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leri e 1 ıy r 
Davamızın halle
dilmemiş kalan 
bir cephesi vardır ~ 

Büyük Mustaf.anın- beli kırıldı 
ço. Mehmet Berlinde yenildi Hayatımızın hemen her saf

hasında, garbın çalışma siste
mini, hayat telakkilerini ken
dimize mal etmeğe özendiğimiz 
halde, okuma zevkimiz, ham 
madde gibi işlenmemiş kalmış· Şimdi en iyi vaziyette 

Mersinli Ahmettir .. 
tır. Neyi ve nasıl okumak jycab 
ettiğini tayinde mütereddid 
olanlanmız çoktur. Bu zaafımızı, !\ 

kültür davamızın layikiyle hal
ledilmemiş olmasına bağlıyanlar 

haksız değildirler. 

N Berlin, 4 (Yeni Asır muhabirinden - Telgraf) - Norveç milli 
takımı karşısında aldığımız elim netice hakkında buradaki 
federasyon mahafilimiz hiçbir mutalaa ileri sürmemişlerdir. Her 
şeyden önce şunu tebarüz ettirmek isterim ki maç yağmurlu bir Gerçe harf inkılabı okuyup 

yazma bilenlerin sayısını yüzde 
yüz çoğaltmıştır. Bununla be
raber bu rakam, davamızın bü
yüklüğü yanında cılızlıktan kur
tulamaz. Hele okuma zevkini 
taşıyanların sayısı bu rakamrn 
bile yüzde beşine varmac\ığı 

düşünülürse vaziyetin fecaati 
bir kat daha artar. 

Niçin okumıyoruz ? 
Bu sualin bütiin düğümleri 

çözülmelidir. 
Orta- ve yüksek tahsil 

gençliğiyle memleket irfanı
nın yaratıcısı olan muallimleri
mizin sayısı belki yüz bine 
yaklaşbğı halde ilmi veya edebi 
k•ymet taşıyan hiç bir eser 
gösterilemez ki, beş bin kişi 
tarafından okunmak taliine 
mazhar olsun ... 

Deniliyor ki, okumak pahalı 
bir iş, bir kafa lüksü olmuştur. 

Peki ama, muallimlerimiz, 
maişet darlığı içinde kültür 
gıdalarını doya doya tatmine 
imkan bulamazlarsa kendilerin
den çalışmalarının tanı rande
nıanlı olmasını nasıl isteyebili
riz ? Hangi mucizeli kuvvet 
kültür cephesini çoraklıktan 
kurtarabilir? Muallimler okuya
caklardır; okumağa mecburdur
lar. Onlara bu imkanı vermek te 
Maarif vekaletine düşer. 
Şuna kaniiz ki, halk tabaka

ları arasında okuma itiyadını 
yalnız muallimler yerleştirebilir. 
Kültiir davamızın tanzimattan 
beri geçirdiği aksaklıkları Cum
hhriyet rejiminde idameye im
kan olmadığına göre, bu ha
yati işi muallimler cephesinden 
halletmeğe mecburuz. Bunun 
İçin de, en küçük köye varın
caya kadar, mektep kütüpha
nelerini edebi ve ilmi kıymet 
taşıyan eserlerle doldurmayı 
acil ihtiyaçlanmızdan saymah
)'ız. Ta ki muallimler oldukları 
)'erde saymaktan kurtulsunlar ... 

Bugüne kadar yapılan büyük 
hamleler planlı çalışmanın biri
cik mnvaffakıyet yolu olduğunu 
göstermiştir. Memleket in kiiltür 
kalkınmasında da böyle planlı 
bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 
Bılhassa köy kalkınması için 
P'anlı faaliyetin başlamasına 

intizar edildiği bir sırada kül
tür yayımının daha ciddi 
Stırette ele alınmasına zaruret 
Vardır. Yurddaşlarm siyasi, 
sosyal terbiyeleri bakımından 

gazetelerin, mecmuaların, köy· 
lUyü aydınlatmağa yarayacak 
eserlerin köy mekteplerindeki 
kütüphaneleri doldurması oku· 
lha itiyadına hakkı olan yeri 
•erebilir. 

N havada, tamamen anormal şartlar altında oynanmıştır. Oyuncu· 
~ larımız arasında topu tutmadan maçı bitirenler vardır. 
~ Maç hakkında size şu malumatı verebilirim: 
~ Türkiye - Norveç mllli takımları maçına saat 
~ 17.30 da başlanırken trlbUnlerde bUyUk bir kala

bahk yer almışll. Alman spor zimamdarları, Al
manyadaki TUrk ~ olonlsl, Türkiye elçlsi ve sefa

~ rethanemlz erkanı seylrcller arasında bulunuyoı-
N lardı. Takamımızda kaleci mevkinde Cihad vardı. 
~ - SonıJ 6 ncı sav/ada 1iiık nıılli takımı bir maç esnasmcla 
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HABEŞ ÇETELERi ADDIS ABEBA VE 
DESSIYE KAPILARINA DAYANDILAR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

General Mola söyliyor 

............... ~~~~~~.~!?. ....... Ç.~~ ...... ~~~!~ ...... ~!~~ ................ Asiler komünizme karşı 
5 Addis Abebanın bazı sokaklarını işgal eden : •dd tJ• •• d J t J 
~ Habeş çeteleri saatlerce harp ettiler i ŞI e 1 muca e e aç 1 ar 
.................................................................................................................................... severiz.. Yeni 

Addis Abeba 
Paris, 4 ( Ö.R ) - Havas 

Ajansının Portsaid muhabiri 
bildiriyor: 
Habeş çetelerinin Adisba

baya karşı taarruzları gece 
yarısına doğru geniş ve şiddetli 
bir taarruz şekline inkilab et· 
miştir. Şehre yakın olan tepe
lerden baskınlar yapılmıştır. 

lıiikfimet konağı 

ltalyan kumandanlığı, bu taar
ruzdan evvel halkın evlerinden 
dışarı çıkmasını yasak etmiş 
id;. Muharebenin çok kanlı 
olduğu ve çetelerin şehir 
sokaklarında ltalyanlar ile 
döğüşmek istedikleri anlaşılı
yor. 

Adis·Abeba civarındaki ltal-

ltalyanlamı Ras Tazarı adile 
tamdık/an Necaşi 

yan hava üssiilharekesinden 
kalkan tayyareler, çeteler üze-
rinde uçmuşlardır. ltalyan ku-

- Sonu 3 iincii sahi/ede -

cumuriyetçi olacak,, . 

Hlikümet ktıvvt'tleıi 

Roma, 4 ( Ö. R ) - Şimali 
ispanyadaki isyan kuvvetlerine 
kunıanda eden general Mola, 

fısileı in ka1 şışı11da 
yabancı gazetelerin muhabirle
rine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Liil/en reı,ıif imz -
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Roma şu haberi veriyor VAR OLSUN, IZMIRLILER .. 
----------------------------------------Türk -Bulgar hududunda Fedakar lzmirimiz Ordumuza sekiz 

bir teşkilat keşfedildi tayyarelik bir filo hediye ediyor 
IBu teşkilcic hudutta tahteı:zemin bir 

dehliz meydana getirmiş 
Roma, 4 (Ö.R) - Belgrad zabıtası bu şehirde bir gizli teş· 

kiJata el koymuştur. Bu komitenin ne maksatla teşekkül ettiği 
belli değildir. On üç kişi tevkif edilmiştir. Teşkitatın Türk • 

Bulgar hudutlarmda şubeleri bulunduğu ve toplantılar yaptığı 
ve hatta hudutta yer altından geçen bir dehliz meydana çıka
rıldığı gÖyleniyor. 

Yeni Asır - Roma Radyosunun verdiği bu haber, ihtiyatla 

karşılnnma!ıdır. 
Belgrad, 4 (Ö.R) - Umumi grev ilan edilmiştir. Memleketin 

her tarafına sirayet eden bu grev vahim ve endişeli bir manzara 

arzP.diyor. 

Bu tayyarelerin 
Fedakar Izmiri- r 

miz bu sene ordu
muza sekiz tayya· 
relik bir filo hedi · 
ye etmektedir. 

Halkımızın teber· 
ru:ıtı seldz tayynre ~-..,-
daha a~acak mik· 
tarı bu!duğund<:n 

genel merkezim z 
bu tayy~re!ere ve· 
rilecek isimleri şu
bemizden sormuş· 
tur. 

isimleri zafer bayramında konacaktır 

Şubemiz heyeti ~-t.Ja.i~t.e&ll~-ı...:.: 
·Sonu 2 nci saı•ıada • 



sanne :.z 

Var olsun 
lzmirliler 

·-· - Baştaıa/ı ı ınci sahiJeM -
dünkü toplantısında besabatı 
tetkik ederek: 

Buca 
Balçova, Narlıdere 
lzmir işçileri 
iz mir çıları 

lzmir memudan 
lzmir kadıofan 
lzmir bahçıvanları 
lzmir manifaturacıları 
T eberruatmıo birer tayyare 

afmaga müsait olduğunu gör
d ğünden tayyarelere bu isim· 
lerin verileceğini genel mer
kezimize bildirmiştir. 

30 ağustos :ıafer ve tayyare 
bayramında bu tayyarelerin 
adları b-yük merasimle takı

lacağından bemiz fİmdiden 
hazır kJara başlamıştır. 

Bundan evvef : 
iz mir 
lzmir bombardıman 
Cuma ovası 
Değirmendere 
Karşıyaka 
Bornova 
Jzmir tüccar ve esnafı 
lzmir rençperleri 
lzmir mekteplileri 
namına birer tayyare alan 

lzmirimiz bu defaki sekiz tay
yaresile ordumuza 17 tayyare
lik bir filo almış bulunuyorlar. 

Hesabat üzerinde yapılan 

tetkikata göre daha birçok 
esnafımızın teberruabnm nam

lanna birer tayyare alabilecek 
mıktan doldurmakta olduğu 

görüldüğünden önümüzdeki se
nede bu nisbette bir filonun 
alınacağı ümidi vardır. 
Göğsümüzü iftiharla kabar

tan bu parlak netice önünde 
yurdsever lzmirlileri bir kerre 
daha tebrik etmeği vazife 
biliriz. 

•••••••••••••••••••••••• 
Tüt n çardajjında 

bir cinayet 
Tire kazasında bir tütün 

çardağında Ödemişli Tabiri 
biçakla iki yerinden ağır su• 
rette yaralıyarak kaçan Osman 
zabıtaca tutulmuştur. 

Sarhof kadın 
Keçeciler caddesinde Behice 

adında bir kadın kendisini 
idare edemiyecek, halkın huzur 
ve rahabnı bozacak derecede 
sarhoş görülmüş ve yakaJan
mışbr. 

.......................................... 
- Hareketimiz, askeri bir 

hükiımet darbesi değildir.Tama
men komünizm ve beynelmilel
cilik a!eyhindedir. Mücadelemiz 
memnuniyenbahş şartlar içinde 
ve askeri esaslar dahilinde 
inkişaf ediyor. 

