fiatlarında vukua gelen 
küçük yükselmeler şu suretle 
olmuştur: 

No. Son hafta Geçen hafta 
satış fi. satış fi. 

az çok a7. çok 
6 mal yok mal yok 
7 11,50 11,75 11,00 11,50 
8 12,00 12,25 11,75 12,25 
9 12,50 12,75 12,50 12,75 

10 13,75 14,25 13,50 14,00 
11 15,50 16,00 15, ' O 16,00 
12 17,00 17,00 17,,00 18,00, 

Son hafta çekirdeksiz üzüm 
piyasası hnftanm ortalarinda 
gayet hararetli ve canlı olarak 
devam etmiş ve bu münase
betle f;atlarda da yükselme 
kaydedılmişti. Hafta nihayct
JCl'inde fiatlar yine sağlamlığını 
muhafaza etmekle beraber sa
tış miktara noktasından noksan
lık görülmüştür. 

Piyasayı yakından takib 
eden üzüm kurumu piyasanın 

sağlamlığını nnzarı itibara ala
rak son hafta içinde mal mü· 
bayaa etmemiştir. inhisarlar 
idaresi hafta iç nCle yallıız 24-
12-935 tarihinde kilo:Ju 7,75 
kuruş fiatla elli çuval üzüm 
mübayaa etmiştir. 

Alakadarlar 1935 mahsulün
den daha yetmiş seksen bin 
çuval arasında · üzüm mevcud 
olduğunu söyliyorlar. Satışların 
bu vaziyette devamı takdirinde 
gelecek sene rekolt~sine mal 
devrediJmiyeceği muhakkaktır. 
Bugünlerde bazı tüccarlarımızın 
ispekülasyan için de müba"a~t
da bulunduktan söylenmekledır. 

Üzümün piyasa vaziyeti bugün 
için memnuniyete değer bir 
durumdadır. 

Buğday 
Bu hafta sabşlan şu şekilde 

cereyan etmiştir: 
Fi. 

Nevi Çuval Az Çok 
Uşak yumüşak "240 7,50 7,50 
Uşak sert 725 8,125 8,375 

Yerli sert 80 7,10 7,25 
Cumur 225 7,50 7,75 
Mersin 125 7.25 7,25 

" hususi şart 862 7,00 7,00 
11 sif lzmir 1724 6,625 6,625 

3981 
Buğdayın son haftaki piyasa 

durumu geçen haftakinin ay-
nidir. 

DIGER HUBUBAT 
VE ZEHAIR 

Borsada muhtelif zebair ve 
hububat üzerine kuvvetli mua
meleler olmamakla beraber 
fiatlerde geçen haftaya nis· 
betle bir değişiklik de olma
mıştır. En kuvvetli yapılan iş 
pamuk çekirdeği üzerine olan 
sahştır. Bu da fiat itibarile 
geçen haftaki fiatin aynidir. 

Abdi Sokullu 
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lzmir lnh sar a.t baş müdürlü-
ğünd0n: 

Kokluca civarındaki dairemize ait Fişenk deposu pazarhkla 
tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 1564,72 muvakkat teminatı 118 
liradır. isteklilerin şartname ile keşfini görmek ve pazarlığa gir
mek için 2-1-36 perşembe saat on beşle Baş müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeJeri. 4078 (3670) 

zmir vi ayeti defterdarlığından: 
Mükellefin ismi Nev'i meşguliyeti Ticarethanenin ismi 
Russel ve şürekası Hesap mutahassıslığı B.Kordonda Riz Fer-

hanesinde 
Yukarıda ismi, nev'i meşguliyeti ve adresi yazılı müessesenin 

931 takvim yazılı muamelatı ile 28-12-932 tarihinde tatili faali
yet etmesi hesabiyle 932 takvim yılına ait vermiş olduğu i>e
yannameleıin müstenidatı olan defterlerin tetkiki için yapılan 
araştırmada bu müessese sahipleri bulunmamış olduğundan ta
rihi ilandan itibaren 15 gün zarfında defterlerin ibrazı aksi tak
dirde 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 43 üncü maddesi 
mucibince mezkür seneler Karının resen takdiri cihetine gidile-
ceği ilan olunuur. 4075 (3671) 

izmir sicilli ticaret memurlu
ğundan: 

lzmirde Halimağa çarşısında 
52 numarada muamele yapan 
müseccel [ Istanbul umum si
gorta şirketi lzmir genel acen
te1iği) ne tayin kılınan Vedat 
Urasa verilen vekaletname ti
caret kanunu hükümlerine göre 
sicillin 1524 numarsına kayt ve 