Filhakika başlangıçta bizim 
ile beraber olmağı vadeden 
filonun, verdiği sözü tutmıya
rak sonradan hükumet cebhe
hesinde kalmasından, hayal 
inkisarma uğramışsak da bu 
inkisarımız zayıf ve geçici ol
muştur. 

Şimdi şimaideki muzaffer 
harekata gelelım : Hedefimiz 
cenub kuvveti erile· birleşmektir. 
Hükümd cephesinde kalan fi
lonun daimi müdahalesine ve 
tarassudatına rağmen Fastan 
ispanyaya mühim kuvvetler ge
çirmeğe muvaffak olduk. 
Şunu tasrih edebilirim ki 

hedefimiz, ispanyadaki cumu
riyet rejimini değiştirmek de
ğildir. Bizim kurmak istediği
miz rejim tamamen cumuri
yetçidir. 

Madridi alır almaz orada bir 
askeri direktuvar teşkil ede
ceğiz. Bu direktuvar bir reisle 
beş azadan mürekkep ola
cakbr. 

Cenub ordusunun harekatı 
yavaş ve emindir. Artık iki 
ordunun birleşmesi temin edil
miştir 

lzmirde 
•••• • 

Dört or a mekteb 
açılacak r 

Bu sene ilk mekteblerden 
mezun olanlar 1050 erkek ve 
750 kızdır. Bu talebelerin he~ 
sinin sene bidayetinde lise ve 
orta mekteblere yerleştirilmesi 
için icabeden tedbirler vilayetçe 
alınmış bulunmaktadır. Bir tek 
talebe dahi açıkta kalnuya
caktır. 

Göztepede yalnız kızlara 

mahsus olmak üzere bir ka 
orta mektebi açılacaktır. Aynca 
Burnava, Buc:a ve Karşıyakada 
da yeniden orta mektebler açı
lacaktır. 

. -·····-K··çük çay 
Bumo adaki karilerimizden 

aldığımız bir mektupta "Küçük 
çayın. içerisi taş ve müzahra
fatJa doldu~ bu hal kışa ka
dar devam ettiği takdirde kışn 
yağmnrlıı günlerinde Çay ma
hallesinin tehlüke anedeceği 
bildirilmektedir. 

Bornova uraymıu ehemmiyet
le nazan dikkabm celbederiz. 

•••••••••••• 

Kü türparkta 
Para Ut kule n n n a

ına ba landı 
Kültürparkta inşa edilecek 

olan paraşüt kulesinin inşaatı 
hava kurumu tarafından 38 bin 
liraya dün müteahhide ihale 
ed imiştir. lnşaab müteahhit 
Ömer Lütfi ve şeriki yapa
caklardır. Belediyece paraşüt 
kulesinin yeri gösterilmiş ve 
derhal inşaata başlanmıştır. 

Afyon 
Ziraat bankası müs
~ahsilden mübaya

atta huJunacak 
Ziraat Bankası ile uyuşturu

cu maddeler inhisan yakında 
afyon mıntakalannde müstah-
sil elinden afyon mübayaasma 
başhyacakbr. Afyonlar 50 ve 
yüz kiloluk sandıklar içinde ol
mak üzere hazırlanacakbr. 

Ziraat bankası evvel emirde 
müstahsil elindeki afyonları mü
bayaa edecek ve bundan son
ra tüccar elindeki afyonlann 
mübayaasına sıra gelecektir. 
Bu seneki afyon rekoltesi hi
dayette alb bin sandık tah
min edilmişti. Fakat yağmur
lar sebebile rekoltenin dört 
bin sandık olacağı tahmin edi
liyor. 

•• 
Od emiş 
mezbahasında 
Ödemiş mezbahasında Tem

muz ayında 2'.21 kuzu, 765 oğ
lak, 135 koyun, 22 keçi, 103 
öküz, 62 inek, 28 dana, iki 
manda, bir malak. 

Tire mezbahasında: 86 ko
yun, 17 keçi, 566 kuzu, 1059 
oğlak, 30 öküz, 17 inek, 107 
dana kesilmiştir. 

Memleket 
hastanesinde 

Memleket hastanesi Polikıli
ğine müracaat edecek hasta
ların muayenesi Belediye mm
takalarının ilmühaberleri iste
nilmeden her hangi bir vatan
daşın müracaab kabul ve mec
canen muayenesinin icra edil
mesi vilayet encümenince ka
rarlaştırılmışhr. 

Dereköyünde kanlı bir vak'a 

Domuz zannederek 
arkadaşını öld-rdü 

~~~~---~·--....... ·--~lH•----~~~-
Vak'adan sonra amucasının evine 

kaçan Ramazan tevkif edildi 
E elki gece Bucada Dere-

köy civarındaki bir bağd 
kanlı bir v 'a oldu. Priştineli 
FeyzulJah oğlu Aslanla bağ 

sahibi Mehmed oğlu Ramazan 
bağda aym yerde yatmakta 
idiler. Aslan bir · için arka
daşrmn yanından aynlmış ve 

az sonra tekrar yatağına dö
nerken Ramazan endisini do
muz zanederek üz.erme av tü
fe gi ile iki el ateş etmiştir. 
Başına giren bir kurşun As-

Genç bir kız 
Bir ağaç altında 

··ıo bulundu 
Ödemişin Semenler köyünde 

bir ak' olmuştur. Kır bekçüi 
Ahmed kızı 14 yaşında Hatice 
bir ağaç albnda ölü olarak 
bulunmuştur. Hatice akıl has
talığına mübtela bulunuyordu. 
Adliyece hadisenin tahkikine 
başlanmışbr. 

t •••••• ,. 

Çanlı sinyalla 
Devlet Demiryolları Sekizinci 

işletme Müfettişliği tren gü-
zergabındaki geçidlerde bulu
nan 11 zincirleri ., kaldırarak 

otomatik ve çanlı muhafaza 
sinyalları koymuştur. Trenlerin 
geçidlerden geçtiği esnada 
zincir çekmenin ameli hiçbir 
faydası görülmemiş ve bu yüz
den birçok kaH1ar da vukua 
gelmişti. 

Devlet Denıiryollan bu mah-
zur ve tehlükeyi kaldırmak 
için bütün istasyon ve geçid 
mahallerine birer otomatik 
muhafaza sinyalı vazetmiştir. 

Kara taşta 
Lağım paUatıhrken 

Karataşta 9 Eylul sokağmda 
lağım inşaah münasebetiyle 
barılia kayalan sökmek için 
lağun patlatılmışbr. Dün sabah 
burada lağım patJabldığı sıra
da bir hadise olmuştur: 

Fazla bant konmak yüzün
den lağım büyük bir şiddetle 
patlamış ve civardaki bir çok 

, evlerin camları kınlmış, pen
çereferi taşlarla dolmuştur. Bir 
kaç kişi de bu yüzden büyük 
tehiüke geçirmişlerdir. Bu gibi 
hadiseler şehirde sık sık vu
kubulmaktadır. Alakadarların 

ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Belediye daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplanmıştır. 

1 

lanın ara kemiğini kırmış, sol 
gö2ünü kör ederek çene kemi
ğini parçalamıştır. D"ğer yarası 

sol kolundadır. Bilhassa başın
daki yara tehlükelidir. Rama
zan tutulmuştur. 

As n hastaneye aldırılmış
tır. Vak'adan sonra Ramazan, 
amcasının evine kaçmış ve: 

- Ben domuz zannederek 
Aslanı vurdnm, demiştir. 

Tahkikata müddeiumumi mu
avini Mümtaz tarafından de
vam edilmiştir. 

Fırınlarda 
Sıkı bir kontrol 

yapılacak 
Son hafta içinde bazı fınn

larda iyi ekmek çıkmadığı 
belediyece görülmekte idi. Be
lediye reisliği fırınların umomi 
vaziyetinin bir kontro}a tabi tu
tulmasını belediye doktorlann· 
dan istemiştir. . ...... .. 

Belediye 
OtobU i letece 

Belediye tarafmdan Kordon
da ve şehrin diğer emtleriode 
işletilmek üzere mazotla işle-

yecek otobüs mübayaa edilmek 
istendiği malumdur. Bu otobüs• 
leri satmağa talip z.uhur etme
ediğinden belediyece tek
rar ilan edilmesi takarrür et
miştir. 

... • ••• 1 • 1 • 

Tütün satışları 
Bornova inhisarlar memuru 

Şefik bütün ova köylerini ge
zerek tütün sahşının daha mun
tazam bir halde yapılmasına 
lüzum görmüş ve yeni bazı tet-
birler alınmışhr. Köylerin tü
tün baş bayiliğine yeniden Nal-
döken köyünden Feyzi seç.il
miştir. Feyzi bütün köylerde 
tütün sabşını günü gününe tet
kik edecek ve ihtiyaca göre 
köylerde tütün sabşının temi
nine çalışacaktır. 

Şehitler yangını 
Tahkikat raporu 

hazırlanıyor 

Şehitlerde Mütevelli oğlu 
Mehmedin kereste kutu fabri
kasmda çıkan yangın hakkında 
adliyece tahkikata devam edil
mektedir. Yangın hakkında 
ehli vukuf tarafından yapılan 
tetkikata ait rapor bugün müd
deiumumiliğe verilecektir. Bu 
raporda yangının nasıl çıktığı 

ve kimin tarafından sebebiyet 
verildiği bildirilecek ve müd
deiumumilik ona göre takibata 
başlayacaktır. 

: .,. 
1 
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TAYYARE Sineması TELEFON 
3151 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozelin Beker, Jan G~binin büyük filmleri 

2 - SON VALS 
lvan Petroviç, Kamilla Horne'nın şaheser filmleri 

FiYATLAR 1s - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 

16 - 19,30 zouzou 17 30 - 21,15 SON VALS , 

Burnovaya 
••••• 

Temiz içme suyu 
getirilecek 

Burnovada temiz içme suyu 
olmad1ğmdan belediye ve Ya
manlar dağındaki K ratepede
ki üç kaynağın suyu Burnova
ya getirilmek üzere tetkikat 
yapı?m ktadır. Keşif Türk in
şaat şu eti tar fından yapıl-

aktadır.Bu -ç kaynak suyunun 
Karatepeden 2urnovaya kadar 
isalesi 60-70 bin liraya mümkün 
o.:acakbr. Belediyenin, su isa
lesi için yirmi bin Jirası vardır. 
Belediıeler bank sından da 
elli bin lira istikraz edilmesi 
için teşebbüste bulunulacaktır, 

Suyun mikyası 4,5 dur. Üç 
kaynaktan saniyede 8,5 litre 
su akmaktadır. Şimdi Burno
vada mevcud su pis bir dere 
suyu olduğu gibi tesisatı da 
tamamen gayri feonidir Bu s , 
Yamanlar suyu Burnovaıya ge
tirildikten sonra bahçelerin 
sulanmasında kullanılacakbr. . ·-······ 
Kaymakamlar 

.. 
arsında 
Değişiklikler yaplldı 

Manisa ücretJi idare heyeti 
azasından Vehbi Sivas idare 
heyeti aznhğma, Afyon mek
tupçusu Aziz Giresun mek-

tupçufuğuna, Gediz kaymaka
mı Aziz Afyon mektupçulu
ğuna, eski Şavşat kaymakamı 
Hayri Muğla mektupçuluğuna, 
Uşak kaymak mı Besim N ev

.şehir kaymakamhğına, Taşköp

rü kaymakamı Şefik Seferihi
sar kaymakamlığına, Karabu
run aymakamı Muzaffer Pat
nos kaymakamhğtna, Karabu
run kaymakamlığına Ercis kay-

makamı Vasfi, Söl-e kayma
kamlığına Hizam kaymakamı 

Yahya Ömer, Tire ·a1rmakam
lığına lstanbul maiyet memur 
lanndan Celil, Uşak kaym -

kamlığına Divrik kaymakamı 
Adil, Muğla mektupçusu Sabri 
Perteke kaymakamlığına, Kuşa
dası kaymakamı Haşim, Eyüp 

kaymakamlığına, Kuşadası kay
m.ıkamlnğına lstanbul sicilli 
ticaret memuru Nail, Menemen 
kaymakamı Rebii Gölçük kay

makamlığına, Menemen kayma
kamlığma Ergani Osmaniye 

kaymakamı Emin, Söke kay
makamı Niyazi Meriç kayma
kamfığına, Tire kaymakamı 

Şefik Ergani Osmaniye kay
makamlığına, Akhisar kayma-

kamı Halil mahalli idareleri. 
ikinci şube şefliğine naklan 
tayin edilmişlerdir. 

••• 
Kiiçük haberler 

NUfus teftlşlerl 
Nüfus müdürü Mustafa nü

fus işlerini teftiş için Meneme-

ne gjtmiştir. Oradan Foçaya 
geçecektir. Müdür vek~letini 
başkatip Safi yapmaktadır. 

Kırtasire ihtiraçları 

Bu sene ilk mektepler kırta
siye ihtiyaçları kültür müdür
lüğünce şimdiden tespite baş
lanmıştır. 

Valimizin tetkikleri 
Balçovaya Ağamemnun ılıca

larına giden vali Fazlı Güleç 
bazı tetkiklerde bulunmuştur. 

Kız lisesi direktörü 
Mezuniyetle lstanbulda bulu

nan Kız lisesi direktörü şeh
rimize dönmüş ve maarif mü
dür vekilliğini ifaya başlamıştır. 

••••••••••••••••••••• -r çen n yapısı 
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Geçen yıl, yine bu sütanlar
de, dil meselesi ve cereyan· 
ları hakkında yirmi kadar ma
kalem neşredilmişti. Sıhhi se
bepter ve diğer bazı engeller 
d yısiyle on ali a-
bil madı. 

s· di. v dideki fiKir ve 
a rı a o gun ve 

bir tez halinde yazmış, hazır
lamış bulunuyorum. B lan 
biraz evvel ikmal edebileydi.n, 
dil encümeninin tayin etmiş ol
duğu vade içinde - yani 15 
Temmnz 936 tarihine kadar -
encümen reisliğine arzederdim. 
Ne çare · bir takım zati özür
ler sebebiyle bu vadeye yetiş
tiremedim .. 

Bugün dit meselesi, ilmi te
kamül safhasına girmiştir. 
DeFgi ve klağuzlarm çeıçive
sinden çıkın ; azariyeler e 
tezler ile mütalaa ve tetkik 
edilere - hakikat 
yoluna dö ·· ""ştür. Hedefe 
varmak "mk- lan yaklaşmıştır. 
Bu dileğe bamet etme · ve o 
ümniyeye ermek gayretiyle 
yaz.dığım bu tezi, bir r-r ftan 
aziz okuyucuların, bir tarakan 
da dil ene·· eni sayın üyele
riyle kurultaya iştirak e.decek 
ı:aUann di dad ve mütalaalanna 
arzediyorum~ 

liirlt dilinin lrar/ ~rr saı/rnda ar;r/
laf ı•e Triıkcmin rapısr; 

Mazisinden daha parlak İs
tik hallere hazırlanan Türk mil
leti; her şeyden önce sağlam 
ve tutumlu tekniğe dayanan 
bir dil ile cıhazianmalıdır ..• 
Öyle bir dil ki: 

A - Türkün ö:ı malı olsun.. 
B - Kendi varlığında sarsıl

maz temel üı.e.rine ku
ru n .. 

C - Maya yabana izl~rin 
lekesi kabl sın .. 

D - G ·· geç.tikçe kemal bula
rak - benliğine aykın 
düşmeyen unsurlarfa -
zenginleşsin! .. 

Son derece ehemli ofan bu 
dört maddenin hiç birisi yüz
üstü bırakıfamaz ve hiç birisi 
tumturaklı dileklere kurban 
edilemez ... 

Özlediğimiz sonuca ermek 
için gözönünde tutacağımız üç 
asıl vardır : 

1 - Harf aslı. 
2 - Sarf aslı . 
3 - Bina ( yapL ) aslı. 
Şüphe yok ki, Türkçe. yer 

yüzünde yaşıyan dillerin ilkle
rinden biridir. Vaktinde kema
le erenlerin de ilkidir. Bu dev-
reden sonra durmuş; bugünkü 
ihtiyaca yetmeyecek halde kal
mıştır. Bu gün, ona - medeni 
seviyemize uygun - küşayişi 

vermek için çalışıyoruz. Emek
lerimizin boşa gitmemesi, bir 
takım şartların yerine getiril
mesin~ bağhdtr. I~imiz, yanıl· 
madan, yanıltmadan bu şartla-
rı bulup tatbik etmektir. 