. te~cil edildiği ilan olunur. 
F. Tenik 

Umumi No. 14663 
Tarih: 28-11-1935 
VEKALETNAME SURETi 
lzmirde mukim bay Vedat 

Uras'a şirketimizin lzmir ve 
mülhakatı acenteliğini tevdi 
eylemiş olduğumuzdan bu bapta 
şirketimizin nam ve hesabına 
nizamname ve talimahnuz ve 
kavanini bazıranm ahkamı da
iresinde yangın, nakliyat ve 
kaza sigorta muamelatı akt ve 
deruhte ve şirketimizin matbu 
poliçalariyle zeyilname Ye ev
rakı müteferriasını imza ve 
feshü akde ve hasaratı tesvi
yeye ve bu bapta tebliğatı la
zıme icraya ve sigorta Ucretle
rini tahsile ve muteber makbuz 
itasına, tellal ve ehli hibre ve 
hakem ve berai müdafaa mezun 
avukat tayin \te azle ve keşif 
icrasına ve ifa edeceği mua
melattan dolayı devair ve mü
essesat ve muhakenıin kaffei 
'derecatında şirketi, müddei, 
müddeaaJevh ve şahsı saliı sı-

fatlarıyle temsile mezun olmak 
üzere mumaileyh bay Vedat 
Uras'ı vekil tayin eyledik. 

28 T. Sımi 1935 pul 
imzalar 

klişe 
Bu bin dokuz yüz otuz beş 

senesi T. Sani ayının 28 inci 
günü tarihile olan bu vekalet 
zirine mevzu imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece marufum A
leksandır Dandırya ve Necdet 
imzalariyle temsil edilen Istan· 
bul umum sigorta şirketinin 
olup muvacehemde va.ı ve mün
derecatını tamamen kabul ve 
ikrar eyledikten sonra Noter 
kanununun 67inci maddesine 
tevfikan tasdik ettim. 

Noter mühür ve imzası 
Bu suretin dairemde dosya

sında 28 T. Sani 935 tarih ve 
14662 N o. ile mahfuz aslına 
mutabık olduğunu tasdik ederim. 

Pul üzerinde: 28 T. Sanı.935 
tarih ve Beyoğlu dördüncü 
noteri Mitat Cemal Kuntay 

resmi mühür ve imzası 
Uumumi No. 10340 
Hususi No. 2/187 
Bu vekaletname suretinin gö

rülen musaddak nushasına 
ve. dosyamızda saklı suretine 
uygun olduğu tasdik kılındı. 
1935 senesi Kanunuevvel ayı
nın on yedincı Salı günü, 

lımir üçüncü noterliği resmi 
mühür ve Tahsin Amur imzası, 

4061 (3664) 

Sahne 7 

lzmlr Beledlyeslnden : 
Birinci Kordondaki Uraym 

şehir gazinosu yerine yeniden 
gazino, otel ve bahçe yapıla
caktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve 
imalata mukabil, gazino, otel 
ve bahçe onbeş sene müddet
le müteahhide icar edilecektir. 
Senelik icar bedeli muhamme
ni elli liradır. Bu işe ait şart
name, keşifname, proje ve saiı 
evrak BaşsekreterJiktedir. Bun· 
Jarın takımı ile örneği iki lira 
mukabilinde Belediye baş mü-
hendisliğinden satın alınır. 

ihale kapalı zarflı müzayede 
neticesinde 1 O - 1 - 36 Cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 
Talipler şartname, keşifoame 
ve proje dairesindeki inşaat ve 
imalat yapmağı kabul etmekle 
beraber senelik icar bedelini 
artırmak suretile inşaat ve 
imalat için üç bin altmış altı 
lira ve icar için de dört lira ki 
ceman 3070 lira muvakkat te-
minat olmak üzere nakden be
lediye emrine vabrmak veya 
bu miktarda banka teminat 
mektubunu teklifname ile bir· 
likte 2490 sayılı kanunun tarı· 
fesi dairesinde ihale günü oları 
on ikinci kanun dokuz yüz otul 
altı Cuma günü saat dokuza 
kadar belediyede müteşakkil 
arbrma ve eksiltme komisyonu 
başkanlığına verilmesi Jazımdır. 

22 - 26-31- 3 (3652) 
- Uray kimyahanesine lazım 

olan otuz kalem alit ve ede-
vat baş sekreterlikteki liste 
ve şartname veçbile 3-1-936 
Cuma günü saat 10 da aç.ık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Umumunun muhammen bedeli 
yedi yüz üç liradır. iştirak iç.it• 
elli üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka temioa t 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
17--20-24--26 4014(3631) 
Dört bin yedi yüz kırk beş 

lira bedeli muhammenli Salih 
dede parkile Karakapı cadde· 
ı;inden Melez deresine kadar 
yapılacak 570 metre uı~\u
ğunda kanalizasyon işi baş sek
reter:likteki keşif ve şartname 
veçhiJe 3/1/936 cuma günü 
saat onda açık ekSiltme ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için üç yüz elli altı 
lirahk teminat makbuzu veya 
banka temıoat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte komis
yona gelinir. 

18, 21, 24, 26 4023 (3636) 
1 - Karşıyaka suyu branı

manları için dört yüz adet 
fonttan regar döktürülecektir. 
Bir regarın ağ1rhğı onbeş bu-
çuk kilo ve hepsinin ağırlığı 
altı bin iki yüz kilo ve beher 
kilosunun muhammen bedeli 
on kuruştan umumunun mu-
hammen bedeli altı yüz yirmi 
liradır. Başsekreterlikteki şart-
dame veçbile 14-1-936 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ife ihale edilecektir. 

iştirak için kırk yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu branş
manları için beşyüz adet kes-
me priz musluk almacakbr. 
Badeli muhammeni beheri yüz 
elli kuruştan yediyüz eUi lira
dır. Başsekreterlikteki şartna
me veçhile 14-1-936 sah günü 
saat onda açık eksiltme Ue 
ihale edilecektir. lştirak için 
elli yedi liralık muvakat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu He söylenen 
gün ve saalta komisyona ge
linir. 

3 -- Gilndoğdu'da 54 sayılı 
adanın dörtyüz kırk iki metre 
murabbaındaki 2 sayılı arsası 
başsekretorlikteki şartname 
veçhile 14-1-936 salı günü sa
at onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. Bedeli mubctmmeni 
beher metrosu dört yüz kuruş-
tan bin yediyüz a tmış sekiz 
liradır. iştirak için yüz otuzüç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

26-30-3-7 4079 l3668] 
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Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA .. denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvdf

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. ]. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; lımir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirdç Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

lzmirliler Istaııbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde - ' . 
•. ! . .. - ,,_...._ "'-- . 

~rkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbuJda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

TÜRKİYE 

. ff lllllAHMER CEMiYET! 

liöbrek, karaciğer rahatsızlıkları- •ı 
na, hazımsızlığa karşı en iyi v~ 

şif alı maden suyudur 

ekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Cep vantilatörleri 

DAIMON Yıldırım Marka en son icat edilen bu vantila
törler zarif bir kap icindedir, bir bayan çantasında 

bir bay cebinde taşır 

Ağırlığı 80 gramdır 
H;ç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler bir saatta ancak 

bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır. 
~,,_,,~ .... ,, .. ZZZT"J.77J,ILZZ7.ZZ Z 7.L7J. 7ZX777..//77 /7Z/L7/.~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 

.. urdavat mağazası 
Odemiş]i Hüseyin Hüsnü ticarethancsidir .. _.....,........,........,. . .,.....,,...,...,. 

Kazanç vergisi ikinci taksit ödeme müddetinin sonuna. tesa
düf eden B. Kanun ayının 31 inci günü saat on üçten sonra 
Yıl başı dolayısile kanunen tatil olması hasebile o gün ancak 
saat on üçe kadar maliye şubelerince makbuz karşılığı para 
alınacağt ve bu saatten sonra vaki olacak müracaatların kabul 

.edilcmiveceiii ilan olunur. 26 - 27 .d073 (3666) 

..... 