ileri sürdüğüm bu tez ife 
Türk dilinin bu gününe ve ya
rınına yarıyacak unsurlan bil
gi ilgisi ile görüp göstermeğe 
savaşacağım .. 

Programım; yukarıda yazdı
ğım dört madde ve üç asıl ile 
hulasa edilmiştir. 

Bunlann izah ve tafsili koca, 
koca kitabları doldurabilir .. 
Özün ve hakikatın çokluk 
içinde kaybolmasına razı deği
lim. Onun için, az sözJe ve en 
kısa yoldan hedefe varmağa 

çalışacağım. 
Başarı elde edebilmenin, 

çalışmada şuurlu davranmakla 
kabil o!a~ilecegini düşünerek, 
ona göre yol tutuyorum; işimi 
bölümlere ayırıyorum; teoriye 
dayayor, metotla işlcyorum. 

Tezim in bölümleri şunlardır: 
Birincisi : Türk dili teorisi; 
ikincisi: Harf asıllarının Türk 

---------· ::ıı. 
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Kamyoncular birleşti 
Çeşme yolcularının kamyon 

şoförierinden şikayetleri 
ÇEŞME 4 AGUSTOS ı maz da.. Çünkii yol orta-

Yakıcı sıcaklar, birkaç haf- sındasınız. Şoför dilerse sizi 
tadanberi Çeşme blajlarına yarı yolda bırakmak salahiye-
gözleri çelecek kadar bariz bir tini haizdir. Daha ileri gider-
kalabalık taşımıya başladı. Bil- senız: 
hassa Cu:::artesi ve pazar pün- - Lütfen aşağıya.. Hnsusi 
!eri b!ajlar adeta hir panayır otomobiliniz geldiği zaman 
yeri halini alıyor. Oteller hınca binersiniz. Cevabı sizi surtur-
hınç dolu.. Oteller hesabına mıya kafi gelir. Bir aralık kam· 
çok faydalı olan bu kalabalık, yonun yükü öyle bir bale gelir 
Çeşme yolcularının canlarını ki bu acayibüşşekil makina, 
sıkıyor. Nedt>n mi? sancıya sancıya yoluna devam 
Çeşmeye gidip gelme ışı etmiye başlar. Ölüm teblükesi 

kamyoncuların inhisarı altına ve saireden sonra Çeşmeye 
girmiştir. Mesela bu~ün Cumar- ayağınızı basarsınız. 
tesi.. Çeşmeye gilm;ye niyet Dabası da var .. Alaçatı 4 ve 
ettiniz. Kamyonların hareket Çeşme 5 kamyonları arasında 
ettıği hana gidiyorsunuz. Size birlik vücuda getirilmiştir. Bu 
kamyonda bir yer gösteriyor- iki makine müşterek çalışarak 
!ar. Bindiğiniz zaman vaziyette yolcuları diledikleri şekilde 
fevkaladelik yoktur. Yerinizde nakletmektedirler. Laalettayin 
rahat rahat oturuyorsunuz. Birar bir yolcu, arkadaşlarından biri-
sonra yolcu akını başlıyor. nin hususi makinesine binerek 
Kamyonda sıkışıyorsunuz. Öte lzmire gelse; bir daha birleşik 
taraftan kamyonun dört tarafı kamyonlarda bu yolcu için 
yiyecek ve eşya çuvallarıyle yer yoktur. Kend'si münasip 
doluyor. Bin bela yola çıkıyor- bir lisanla atlatılır ve makine-
sunuz. Fakat Reşadiyeyi geç- de, parasiyle seyahat etmek 
tikten sonra neye uğradığını- imkanlarını kaybeder. 
zı anlamıyorsunuz. Yirmi kiıi- iki kamyon sahibinin keyfi 
lik kamyonun içine on kişi da- için Çeşme yolcularının neşe-
ha ilave edildikten sonra ce- ferini kaçıran nakliyat mesele-
hennem azabı içinde tekrar sine alakadarların ehemmiyet 
yola düzeliyorsunuz. Yolda vereceklerini ümit etmek iste-
kalan yolcular varsa onları da riz. Bu şartlar altında Çeşme 
kamyona almaktan çekinmi- yolunda birçok kazalar olabi-
yorlar. lecektir. 

itiraza hakkınız yoktur. Ola· *** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dili teorisi bakımından tedkiki hayattır. 

Üçüncüsü : Sarf asıllarının Hayatı, ancak hareket ede-
Türk dili teorisi bakımından bilen varlığın müşahedesi ile 
t dk'k" idrak edebiliriz. Fakat, bu ka· 
e 1 1

• darla kalmaz; bu iki vasıfta 
Dördüncüsü : Türk dilinin mündemiç olarak - iç varlığa 

yapısı üzerinde mutalaalar. raci - daha iki vasıf sezeriz: 
Beşincisi : Umumi hükümler 1 Sübje ( Enfüs ) 

ve netice. 2 - Aksiyon ( Teessür ve-
TÜRK DiLi TEORiSi ya infial ) 

Nutk ile vaıııflı olan insan; ikisi dış ve ikisi iç var-
ilk yaradılışı ve onun ardınca lığa aid olan bu ikili ikiz 
gelen uzun zamanlarda söz vasıflar içinde bütün kili-
söylemek istidadını ancak kuv- nit dahildir. insan şuuru, bu 
vede ve mekmun olarak taşı· vasıflan, en ilkin şeklinden 
yordu. Bu istidadın fiilde uyan- en gayede şekline kadar de-
ması ve bir varlık olarak yer rece derece idrak ve ifadeye 
bulması, birçok asırlar sonra istidatlıdır. 
ve pek ilkin şekilde olmuştur. Bu istidada, natıka den'r. 

insanlar, bu pek ilkin dev- Natıkanın tebarüzü: Ses ve 
reye varmak için de, bir takım söz iledir. Fıtret, beşerde bir 
tekamül safhalarından geçmeğe ses cıhazı ibda etmiştir ki, 
katlanmışlardır. Önceleri, hay- teşekkülü, madde ve hareket 
vanlar gibi, - mana delaletleri vasıfları ile. mütenazır ve mü-
belirsiz-sesler çıkarmışlardır.Ta tenasiptir. Yani bu cihaz, bize 
ki, ses cibazımızdan çıkabilen iki türlü eser verir ki, yerine 
seslerin, nevi ve mikda- göre -makus veya mebsutu ile 
rını ve bu seslerin harici mütenasip olmak üzere- madde 
ve dahili alem ile müna- ve harekete işaret olur: 
sebetlerini tayin edebilsinler.. 1 _ Vuayyel (siit) 

Sözün ilk teknik şekli böy- 2 _ Konson (samit) ve 
lece vücud bulmuştur. Bu şek- Sait + samit = Söz. 
lin vücud bulmasında amil olan Böylece söz ile hayatın ilgisi 
teoriyi şöylece mutalea ede- belirir. 
biliriz: işte; dil teorisi ve ilk diller-

Alemde ve insan idraki kar- den birisi olan Türk dilinin 
şısında, her varlık iki vasf ile 
görülür: 

1 - Obje ( Madde ) 
2 - Muvman (Hareket) ve 

madde + hareket -

teorisinde asıl, budur. Bu asıl 
üzerinden Türk dilini tetkik 
edersek 
!arız. 

yanılmadığımızı an-

- Bitmedi -

,,----=-------llJ!I.--------------·, 
SAFI AŞK 
- 64 - Türkçeye çeviren : R. B 

''------·----------------------~ Daha çok acemidir, Biraz 
zaman geçsin ... Sanatın hakiki 
güzelliğini ve inceliklerini tef
rika başlasın elbette kendisine 
hak verecekti. 

Yine anlıyordu ki eski tenor 
Mustiye Loransı bulmak, keş-

. fetmek şerefinin kendisine aid 
olduğunu iddia ederek daima 
kendis ine üstün bir mevkide 
bulunacaklı. 

Ya'nız bu düşünce içinde 
derin bir acı uyandırmağa ye
tiyordu. 

Madam ki metresini kaybet
ınesi mukadderdi. Ne için da
ha ilk günden Loıans Föyantı 
keşfeden kendisi olduğunu belli 
etmemiş. onun muvaffakıyetini 
kendi eliyle .~azırlamamı tı. 

nuyordu. Mu~tiye yanında sö
nük ve hatta silik bir sima 
halinde kalmağa mahkumdu. 
Lorans ikbalini hazırlıyacak 
adamı herşeyin üstünde tutu
yordu. Şu halde kendi sözleri
nin nişanlısı üzerinde bir nüfuz 
ve tesiri olmıyacaktı. Lorans 
nişanlısına biç olmazsa musiki 
bakımından sonradan görme 
bir zenginin fakir akrabasına 
yaptığı muameleyi yapıyordu. 

ZAFER GÜNÜ 
Mustiye ve Mayın ilk kon

serleri çok parlak bir rağbete 
mazhar olmustu. Büyük tiyat
ro binasının geniş salonlarını 
dolduran halkın yarısından faz
lası davetiyelerle gelmişlerdi. 
Londra ve Parisin en mümtaz 
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J ı A ~ dililfe a 

Son Telgraf Haberleri 

Spor evi ete • 
geçıyor 

Zelzele oldu 

Maarif vekaleti spor işlerine bakacak 

lstanbul, 4 (Ö.R) - Kandilli 
rasathanesi dün üç zelzele kay
detmiştir. Bu zelzelelerin üçün
cüsü lstanbuldan 380 kilometre 
mesafede vuku bulmuş olub 

ve bir spor müsteşarlığı ihdas edilecek Ad;~;;~<l:r. 
lstanbul 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Fut

bolcuların Bt'rlin olimpiyadlarında feci bir şe
kilde yenilmeleri lstanbul spor mahafillerinde 
derin bir teessür uyandırmıştır. Gazeteler takı
mımızın karma karışık bir oyun oynadığını, id
manlarını ihmal ettiğini, hatta lstanbul müsaba
kalarında elde ettiği formunu bile kaybettiğini 

1 

Olimpiyadlarda aldığımız çok kötü neticeler- Sıcaklar 
den sonra, ileri memleketlerde olduğu gibi biz- Amasya, 4 (A.A) _ iki gün-
de de spor teşkilatının devletleştirilmesi düşü- dür şehrimizde şiddetli sıcaklar 
nülmektedir. Ankarada da bu cereyan vardır ve bükiim sürmektedir. Hararet 
daha kuv>'etlidir. Spor teşkilatında esaslı deği- dün gölgede sıfırın üstünde 
şiklikler yapılacağı ve teşkilatın Maarif vekale- 35-36 idi. 

yazıyorlar. 
tine bağlanarak bir spor müsteşarlığı ihdas edi- U k 
leceği söyleniyor. şa ta spor 

----------.--~ .... ---------- Uşak4(A.A) - Uşak stadyo-
HABEŞ ÇETELERi ADDIS ABEBA VE munun eksiklerinin tamamlan-
DESSIYE KAPILARINA DAYANDILAR masına başlanmıştır. Yakında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muharebe çok kanlı oldu 
koşu pisti futbol sahası diğer 
tesisat yapılacaktır. Bu işleri 
takip etmek üzere beş kişilik 
bir heyet ayrılmıştır. 

- Baş tara/ı birinci salıi/ede - tasından kalbi sayılan Dessieye miş, fakat ltalvanların söyledi- Uşakta ku··1tu"' r 
mandanlığı bu taarruzların ta- de şiddetli baskınlar yapmış- ğine göre, 1000 kadar ölü bı-
mamen defedildiğini iddia et )ardır. rakarak püskürtülmüşlerdir. faaliyeti 
mekte ise de, Havas muhabiri Dessiede ltalyan garnizonu Diğer taraftan Habeşlerin 
şimdi Adis-Abebanın bazı ma- gafil avlanmıştır ve ancak tay- altmış kadar kamyonu tahrib Uşak, 4 ( A.A ) - Halkevi 
halleleri Habeş çeteleri tara- yare kuvvetlerinin müessir yar- ve iki yüz kadar yerli Italyan yönetim kurulu evin kültür faa-