Sobalarınız için halis 
·~z·ö·~i·ü·i<l~k·k~iı>ı~·m;<le~·köm·n·~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ ...... Kö·K·~·····öötiVf A ...... 8AHÇE······ .. . 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3sos> ~me 

y amgeliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu arbk i öğrenmiyen takdir etmıyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetiJe fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz 
Kışlık Lüks 

Paltoluk la r 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Hah L.td. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

(3569) 
. . .. : "'·_...._ ..... ' ... ~. J ı :' 

Saçları döülenler 

Saç Eksiri 
Saçl rın dökülmesine ve kepeklenmcsine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko-
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalaruada 
bulunur. 

iktisat Ve aleti iÇ ticaret umum 
müdüı-lüğünden: 

Türkiyede yangın ve nakliyat ve kaza sigorta işlerile çalışmak 
üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan lstanbul Umum sigorta şirketi bu kerre müra
cartla lzmir ve mülhakatı acenteliğine şirket namına yangın, 
nakliyat, ve kaza sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden 

;doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh 
ve üçüncü şahıs sıfatile hazır lıtulunmak üzere lzmirde mukim 
Vedat Urası tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
25 haziran 927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilan olunur. 4070 (3665) 

26 Klnunuevvel t93& 

~ ~ 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve Romprimelerin 
• 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EfJ markasını ara;.nız. 

Bayramlık Kokularınızı 

Hilal Eczanesi 
Tedarik edecekdir 

Ç .. k . .,, un ı .. 
Eczacı Kemal Kamil markalı 

Zümrüt Damlası 
Adtmrüya 
Baharçiceği 

Gönül 
Fulya 

Yasemin 
Leylak 
Son batıra 
Menekşe 

Yalnız. Hilal eczanesinde bulunur, bu kokular 
yerine ha · yerlerde başka şeyler verilirse 
reddediniz. 
Kemal Kamil, kokularım bir- namus işi yapmış
tır, benzetmek şöyle dursun, herkesi ş;tşırtmış 
herkesin parmağını agzında bırakmıştır, bu işte 
böyle olur yurttaş ... 

' -:< L 4 0 + _J _: ~ • O ~. • 0 O .,· • ' .. .: 
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Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükümet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) (3393) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers- Rot
terdam - Amsterdam ve Ham
burg Jimaalan iç.in yük ala
cllkhr. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 

Burgas - Varna ve Köstence 
limanları için yük alac2 khr. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers·Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LlEN 
GOTLAND nıotörü limanı

mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
limanları için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanundn beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. H. \'an Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak-

tadır. 
MILOS vapuru 6 son ka-

nunda bek~eniyor. 10 on ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rma yük alacaktır. 

Amerıcan Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak-

tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Bostan 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg ıçm 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka-

racaktır. 

SERVJCE MARITıM ROUMAİN johnston Warren Lines 
Liverpool 

r 

PELEŞ vapuru 18 birinci 
k~nunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 

NIPPON YUSSEN KAISHA 
kumpanyası 

TOYOHASHI vapuru 14 
birinci kanunda Singapor,Şang-
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Yokohama limanları için yük 
alacaktır. 

ilandaki hareket tarihleriic 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uJiyet kabul et
mez. 

FazJa tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 200~2005-2663 

DROMORE vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkanp Bur
gas ve Köslence ıçm yük 

alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjeo 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 

alacaktır. 
Ayni zamanda lskenderiye 

ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelerı 
hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Elektrik, telefon 
Ve Siemeos 

ve malzemeleri deposu 
fabrikaları mümessili 

l'eştemalalar 77 - 79 
Tel. 3233 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
= .............. si"fiii";\1, Balıkyağ• 

h. 1· Morina balak yağıdır 
Norveçyanm a ıs 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK . 

HAMDİ NÜZflET ~ -
Sıhhat Ecz~~:.~.~ ....... ..l 

•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
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Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru limana
mıı:da olup 25 ilk kanuna ka
dar Londra ve Hull için yük 
almaktadır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ilk 
.kanunda Liverpol ve Svansea
dan geliP tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 26 ilk kanu
na kadar Liverpol ve GJasgo\· 
için vük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anvers ve Hul
den gelip mallarını tahliye edip 
ve ayni 1.amanda Londra ve 
Hull için yük atacakhr. 

THURSO vapuru 12 ikinci 
kanunda L"v.erpol ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda Liverpol ve 
Glass,rov iç"n yük alacaktır. 

DUTCHE LF.VAT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türkiye 
Halkının 

0/o 99 u 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 

···································: 

• 

1 
. . . -. . . . . . 

YENi ASIR 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

KiRALIK 
apartman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 

okulu karşısında yeni yapılmış 
beşer oda, hizmetçi odası ve 

her türlü konforlu üç katlı 
apartıman kiralıktır. lstiyenler 

görmek için içindekine veya 

2926 ya telefon etsinler. 
2-8 (3655) 

i= 
ı; daima en 
. . 
~mükemmel diş_ . -. . . . 

J~ macunudur ~ 
f E ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

lzmir vilayeti defterdarlığın· 
dan: 

Tire ilçesinde açık bulunan 30 Menemen, Kemalpaşa, ve Ba
yındır ilçelerinde açık bulunan 20 şer liralık maliye tahsil müfet· 
tişliklerine olbaptaki talimatnameye müsteniden Hukuk, Yüksek 
Ticaret, Mülkiye ve Maliye meslek mekteplerinden mezun olan· 
larm imtihansız, bu şartları haiz olmıyanlardan lise veya muadili 
7 senelik idadilerden mezun olanların da 8 ikinci kanun çar· 
şamba günü saat on dörtte imtihanları yapılmak suretile tayin· 
leri icra lcılınacaktır. Taliplerin imtihan şartlumı anlamak üzere 
Defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 26 31 4074 (3667) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısmın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haciz edilen Buca lzmir caddesinde kain 22 dönüm bağ tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 

pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 
26-31-5-10 4077 (3669) 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 
. ithalat gümrüğü ambarında yapılacak tamirata aid 5260 lira 

3 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi açık eksiJmeye konulmu~tur. 
ihale günü 10/1/36 Cuma günü saat 15, 30 dadır.. 
Taliplerin Ticaret sicilinde lkayıtb olması ve bu ıifleri 

yaptıklarına dair Nafia müdürlüğiiuden almıı olduldan tasdikli 
vesikaların beraberinde getirmeleri lazımdır, 

Buna aid şartname, projesi dosyasında mevcud olup talipler 
görebilirler. Müzayedeye iştirak edecekler yüzde 5 pey akçesi 
olan 394 liıa 50 kuru un ithalat gümrüğü müdüriyeti ıreuıesine 
yatırdıkları la dair aldıkları makbuzların ihalesi tayin olunan 
müddeti muayene zarfında komisyona ibraz etmeleri iJao 
olunur. 26-9 4068 (3672) 

Sahife e 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyi11iz ..... 

ECZACI BAŞI 

. FERiT 
Kolonya ve esansları üzerine 

koku yoktur 

Şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Bahar, Altın damlası, Yasemin, 
Muhabbet çiçeği, Unutma beni 

Senin için, Ful, Dalya 
Manulya isimlerile yapılar. 

Benzer isimleri taklitlerdir aldanmaymız 

iV'. Depo: Hükômet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbreklerl yormaz. 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Hannan çayım bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruıtur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımm, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, fspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
ılirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerhai 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nemün) saç boyalarını bizden araymıL 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
larmın genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 
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ır plan ________________________________ ..... ________________ __ 
Teşkilitı süele benzer Fransız kurumları dağıtılacak .. 