fından ihata edilmiş bulundu- dımiyle çetelerin taarruzları askerini katlettikleri haber ve- liyeti üzerinde görüşmeler yap-
ğunu ve Habeşlerin görülme- defedilebilmiştir. rilmektedir. mış ve bu hususta karar ah-
miş bir inadla ltalyanları tazyik Bazı telgraflarda Dessie har- Adis - Abeba şehri üç muh- narak tatbikine geçmiştir. 
ettiklerini bildiriyor. bına yedi bin ölü olduğu bil- telif noktadan binlerce asinin 24 Ağustosta toplanacak 

Paris 4 (Ö.R) - Somaliden diriliyor. hücumuna ugramıştır. Muhare- üçüncü Tiırk dili kurultayına 
gelen bazı haberlerde Habeş Portsait,4 ( A.A ) - Bazı be 28 ile 29 Temmuz arası 36 delege olarak Halk evi başkanı 
çetelerinin clün mahtelif istika- mevsuk haberlere göre, son saat kadar devam etmiştir. seçilmiştir. 
metlerden Adis·Abebaya taar- günlerde Adis-Abeba etrafında Asilerin püskürtülmesinden Dalmaçyada 
ruz ettikleri teyid olunuyor. hakiki muharebeler cereyan sonra da tüfenk ve top sesleri 
Çeteler, ltalyanlara çok kanlı etmiş ve bu şehir uzun devam etmiş ve şehrin civa- turizİm 
zayiat verdirdikten sonra çekil- müddet a~iler tarafından ihata rındaki mühim miktarda asi Ô 

· I d" ş· d" h kk k 1 edı'lmı'ş bir vaziyette kalmıştır. k ti · Jd ki J Belgrad, 4 ( .R) - Dal-mış er ır. ım ı mu a a o a- uvve erı o ll arı yer ere maçya sabili boyunca devam 
rak biliniyor ki; yağmurlar baş- Şehir civarının asilerden tama- tekrar yerleşmişlardir. eden turizim şösesinde çalışan 
Iar başlamaz Adis-Abeba Ha- men temizlenmiş olup olmadığı Direduadan gelen bombardı- ameleler Roma tarihine aid 
beşlerin taarruzlarına açık bulu- hakkında elyevm biç bir malumat man Trimotör tayyareleri keşif bir mezarlık bulmuşlardır. Bu 
nacaktır. Ve ltalyan garnizonu mevcut değildir. Mamafih ita!- tayyarelerinin hareketine işti- mezarlardan onu açılarak bir 
için bu şehirde barınmak im- yan otoriteleri vaziyete hakim rak ederek asilerin püskürtül- takım asar keşfedilmiştir. 
kansız değilse bile, büyük feda- olduklarını söylemektedirler. mesine yardım etmişlerdir, f k • 
karlıkları istilzam edecektir. Dessie'den Adis-Abebaya Asiler bu tayyarelerin birini ranSIZ ODgreSI 

Paris, 4 (Ö.R)-Stefanı ajan- giden yola hemcivar olan arazi düşürmüşlerdir. Paris, 4 (Ö.R) - 8 5 {)O O 
sının oldukça mutedil bir Decaz Aberranın kumandası Asi kuvvetler taarruzunun muallimi bir araya toplıyan 
lisanla verdiği bir habere göre a !tında bulunan ehemmiyetli püskürtülmesi vaziyeti düzelt- muallimler kongresi de, lspan· 
çeteler, yalnıt Adis - Abebaya asi kuvvetlerin işgali altında miş değildir. Bu vaziyetin uzun yol demokrasisini müdafaa için 
taarruz etmekle kalmamışlar; bulunmaktadır. Bu kuvvetler müddet çok nazik kalmasından çarpışan hükumet kuvvetlerine 
Habeşistanın sevkülceyş nok- Italyan kıtaalarına taarruz et- korkulmaktadır. sempati izhar etmiştir. ........ D~~i-~y~li~~·····id~;~~i······· ................ 8.~ş·~~ki·i··i~ö~ü···i~i~·~·lı~i<l·~············ 
Almanya ya • son sıstem altı 

etti 
yolcu 

• • vapuru sıparış 

Ankara, 4 ( Yeni Asır ) - Denizyolları idaresi ıçın sipariş 
edilecek vapurlardan altısının Almanyaya ısmarlanması mukar
rerdir. Vapurlar çok sür'atli olacak, kamaralarr\a akar soğuk, 
sıcak su tertibatı bulunacaktır. Vapur bedelleri Türk mallarile 
ödenecektir. 

Yine Denizyolları idaresi hesabına sipariş edilecek olan üç 
vapur Marmara seferlerinde, bilhassa Mudanya hattında çalışa
caklardır. Bu vapurlar iki yıl zarfında ikmal edilecektir. 

Ankaraya gelen Denizyollan işletme şefi bugün vekaletle 
temaslar yapmıştır. 

Fransız bankası müdürü 
Berlin, 4 (Ö.R) - Bank dö 

temaslarına devam etmiştir. 

bir aydan beri gazetelerde 
yaptığı ustalıklı reklamler hal
kın merakını tahrik etmişti. 

Seyircilerin çoğu bu kadar çok 
övülen harikalı sesin Norman
diya çiftliklerinden birinde keş
fedildiğini bildiklerinden Lo
ran~ Föyantın sahneye çıkma
sını derin bir sabırsızlıkla bek
liyorlardı. 

Sahnede muazzam orkes'ra 
heyeti akordla meşguldüler. 
Hıncahınç dolan büyük salon
dan halkın sabırsızlığını gös
teren sesler yükseliyordu. Bü· 
tün dikkata rağmen işte bütün 
yerler dolduğu halde gelenle
rin arkası kesilmemişti. Şık 
madamlar meşgul buldukları 
yerleri için şikayet sesleri yük
seltiyorlardı. Birçok mösyolar 
bukadar kalabalık içinde ma
damların geniş tüylü şapka
larile gelmelerini tahammül 
edilmez birşey saymakta idiler. 

Emmanüel, Mustiyenin loca
sından bu binlerce seyircinin 

Frans müdürü, doktor Şahtla 

Okadar heyecanda idi ki, zor
lukla kendini tutabiliyordu. 

Bu dakikada kafasını yalnız 
şu düşünce işgal etmekteydi: 

- Lorans muvaffak olacak 
mıydı? 

Şimdi on aylık mesainin ne
ticesi merhametsiz bir imtihan
dan geçecekti. Lorans Parisin 
en kudretli orkestralarından 
birinin refakatında olarak titiz 
bir halk kütlesi önünde ilkön
ce Stances de Sapho'yu, sonra 
da Cesar Erak'ın "L'air de L'
archange,, ını teganni edecekti. 

işte bir aydanberidir ki bu 
konserin ümitleri ve korkuları 
içinde yaşıyorlar. Provalardan 
bal,i kalabildikleri saatlarda 
Parisin en tanınmış moda ma
ğazalarını dolaşarak Loransın 
sahne elbisesini hazırlıyorlardı. 
Madam Mustiye Loransın sesi 
kadar güzelliği ve tuvaletiyle 
de seyirciler üzerinde derin ve 
unutulmaz bir tesir bırakmasını 
istiyordu. 

Başvekil gelecek hafta 
kağıd fabrikasını açacak 

lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Başvekil ismet lnönü 
Ankara ekspresine bağlanan hususi vagonla şehrimize gelmiş; 
Haydarpaşada şehrimizde bulunan vekiller, saylavlar, lstanbul 
valisi ve birçok zevat tarafından karşılanmıştır. Başvekil doğru 
Floryaya giderek Atatürke mülaki olmuştur. Başvekil şehrimizde 
on gün kadar kalacaktır. 

Başvekil ismet lnönünün bu arada lzmitteki kağıd fabrikasının 
küşad resmini yapması muhtemeldir. 

Yunan erkanıharhiye reisi 
Atina, 4 (A.A) - Büyük erkanı harbiye başkanlığına 

tayin edilen general Papagos yeni vazifesine başlamıştır. 

bir tipti. Onun için Loransın 

tuvaleti hazırlanırken onun fik
rine ve zevkine müracaat edil· 
mişti. 

Emmanuel odasında tam üç 
gece gözlerine uyku girmeden 
Loransın tuvaletinin desenlerini 

hazırlamıştı. Şu balde ister is
temez sevgilisinin zaferini ha

zırlamağa iştirak ediyordu. Bir 
müddettenberi o kadar unutul

muştu ki son dakikada müta
leasının alınmış olmasından 
gurur duydu . 

işte Emmanuel bu dakikada 
da bunları düşünüyordu. Yan· 
dalii localardan kulağına istih
faf sesleri geldi. Onları dik

katle dinledi. iki şık bayan 
şöyle konuşuyorlardı: 

- Jüliyen bilir misin, ben 
bu müsamerenin bir fiyasko 

olacağına eminim. Bu kadının 
sesı küçük bir odada belki 

hoştur. F3kat 

yahudi Mayın hatırını yapmak 
için Rapmellere randevumuzu 
kaçırdığımıza müteessifim ..• 

- Evet hakkın var ... Ben d'e 
bu fikirdeyim. Fakat bir kerre 
gelmiş bulunduk. Sabredelim. 

Emmanüelin sapsarı çehresi 
duyduklarıyla adeta yeşile kaç
mıştı. Öte yandaki locadan ge
len sesler de daha müsamaha· 
kar değildi. Biraz ötede anne· 
siyle iki hemşiresinin yer al· 
dıklarını gördü. Onlar da Pa
risin en şık en kibar halkının 
bu konsere koşmuş bulunma
larına hayrette idıler. 

Tam bu sırada şef masası 

üzerine üç defa hafifce vurdu. 
Bir dakika kolları havada kal
dı. Gözlerini sahneye çevirmiş
ti. Sonra daha üç defa vurdu. 
Orkestra uvertura başladı. Sü
kunetin kendi kendine teessüs 
edeceğine emindi. 

Filhakika bir saniye içinde 
salonu derin bir sessizlik kap
ladı. 



Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sonradan görmeler ..• 
arayı bileğinin ve alın terinin değil, hadiselerin yardımiyle 

so radan görenlerin hali soysoptan zengin insanlann halinden 
çoh farklı oluyor, birincilerde zenginlik hazır elbise gibi ikinci
lerd\! sekiz defa prova edilmiş ısmarlama elbise gibi duruyor. 
Onun için çingene tabiatla, zıbçıktı zenginlere : 

- Ne olacak sonradan görme. Derler. 
Bir tesadüf ve şans vurgununun birdenbire rüyasında göreme· 

diği bankanot yığınlarına kavuşan türedi zenginler şaşkınlığm 
verdiği şımankhktan yakalarını kurtaramazlar. Bunlar kırk kişi
nin içinde derhal seçilirler. Ne dilleri yontulmuştur, ne de tüy
leri. 

Analı avratlı küfürler lisanlarının garnitürü, hareketlerinin 
taıatosudur. Onlara sorarsanız kazandıkları yalnız para değil 
ayni zamanda mevki ve şereftir. 

Nüfuz, şeref, mevki, ve kar kelimeleri her harfi yüzlük ban
kan otla satın alınabilen birer metadır. Mevkilerin;n kudretini, 
nüfuzlarının vüsatini tapu senedlerinin adedile, bankalardaki 
hesabı cariler.inin matlub hanesiyle ölçerler. 

Meyhane garsonlarının önlerini ilikliyerek selama durmaları 
onlara bir memleket halkının boyun eğmesi kadar gurur ve zevk 
verir. Sadakayı herkesin gözü önünde verirler. Bir bayır mües
sesesine • sırf isimleri gazetelere geçsin diye - teberrüatta bu