. Laval bu sabah cumur başkanı B. Lebrun'un başkanlığında toplanacak 
olan bak ar kurulunda dış siyasayı ve arsıulusal durumu anlatacaktır 

Laval Akdeniz filosunun Korsika adasındaki mahrukat stoklarını kullanabileceği haberini yalanladı 
Paris 25 ( Ö. R ) -- Yarın 

sabah Elize Sarayında Cumhur 

başkanı B. Lebrun'un başkan-

dış siyasa üze

rinde yapıla-

cak münaka- ı t 
ıada vereceği 

• zahatı, ilk ön
ce kabine ar· 
lı.adaşlarına bil Saylaı•/ar odası top/a11tıs111da nıüşkil sorgıı/01/a 
direcektir. Bu k01şılaşaragı a11/aşıla11 J.aı·a/ 
celsenin oldukça heyecanlı ola- hükümetin basımları münaka-
eaği tahmin edilmektedir. Ih- şanın bütçe kat'i olarak tasdik 
timaller bükümet çevrenlerin- edilmeden önce yapılmasını is-
de, kabineye müsait görülmek- tiyorlar. Hükümet taraftarları 
tedir. Istizabların münakaşa ta- ise bunun aksine bir taktik di-
ribi Başbakan ile istizah tak- lem ektedir' er. 
riri veren say lavlar ve başta BAY LAV AL SAYLA VLAR 
aoayalist lideri B. Blum arasın- ODASl"llN MES'ULiYET 
da kararlaştırılacaktır. Oda ko- YÜKLENMESİNi İSTIYECEK 
ridorlarında söylendiğine göre, Kabinenin basımları, tayin 

edilen tarihte münakaşa açı

lınca bunu kafi derecede uza
tarak hiikümetin meclis müza
keratını tatil eden Cumur baş
kanlığı iradesini okumasına 

mani o!mak isteğindedirler. B. 
Lava! dış siyasa hakkında say
lav:ar odasının açıkça reyini 
bildirmesi ve me~'uliyetini yük
lenmesini istiyecektir. Hükü
met başkanı, barış lehindeki 
mesaisine devam edebilmek 
için kamaradan bir itimad reyi 
almağa lüzum duymaktadır. 

Sene başına daha altı gün 
kalmıştır. Saylavlar kurulunun 
mesaisini tatil etmesi için baş
kanlık emirnamesi hazırdır. An
cak odanın sene sonu devre
sindekı proğramı henüz olduk
ça yüklüdür. B. Lava! yarınki 
ba kanlar kurulunda genel duru
mun blançosunu yaptıktan son
ra kalacak zamanı 31 ilk ka
nundan önce bütçe incelemele
rinin sona varması ve böylece 
muvakkat aylık bütçe zarureti
nin onune geçilmesi için ne 
yapmak lazım geldiğini tayine 
sarfedecektir. 

LIGLLR MESELESiNiN DE 
MÜZAKERESi MÜHTEMEL 
Dığer taraftan Liğler mes'e-

Dai!ılmasuıa karar verilen (Fransizm) teşkiliıtına mmsup genrkr 
lesi üzerinde de yeni müzakere ı nevra açtırılması ihtimali var· 
lere ihtimal vardır. Teıkilitı dır. Şu halde B. Lava! lü-
süel e benzer kurumların dagı- zum görürse, Senato tara-
tılması hakkında saylavlar oda- fından kabul edilen proje-
sınca kabul edilen kanun sena- lerin saylavlar kurulunca aynen 
toda tadilata uğradığından tasdiki için itimad meeelesbıl 
saylavlarca yeniden miizakere ileri sürecektir. 
edilecektir.Yarın öğleden sonra Fakat parlamento çevrenleri• 
saylavlar kurulunda açılacak Din asıl dikkati dış ıiyasa 
münakaşada hükümetin duru- üzerine çevrilmiştir ve başba-
mu netice üzerinde tesirsiz kal- kanın, hatta blitün memleketin 
mıyacaktır. Bu mesele üzerin- kaygısı da asıl bu mesele 
de de kabineye karşı bir ma- llzerindedir. 

ULUSAL MÜl>AFAA 
KREDiLERi 

Paris, 25 (Ö.R) - Başbakan 
B. Lava! öğleden sonra • 
bakanı B. Fabry'yi kabul ede
rek ulusal müdafaa hakkında 
kararlaştırılan yeni krediler 
üzerinde görüşmüştür. 

MAHRÜKAT STOKLARI 
AKDENiZ FiLOSU EMRi

NE MI BRAKILDI? 
Paris, 25 ( Ô.R ) - Deniz 

Bakanlığı şu bildiriği neıret

miştir: 

Bazı ajanslar, Akdeniz lngi
liz filosunun Korsika adasında 
Ajaksiyo mabrükat stoklarını 

serbesçe kullanabilecej'ini ve 
bu stokların onun emrine tab
ıis edildiğini bildirmişlerdir. 

Bazı gazeteler tarafından nakil 
ve tefsir edilen bu haber t~ 
mamile uydurmadır. 

Pariı, 25 (Ö.R) - Fransada 
aağ cenaha mensub teşekküller 
tarafından liğlerin dağıtılması 

hakkındaki kanunda bazı ta
dilat yapılması istenmektedir. 
Bu tadilat dahili nizamnamele
rini ve azalarının sayısını giz
Jiyen likleri istihdaf etmektedir. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
SON HARBiN KAT'( PLANÇOSU 

ltalya muvaffak olamadı 
Bu ademi muvaffakıyet Badoğliyonun 
başkanlığa tayininden sonra olmuş 

• 

ltalııa11 ffllllP ordıı!nrı k11nınnda111 Omrra! Oıaz ·a11i 

Londra. 25 (A.A) - Dört baftadanberi Ma
reşal Badoglio ltaly.ın kuvvetleri başkuman
dan•ığını ele aldığından beri lta!yan ordularının 
hare: ctı.:z:ıği hakkında bir çok ı:ıt.maller yürü
tu.nı~l,.kdır. 

H . ' 1' • ' 1 b' er ne oıur~a o sun, zaman -ıaoeş er e :ne 
işlemektedir ltalyanların terakkisi hakkında 
her hafta, Romanın beklediği nihai zaferi meş
kük bir bale indirmektedir. 

Roma 25 (Ö.R) Mussolininin iki oğlu doğu 
Afrikasından Romaya gelmişlerdir. Noel ve yıl 
başı yortu arını geçirdikten sonra tekrar cep· 
heye döneceklerdir. 

Cenevre, 25 (A.A) - Habeş hükümeti, 
Habeşistanın domdom kurşunu kullandığını 

kat'ı olarak tekzip etmektedir. 
Asmara 25 ( Ö. R ) - Umumi karargaha 

gelen yarı resmi haberlere göre Addi - Abbide
k son muharebede Habeşlerin zayiatı 900 ölü 
ve 2500 yaralıdır. Italyanların zayiatı ise Avru
palı ve yerli olarak 150 ölüdür. Uumumi karar
gah bir Habeş kolunun güya Eritreye girerek 
Adıguala kasabasını işgal ettiği haberini yalan
lamaktadır. Addi - Abbi bölgesinde Eritreli 
müfrezelerin mukavemet görmeden temizleme 

devam ettikleri bildirilmektedir 

Yeni • 
seçım kanunu 

Yunan kanunu neşrinden önce 
parti başkanlarına verilecek - ••••••••• 

Yeni kanuna göre üç yüz saylav seçilecektir 
Atina · 25 (Ô.R) - Gazete

ler bu hafta yeni seçim kanu

nunun neşredileceğini haber 
veriyorlar. Kanun neşredilmez

den evvel bütün siyasi partile
rın başkanlarına gönderilecek 

ve son defa olmak üzere fikir
leri alınacaktır. 

Yeni kanuna göre 300 say

lav seçilecektir. Memleket 40 
seçim dairesine ayrılacaktır. 

Yahudiler ve Müslümanlar ayrı 

olarak meb'uslarını seçecekler

dir. Seçim liste usuliyle yapıla

caktır. Seçmenler her hangi 

listede yazılı namzetlerden 
birini listeden çıkarmak isti
yorlarsa onu silecekler, ya
hud istedikleri namzetlerin 

yanına bir haç işareti koya
caklardır. 

Yeni kanunun eski cumuri-

• • 

Yıı11a11 laalı 

yetçi fırkalarını tatmin edecek 
bir mahiyette olduğu zannedil

miyor. Zira bunlar in ibabın 
nisbini temsil yolile yapılma-

8. YOf/!İ 

sıuda ısrar ediyorlardı. Bu yeni 

şekil, Demircis kabinesinin, 

Aalk partisinin dileklerini tat
min etmek istediğini gösteriyor. 

Şehir gazinosunda eğlence sabaha kadar devam edecektir. 
. Fiyatlar çok ucuz tertip edllmhıtır 