lundukları zaman bu hadiseyi yedi yaşından yetmiş yaşına kadar 
herkesin işitmesini isterler. 

Giy~nmeleri dilleri kadar bozuktur. Turuncu çorabı, beyaz 
ıskarpini, siyah pantalonu, kahve rengi sof ceketi, melon şap
kayı bir arada giyerek dolaşanları çoktur. 

Bunları yola getirmenin bir çaresi var, üç dersten imtihana 

tabi tutmak. Muaşeret edeblerinden, paranın manasından; içtimai 
kaidelerden imtihan vermiyenlere yapılacak birşey kalır. O da 
şair Ziya paşanın dediği gibi : 

Zerduz palan vursan eşşek yine eşşektir 
Diyerek şerlerinden sakınmaktır. 

-··· Vehib paşanın Yunanistandan 
tardı tesirle değildir 

Atina, 4 (Ö.R) - Başvekil Metaksas, Vehib paşanın Yuua
ııistandan tardı hakkında ittihaz edilen kararın, doğrudan doğ-
ruya Yunan hükumetince alındığım ve bu hususta yabancı biç 
bir bükfımet tarafından ne bir teşebbüs ne de bir taleb vuku 
bulmadığını söylemiştir. ........... 
Yugolavyada hazırlık 

lngiltere Kralı Dalmaçyaya gitmek 
Üzere Londradan ayrılacak 

Belgrad 4 (A.A) - Sa Ma
jeste Kral sekizinci Edvard, 
Londranın Kroydon tayyare is
tasyonundan tayyare ile hare
ket ederek Lö burje tayyare 
kararSı{iihına inecekler ve bura
dan trenle Brendiziye hareket 
edeceklerdir. 

Sa majesteyi hamil bulunacak 
hususi tren Lozan, Milano şe
hirlerinden geçerken fevkalade 
merasimle selamlanacaktır. 

hasım teşkil edecektir. Yat bu 
denizin büyük ve küçük birçok 
limanlarında tevekkuf edecek 
ve kıyıların hemen arkasında 

göklere kadar uzanan balkan· 
ların latif manzaralarını, üzüm 
salkımları ve zeytin ağaçlariyle 
süslenen sahillerin geniş plij
larmı bol bol görecektir. 

Dalmaçyada sahilden öç ki
lometre yakınında, bine yakin 
küçük adacıklar bu mıntakanın 
güzelliğini arttırmaktadır. 

l 

Bütün istasyonlarda Sa majes~ 
tenin emniyetle seyahatlerini 
temin için şimdiden tertibat 
alınmıştır. 

lngiliz kralının Nahlin yatına 
Splitt limanmda binecekleri 
ve Dalmaçya sahillerinde bir 
hafta kadar kalacakları tahmin 
ediliyor. Dalmaçya kıyılan, Sa 
Majestenin Adriyatik ve Ak
denizdeki seyahatierinil! ilk saf-

Deyli Telgraf gazetesi kralın 
seyahat programında hiç bir ta
dilat yapılmadığını bildiriyor. 
Bir gazetenin Belgrad muha
biri, bütün Yugoslavyanın bu 
ziyareti heyecanla beklediğini 

Belgradtaki büyük mağaza vit
rinlerinin daha şimdiden kral 
Edvardın resimleriyle süslen
diğini haber veriyor. 

•••••••••··· ···---······ ······•·•••··•····•····• Mı· ll"ı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan : Adnan Bllget - 30 -

Bazan acllarımın söndUğUnU hlssedeM;;,•.-oımm•z•a•m•a••n j 
kollarım a, vücudumda bir canavar kudreti peyda 
olur. Yatağıma sığamam. Bu miHhlş vehimdir. Sabiha .. 

Apandisit anketi : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

E. H. Üstündağın cevapları 

Apa disi in umumi 
~ . ezahüratı nelerdir ? 
meliyat kararı nasıl verilmeli. Müs

tacel ameliyat ne vakıt yapılmalı ? 
-2 

Dahi/ive mütelıassısı Dr. Ekmn 
Hayri Üsttındağm anketimize ceva
bının SO!l kısmını da bugün ııeş
tediyoruz; 

Bir da apandjsitin umumi 
tezahüratı vardır. 

Bu umumi alametlerden birisi: 
Ağrı ile beraber ekseriya kus
mamn baş göstermesidir.Kusma 
çok şiddetli değildir.Fasılalarla 
tekerrür eder ve nihayet btis
bütün zail olt1r. Kusmanın mu
annid ve devamlı olması has
talığın şiddetine delalet eder. 

Diğer bir alamet te hara
retin yükselmesidir. 38,5 - 39 
kadar yüksek mutavassıt şid
detteki vak'alarda 4 - 5 gün 
zarfında hararet düşer. Bazan 
da hastalık: titremekle bera
ber hararetin birden(40) dere
ceye kadar yükselmesile baş
lıyabilir. Hararet 4 • 5 gün 
zarfında düşmez veya ikinci 
haftadan itibaren yine yüksel-

meğe başlarsa apandis nahiye
sinde bir apsenin teşekkül 

etmekte olduğuna hükmedil
melidir. 

Apandisitte hararetin nasıl 
başladığına ehemmiyet vermek
ten ziyade nasıl seyrettiğini 
takip etmek mühimdir. Haki-

katen az mikdarda hararet 
tereffüüyle müterafık olmak 
üzere büyük apselerin teşek

külü de vakidir, 
Nabzın hali : Ekseriya apan

disitin şiddetine tabidir. Orta 
şiddette apandisitlerde nabız; 

hararet derecesilc mütenasip 
olarak 80-100 arasındadır.Mun
tazamdır. Mütecanistir. dolgun· 
dur. Nabız adedinin azalması 
daima iyi bir alamettir. Ufak 
yumuşak, gayri muntazam ve 
sür'atlı bir nabız ise daima 
fena bir alamet telakki edil
melidir. 

Hafif ve orta şiddette apan
disitlerde dil ekseriya paslıdır. 
Ağır vak'alarda ekseriya ku
rudur. Yumuşak ve rutubetli 
bir dil daima iyiliğe; sert ve 
kuru bir dil ise fenalığa işa~ 
rettir. 

Had apandisitin yapabileceği 
ihtilatların burada tafsilinden 
sarfınazar ediyorum. 

Müzmin apandisit : Daima 
had bir apandisitin temadisi 
olarak telakki edilmelidır.Müz
min şekil apandisitler daha 
ziyade çocuklarda görülür. 

)ediğim zamanlarım olur... Bu 
zamanlar ekseriya gecedir. Her 
kes bilmem kaçıncı uykusunda 
eşile başbaşa, kucak kucağa 
sabahı getirirlerken biran için 
bütün acılarımın söndüğünü 
hissederim. O zaman kollarım
da, vücudumda bir canavar 
kudreti peyda olur. Yatağıma 
sığamam... Kapalı gözlerimin 
eyi rüyalarından fedakarlık 
yaparak ayağa kalkarım... O 

Müzmin apandisite müptela 
olan çocuklar ekseriya değişik 
ve düşkün bir manzara arzet· 
llleğe başlarlar. lştihaları yok
tur ve gittikçe zaifJerler. Hara
ret dereceleri ekseriya hafif 
olarak yükselir. Çocuklar za
man zaman, karın ağrısından 

şikayet ederler. Bu umumi ve 
birçok hastalıklara şamil olan 
araza istinat ederek apandisit 
teşhisi konamaz. ancak, mevzii 
tazyik ağrısını davet etmek 
ve bununla beraber o nahi
yede adeli müdafaanın vücu
dunu hissetmekle beraber, ha
rarette de zaman zaman bir 
yükselme tesbit edilebilirse hiç 
tereddüt etmeden müzmin 
apandisit teşhisi koymak la
zımdır. 

Ayni veçhile kabil insanlarda 
dahi mide ve bağırsak cihe
tinden gayri muayyen alaimin 
zuhuru bulantı, genirti, batında 
gayri tabii hislerin vücudu ba· 
zan ishal bazan kabızlık husulü 
daima apandisiti düşündür· 

melidir. 
Apandisitin tedavisi : Apan• 

disit tedavisinin tarzı tatbikin· 
de doktorların çok büyük m'!s· 
uliyetleri olmak lazımgelir. Bu
gün, artık herkes tarafından 
bilinen bir hakikattir ki, en 
ağır apandisit vak'alarında bile 
hastayı vakıt geçirmeden mahir 
bir cerrahın eline tevdi etmek 
sayesinde hastanın hayatını 

kurtarmak kabildir Şu halde 
cerrahi tedavi en esaslı bir 
tedavi şeklidir. 

Yalnız meselenin püf noktası 
şuradadır. Apandisitli bir has
taya davet edilen, doktorun 
kararı ne olmalıdır? Eğer ame· 
liyata karar verirse ameliyatın 
zamanını nasıl tayin etmelidir? 

Bizim de iştirak ve kabul 
ettiğimiz kanaata göre apau-

disitli bir hastaya davet edilen 
bir dahiliye doktoru kendi 
kı:ınaabnı feda etmemek şar· 
tile derhal bir operatörü kon· 
sültasyon ıçın çağırmalıdır. 

Ameliyatın derhal yapılmasına 
karar verilmeyip te bunu gayri 
muayyen bir zamana terket
mek kararlaştığı takdirde her 
iki doktor arasında emniyetli 
bir sulh teessüs etmiş olur. 
(Müsellah bir sulh) ... Her tehlü
keye karşı mücehhez bulunmuş 
olmak için hastayı bir kılniğe 

- Söyle Sabiha ... 
- Hayat bizi çok yanlı~ bir 

yolun üzerinde birleştirdi. 
- Doğrudur. 
- Ben seni hakikaten sev-

diğimi sanıyordum. 
- Tahmin ediyorum. 
- Halbuki yanılmışım ... 
- Bunu yakından biliyorum. 
- Yanılmışım... Ben seni 

hiç mi hiç sevmiyormuşum ... - ....... . 
zaman gözlerim mabmurdur, - Yahutta... Bun:ı sevme-
Ve ben neşeliyim... mek adı verilmez. Bu çok baş-

Her zamankinden biraz fark- ka· bir şey... Bir kadın daima 
- Sus artık, sus Sezai.. terde olursa olsun kendisine lı ve cür'etkar, sert adımlarla sevdiğini değil, arzuladığını 
- Susacağım tabii.. Söyle· aid o'an bir insanı sever, ok- yürümeğe başlarım. Bu cesaret tercih eder. Kadın rubu çok 

necek fazla birşey kalmadı ki.. şar... Bu onun hakkıdır. Her senin oda kapma kadar d~vam muğlak ve müfsiddir. Dünyada 
Ne tuhaf Sabiha.. Neden biz evli adamın hakkıdır, bu.... eder. Orada, oda kapında bü- iki şey korkutur: 
senli benli görüşmüyoruz. Ne- Fakat ... Benim hakkım yok. tün cesaretim kaybolur. O kud- - Kadın ve Kobra ..• 
den seni kucaklamıyorum. Ka- Ben seni kucaklıyamamak, ret söner, söner. Ben ne yalnız kadın, ne de 
rım değil misin .. Kanun bağ- hatta yiizüne bakamamak mev· Sonra ... Seni gizliden gizliye kobrayım ... Fakat ikisinden de 
ları seni, benim yanımda tanı- kiindeyim.. Kusurum var be- kapı aralığından seyretmekten biraz var.. ikisi de hislerime 
mayor mu? · E k - · k ç k kendimi alamam. Bu çok müt- karışmış... Seni sevmedim di-

nım... r egm usuru... o B 1 b' 'dd 
Utamyomm ... Senden utanı- -tb' t' b •_hiştir. Bütün arzularımı nefsin- yemem.. öy e ır ı ia yalan mu ıç ır u ... 

Kayseri 1-Ialkevi 
seyahatlar tertib 

Erci yaşa 
ediyor 

Kayseri, 4 (A.A) - Halkevi tarafından Erciyaşa çıkmak 
üzere büyük bir kafile tertib olunmaştur. Kafileye biri dokuz 
yaşında olmak üzere 3 kadın ve 13 erkek iştirak etmiştir. 

Kafile Tekin yaylasına kadar kamyon!arla gitmiş sabah saat 
6-30-da oradan dağa tırmanmaya başlamıştır. Dağm çok tehlükeli 
mıntakalannı büyük bir cesaret ve metanetle aşan kafile saat 
14-30-da 3800 rakımı gösteren tepeye varmıştır. 

Tepeye Halkevi adına bir bayrak dikilmiştir. Tepede bir 
mahfaza içinde bulunan deftere çıktş habrası kaydolunmuı, 
dönüş develi yolu ile yapılmıştır. Kafile halinde Erciyaşa çıkmak 
imkanı olduğunu gösteren bu seyahat Erciyaşın yakın yıUarda 
dağcılık ve toplu seyahatlarla kayakçılığa sahne olabileceti 
ümidini vermektedir. 

Adis - Abeba sokaklarında Habeş-
lileri kurşuna dizdiler 

Port Said 4 ( Ö. R) - Adis • Abeba taarruzu hakkında 
alınan son haberlere göre, 2000 kadar Habeş cengaveri, Habeı· 
lerin dini yortuları münasebetiyle şehrin mahallelerine kadar 
sokulmuşlardır. Muharebe çok çetin ve kanlı olmuştur. 
Habeş çeteleri çekildikten sonra, Adis - Abebadaki Habeı 

baş papası başta olduğu halde bir çok Habeşliler, sokak orta• 
sında kurşuna dizilmişlerdir. 

Şehrin caddeleri cesetlerle doludur. Adis - Abeba şehrinde 
harp hali ilan edilmiştir. 

Polonyada ün:versite talebeleri 
yahudi tüccarlara taarruz etti 

Varşova, 4 (Ö.R) - Polonyada müfrit milJiyetperverler tara
fından yahudiler aleyhinde tahrik edilen hadiseler kanlı bir tekil 
almıştır. Bir çok yahudi tüccarlar, Nasyonalistler ve Ukra111a 
Darülfünunu talebeleri tarafından dövülerek varalanmışlardır. 
Zabıta bu mütearrızlardan bir çoğunu yakalamıştır. Lehlerden de 
yaralananlar çoktur. Hatta ölenler de vardır. 

....................................................................................... 
nakletmek çok ihtiyatlı ve ye• ( doğru bir temayül görüliine 
rinde bir tedbir olmalıdır. yine derhal biçağa müracaat 

Ameliyat kararı : Evvela ilk etmelidir. 
kırk sekiz saat zarfında sani- Müstacel ameliyat devreıi 
yen (3 - 8) gün zarfında bir de geçtikten veya geçirildikten 
muahhar zamanda verilebilir. sonra yani ilk veya ikinci hafta 

Müstacel ameliyat : Münteşir zarfında ameliyat yapılmasını 
peritonitle müterafik apandi- ekseriya cerrahlar muvafık gör-
sitlerde yüzde 95 muvaffakı- mezler. Kat'i mecburiyet ol-
yetle neticelenir. Ameliyat ne mayınca bu müddet zarfında 
kadar çabuk yapılırsa muvaf- ameliyatı tehir etmek muva· 
fakıyet nisbeti o kadar ziya- fıkbr. Çünkü henüz haatahk 
deleşir. Peritonit teblükesi, devresinin kemalinde bulunan 
ikinci hastalık gününde başla- bağırsağın ameliyat esnasında 
yıp üçüncü günde ise çok delinmesi ve iltisakatın ayni· 
şiddetlendiğ•nden, ameliyatın ması ve bu yüzden umwnl 
ilk (24) saat zarfında yapılması veya mevzii tali intanların hu· 
çok muvafık olur. Eğer has- sule gelmesi çok muhtemeldir. 
tanın doktora müracaatı 24 ile Muahhar ameliyat ne vakıt 
(48) saat arasında bir teahhurla yapılmalı : Mevcut tümör re· 
vaki olmuşsa; o zaman ameli- zorbe yani imtisas etmek isti· 
yat karııın için hastalığın şid- dadını göstermezse; takaniib 
detine ve hastanın umumi va- alameti tezahür ederse, Yeya 
ziyetine bakılır; (hastanın man- tümörün büyilmesi vesair ihti· 
zarası, nabzı, küreyvatı beyza- )atat görülürse ame)iyata karar 
nın adedi) hastalık şiddetli vermelidir. 
evca ve vahamet gösteren ali- Hid devreler arasında ya· 
imle başlamışsa ve delinme pılao ameliyat: 
şüphesi gösteriyorsa yine der- İki hecme arasında sftkAnet 
hal cerrahi müdahale yapıl- zamanında yapılan ameliyat· 
malıdır. Bu vaziyet karşısında larda tehlüke en azdır. 
ameliyatı tehir etmek hastanın Apandisit hakkında halkı· 
hayatını çok büyük bir tehlü- mıza umumi bir fikir verebil· 
keye atma\t demektir. melC için bu kadarla iktifa 
Eğer tezahürat hastalığın edilmiştir. Bu maJfımatı edinen 

başlangıcında o kadar şiddetli kimseler kendilerinde apandi· 
değilse, ikinci güne kadar bek· sit şüphesi hissettikleri zamu 
lemek muvafıktır, Eğer ikinci derhal en yakın bir doktora 
günden itibaren hastanın vazi· müracaat etmelidirler. 
yetinde hafif te olsa fenalığa E. H. ÜstUndal 

Ahmede gelince... Onu ... 
Onu cidden seviyorum. Sev
mekte haklıyım... O müsbet, 
sen menfi bir 'adamsın... Sen 
erkek kılığında bir kadın, o 
kadın renginde bir erkektir. 

Hem kusuru da var, onun ..• 
Çok çirkin ... 

Fakat bana senden çok ya
kındır. Bunlar acı itiraflardır. 
Fakat hakikatı anlattıkları için 
konuşulmasında fayda vardır. 
Bir gün ondan soğumam da 
mümkündür. 

rafta Ahmed var . . . Ve ikinis 
de orada ayni derecede hl· 
kimsiniz. ikinizi de seviyorum. 
iki sevgimin birinde ifrat, öte
kisinde itidal var. Hangisi da· 
ha iyi... Bilmiyorum ki onu ..• 

Hem .•. Bilsem ne çıkar. Ter· 
cih imkinı var mı? Sınirler 
hayatı, hisler alemleri yarabyor. 
ikisi de iyi ve güzel şeylerdir· 
Birini diğerinden ayırmak ıalf· 
küldür. 

Şimdi ise ben hastayım ••. Kar 
nımda bir çocuk, onun çocuğa 
var. Onun çocuğunu senin yu• 
vanda dünyaya getireceğim. 811 
doğum, başlı başına mubtetelll 
bir felaketi hazırlıyor. Dünyanın 
manasızlığını hayran gözlerile 
seyretmek mevkiinde ~al~ca~ 
çocuğumun şaşırması 1htim• 
var. O da, herkes gibi baba· 
sını sevmek istiyecek. iki ba· 
hadan birini tercih lazım.. On• 
hangi yüzle: " Senin bab•11 

şu zattır ,, diyeceğim... VeJ• 
yorum. Eşimden utanıyorum. Sazan ~üşünürüm... de toplıyan insanı bu kadar olur .. Hatta diyebilirim ki hali, 

s;_ııruau<-=-.!!~e~~=ıil..~·~r PrkP.~ıs~~ir~a-~_u ___ ~_...._~--t.~ifl.~t~'.!~~~~~~'t:.·i~~ı:_~'e:_~--~ l~~b~w~d~wı~y~u~m~~de~ ... :.....ı~Jb~·~~Ml~c~o=k~aı:::·~!!~ll!liı.l..ilK'81illllıM. .............. ..&..ıı11&11iliw•illl.--... ...ilı.aıı.-. 

Bütün kabahat beni böyle 
hazırlıyan tabiattadır. Hisse çok 
az kıymet verdim. Ve daima 
sinirlik ihtiyacım için yaşadım. 
Tanrı, en muvaffak eserini ya· 
ratırken böyle bir bata işlemi
yecekti. Hem hissi, hem de si
niri ayni mahluka aşılamıya· 
caktı. Bardağı eğri tuttuktan 
sonra içindekinin dökülmeme
sine imkan var mı? Bu da ta
biat kanunudur. ıı Sukut ,, na- bir ikinci babayi ona p 
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eni bir 

Yazan : Tok Dil 

iyi ki bu gece görüştük, söz
lerin, özün gibi değilmiş, fakat 
Özünü anladık.. Köprülü de, 
liaydaroğlu da haklıdır. Şimdi 
bize Allahaısmarladık. Var 
kendi halin nice ise gör .. 

Vardarı salan Katırcıoğlu 
arkadaşının arkasından çadır 
kapısına doğru yürüdü. 

Fakat Vardar elini çırpmış 
haykırmıştı: 

- Nöbetçi!. 
Katırcıoğlunun burnuna, ça

dırın silahlı nöbetcisi 
-· ,J 

fENI A:tltc 

gadir hidisesi karşısında 

Tefrika No: 47 

riyorum Haydaroğlunun Katır
cıoğlunun bütün adamları zen-
. ' 

cıre vusu ısun. 

Bu emri yalnız bir kahkaha 
karşıladı. içeri giren silahlı 
çadır nöbetçisi Katırcının deh
şetli bir yumruğile yerlere 
yuvaılandı, Katırcı dışarı fır
ladı. Akabinde ortalığı çınlatan 
şiddetli bir ıslık sesinin arka
sından da yüzlerce atlı karan
lıkta dağlara doğru yol aldılar. 

Vardarın 

faydalanmadığını görünce çık
tığı çadıra tekrar döndü, Köp
rülü bir köşeye uzanmış gülü-

yordu: Vardar hiddetle Köprü
lünün üzerine yürüdü. 

- Sen yaptın, sen doğur-
dun bu işi! 

Köprülü gülerek: 
- As! Öyle ise beni! Dedi. 

Vardar bir kat daha köpür· 
dü, geri döndü: 

- Çabık gelin buraya! Dıye 
bağırınca. 

Bir saniye içinde çadır Var-

. . . . . . . 
Ertesi gün, gün doğarken 

Sivas tarafından yolların tozun• 
dan kalkan bir bulut belirdi. 

Gözlerine uyku girmeyen 
Vardar Ali paşa sabahlara 
kadar hızlı hızlı namaz kılmış, 
tespih duası yerine diz çöktü
ğü Allah huzurunda aşağı yu
karı küfür ve beddua etmişti. 

Sabahın irken vaktinde izin 
alarak giren bir gözcü vardara: 

- Paşam . Diyordu, Sivas 
tarafınctan gelenler var, yollar 
loz duman içinde.. Vardar bu 
haberi alınca, sevinçle ayağa 
kalktı : 

- Çabuk dedi 1 Çabuk bü
tün askerler karşı çıksın 1 lpşir 
Paşa bize 1 geliyor, kardeşim 
geliyor. Artık bundan sonra 
yolumuz doğruca Asitanedir .. 

. . . . 
Sivas tarafından gelenler 

Sahne s 
= 

Ekmek narhi münasebetiyle 

işçinin hakkı 
işçiye verilmelidir 

.. 
" . 

Fırınlarda çalışan İşçilerin bu 
müracaatlarıyle Ticare odası 
alakadar olmıya başlamıştır. 

Bu müracaat, ötedenberi temas 
ettiğimiz ekmek meselesini 
ortaya atmaktadır. 

Beltdiyenin yedi çuval üze
rine istinad ettirdiği ekmek 
narhı hesabı şudur: 

Günde 175 kuruş pışırıcı 

ücreti, 175 kuruş hamurkar, 
125 yardımcı ve 80 kuruş ta 
çırak yevmiyesi .. 

Vasati 150 kuruş icar, 120 
ateş, 25 tuz, 20 su, 25 makine 
cereyanı, 15 tenvirat, 20 bele
diye tenvirat ve tanzifatı, fırın
da sarfolunan ekmek bedeli, 
75 fırıncının maktu kazancı, 

Bu suretle ve be!ediyeı>İn 

narh hesabına göre 7 çuval 
işlenmiş unun sermave tutarı 

sermaye hakkı ve tergahtar 
ücreti de dahil olmak üzere 
75,50 liraya baliğ olmaktadır. 

Halouki yedi çuval undan 
doksan üçer kilo hesabiyle elde 
edılen 651 ki'o ekmek on bir 
kuruşluk narh üzerinden satıl
dığı zaman 71.61 lira varidat 
temin etmektedir. Buna yedi 
boş çuvalın tutarı olan 119 
kuruş ilave edil nce 72.80 lira 
ele geç:yor demektir. 

Belediye narhı, fırıncı hesa
bına hergün 270 kuruş ziyan 
göstermektedir. Fırıncı bu ziya
na katlanıyor mu, hayır.. işin 
ağırlığı, fırın işçilerinin omuz
larına yükletilerek ve hatta 
narh aşağısı yapılan satışlar da 
işçinin çalışmasına ilave edi
lerek fırıncılar hesaplarını karla 
kapamaktadırlar . 

Belediyenin yedi çuval hesa
biyle tespit ettigi narhtaki 
masraf hesaplarına işçi hakkı 

eklenmeyince ve 12 saat çalış
ması icap eden işçi 17 saat 
ça!ışınca oradaki İşçi hakkı ve 
çalışma saatı fazlası fınncı için 
kazanç oluyor. Ve fırıncı yedi 
çuval yerine 10-13 çuval işli· 

yerek zararını kapattığı gibl 
kar da temin ediyor. 

Bu meselede belediyenin heı 
hangi bir hatası olduğunu iddia 
etmiyoruz. Ancak belediyenin 
işçiyi himaye suretiyle tanıdığı 
bir hak, işçi hakkı işçiye veril
memektedir. Alakadarların bu 
mesele üzerinde uzun uzadıya 
duracaklarını ümit etmek ia-
teriz. 

Yunanistanda grev var 

Grevcilere taşkınlık 
yaptırılmıyacaktır 

. . . . . 
Vardarın askerleri çayın kar

şı kenarına geçtiler .. 
iki taraf askerleri birbir

lerini selamladılar.. Ve Sivas
tan gelen lpşir Paşanın as
kerlerini çaydan beriye aldı
lar, saha genişti. . lbşiriıı 
askerleri, Vardarın asl<erlerıle 
ok ve cirid oyununa daldılar: 

- Hayda al! 
- Haydi i i i 1 ! ! 
Şakır, şakır, şakır! Ortalıkta 

sevinçten doğan bir at koştur
ması, cirıd oynaması hüküm 
sü:dü. 

V ardar çadırından çıkmış, 
keyifle bunları seyrediyordu. 

Bu oyun yarım saat sürdü, 
fakat birdenbire bir nara be
lirdi: 

- Hücum! ... 
Bu nara, bu emir lbşir pa

şanın ağzından dökülmüştü. 
Birdenbire askerler karıştı. 
Mızraklar, silah oldu, pala ve 
kılınç oldu, Vardar'ın gafil 

sızın ve kahpece taarruzla 
karşılaştılar. Vardar da bunu 
hayret ve korku ile seyretti. 
Kaçan, saldıran askerler bir· 
birlerine karıştılar. uövdeler 
seriliyor, başlar uçuyor, kaçan
lar, kovalıyanlar ovayi mahşere 
çeviriyordu. Kimse kimseyi 
görmiyor, birbirlerine saldırı

yorlardı. 

Vardar vaziyeti bir an sey
retti ve birdenbire koşarak: 

- Atım 1 atım ! 

Diye bağırdı. Kimsenin duy· 
duğu voktu. 

- Atım, atımı getirin. 
Kimsenin aldırış ettiği yoktu 

herkes can kaygusunda idi. 

Emirlerinin yerine gelmedi
gını gören Vardar; ak sakalını 
sallıyarak, başı boş bırakılmıt 

bir kulüz beygiri yakaladığı 

gibi ü~tüne atladı, çıplak atın 

sırtında atın yelesine kapandı 
ve aksi istikamette bir tepeye 
doğru atını sürdü. 
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iki •• yuz 
- Ba~latafı buwci S'lV/ada -

Hücum hattımız sağr1an 
itibaren Niyazi, Said, 
Haklu, Rebii ve Fikretten 
teşekkül etmişti. 

Düdük işaretiyle hücuma 
geçen Norveç hücum hattı ilk 
on dakika zarfında ciddi 
akınlar yaphlar ve kalemizi 
sıkı bir çenber içine almak 
için ellerinden gelen bütün 
imkanları kullandılar. Bu müd
det zarfında müdataamız bir az 
dikkatli ve güzeldi. Fakat 
dakikalar geçtikçe bu vaziyet 
değişiyor ve hücom hattımız 

çiddi teblükeler yaratıyordu. 

Hakimdik ve hücumda idik .. 
Sağdan inkişaf eden ve Nor
veç kalesine kadar inen bir 
hücumumuz Niyazinin falsolu 
bir vl.lruşuyle heba oldu. 

Dunun akabinde sağ içimiz 
Said, müdafaamızdan kaptığı 
topu saniyeler içinde hü
cum hattımıza getirdi. Norvt!ç 
sol muavinini geçtikten sonra 
kaleye kadar yaklaştı. Şut va-
ıiyetindt! iken orta muhacimi
mize müsait bir pas verdi. 
Eğer bu esnada şut çekseydi; 
ilk golü biz atacak ve belki de 
bu hızla galibiyet yolunda ko
şacaktık. Bunu yapmaması ha
ta idi. 

Burada elimize geçen fırsat
ları hep hücum hatbmız ayak
larında çignedi ve bir takımın 
kendi aleyhine ne kadar fena
lık yapabileceğini gösterdi. 

Norveçliler ilk gollerini otuz 
albncı dakikada sol açıkları 
vasıtasiyle yaptılar. Biz bu gole 
mukabele için çalıştıksa da 
muvaffak olamadık. Haftayım 
1-0 neticelendi. 

ikinci devrede takım:mızda 

tadilat yapıldı. Fikret merkez 
muhacime geçti. Merkez mua
vinimiz değişti. Keşke değiştir
mez olsalardı ... 

Bu tebeddül mağlübiyetimi

zi hazırladı. Hücum hattımızda 
mevcut oJmıyan ahenk bu defa 
büsbütün bozuldu. Tribünlerde 
bizi teşci edenler sukut hayale 
uğradılar. Bütün çalışmalarımız 
neticesiz kalıyordu. Bu şartlar 
altında· gol yemeye hazırlan

rnıştık.Netekim bir,bir daha, ve 
bir daha attılar 

Dördüncü golümüzü kalecimiz 
kendi kalemize adeta hediye 
etti. 

' J 
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bol bol mağlilp olup dururken 

e or 
• d Ame ikalı zencı Ovens kazand 

biirük muvaffakıyetler kazanan Amerikanm kadm atletleri 
porta (Belçika) 1 dakika 6 sa- piya) 3,43 saniyede Jurado 
niyede Nio (Çekoslovakya'ya) (Filipine) galip, FJood ( Ame-

kalip, Zombori ( Macaristan ) rika) 4,50 saniyede )uşla Tho-
sayı hesabiyle NikalJa (ltalya- rat (Hindistana) galip. 
ya galip, Vessen (lsveç) 9/49 Berlin, 4 (Hususi) - Bu sa-
saniyede tuşla V mudard (lsviç- bah atletizm müsabakalarına 

reye) galip, Jaskari (Fenlan• çok müsait bir havada devam 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Spor işleri düzelecek 

Pazar günü lnciraltında 
deniz müsabakaları var 

---~--------~-··~---···-----------Bu miisahakalara şarpiler ve yüzüciiler 
de iştirak edeceklerdir 

Berli11de deniz olimpiJ'atlannw yapıldığı kapalt ltavuzda ilk atlamalar 
edilmiştir. Daha erkenden bin- addedilir. Diğerleri tasfiyt> ; e 
lerce seyirci stadyumu doldur- uğramıştır. 
muş bulunuyordu. Olimpiyad Kadınların disk atma mii - -
komitesinin seçtiği hakemler bakası öğleden sonraya bı r;. -
pist üzerinde koşuşuyor ve mü- kıldı. 

temadiyen sahayı ö;çüyorlardı. Halterde Ağır sıkleti Aus· e 
Mitrajlarda görülen noksanlar (Fransız) 3721 kilo ile kazl'I 

hakemler tarafından tanzim Doutsch (Alman) 365 kil0 ~ 
edilirken atlet orduları pist ikinci geldi. 
üzerinde yerlerini alıyorlardı. KADINLAR ARASIN \ 
On dört sinema ve 123 fotoğ: BerJin 4 (Ö.R) - Kad11 r 

raf objektifi müsabakaların ya- arasmda yapılan 100 ml e 
pılacağı pist üzerinde emre koşularında meşhur Ameril 
müheyya idif er. Hunlar arasında koşucusu Stefeno, dünya p : 
bilhassa olimpiyad komitesinin metre rekorunu 11-4-10 sani-
resmi fotoğraf ve sinema yede karmağa muvaffak o:mu 
makinelerini kullananlar hususi tur. 
yerlerinde, en ufak harekt
leri tesbit için hazırlanmış

lardı. 

HAVA BULUTLU: 
Berlin, 3 ( A.A ) - Olimpi

yadların ikinci günü bulutlu 
bir hava ile başlamı ~ tır. Bu 
sabah birkaç defa yağmur 

yağmıştır. Rüzgar ve y.ığmura 
rağmen çekiç atma seçme mu
sabakalarmda 40,000 den fazla 
seyirci bulunmuştur. En eyi 
çekiççilerin Amerikalılaı·Ja Al
man' ar oldukları şüphesizdir. 

Bunlar çekici 55 metreden daha 
ilerisine atmışlar ve hemen 
hemen olimpiyad rekoruna yak
laşmışlardır. 

ÇEKiÇ ATMA 
Berlin, 3 ( A.A ) - Çekiç 

atma müsabakalarının finali: 
Birinci: Hein ( Almanya ) 

olimpiyad şampiyonu 56,49 
metre. OJimpiyad rekoru, 2 nci 

Blask (Almanya) 55.04 metre, 
üçüncü Varogard (lsveç) 54.83 
metre. 
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ayan bu askerin ağzın· 

):r: almak kolay olur 
e peşini bıra\tmadı. Ya-

yaklaprak beraber yürü-

0e başladı. KonUflllağa ve-
s.lt: olmak için : 

- Pek sıcak varl 
Dedi. 
- E•et pek .ak.. 
- Bir fite tok prap pek 

iyidir değil mi? 
- EYet, pek iyidir aziz ju

tiyum. 
- Benimle beraber kralın 

ıerefine bir fite içer misiniz ? 
- Çok tqekkiir ederim. 
- ÔJle iae fa me,.laaaeye 

girelim. 
- Şimdi değil 

- Niçin? Şimdi laararetiaiz 
var kem.. 

Asker bu söz üzerine biraz 
şaşaladı. Fakat derhal cenb 
verdi: 

- Çiinki yapdacak mülU.. 
bir waı:ife var. 

- Nasıl vazife? 
Buaua üzerine aefer Parda· 

yana yan yan baluaağa bqladL 
Pardayanm gld, uca ukeria 
aeketinden dışarı çıkmış bir 
kiğıda ilişti. Asker söze başladı: 

- Bu vazifemden aize M? 
- Evet, bana ne? Ej'er n-

zifeniz icabı pek uzağa gidi
JOrsanız anlarsınızya ... 

- Evet, doğrud•. Tampele 
pdiJOrum. 

- Hapishane mi? 
- Hayır! Onua yakiaine •.• 
Parda7aa titredi. Zihnine ilk 

plen fikri tasarlayarak bir kaç 
adım yüridi. Birdenbire: 

- Arkadaş, size doğrusunu 
91yleyeyim mi ? Sia: «el dime
meye gicliyorsunm. 

Dedi. Asker : 
- Bunu nereden öğrendiniz? 
Diye sordu. 
- işte ceketinizin cebindea 

dqan çıkmış kağıttan .. Dikkat 
edimde düımesin. 

Ayni zamuda Panta,.n bat 
ft tebadet parmaklanam -
lriğlclı hıtta çekti. Ve sliratle 
zarfıa üzerine pz atb. 

Majeste Maıpl Damovil 
Yazısım prd6. 
Pardayaa etrafma bakıadı. 

Etrafta pek çok yolcular •anlı. 
Yirmi adım kadar ileriden 

bir liiYari cleYriye kom pli-

yordu. Klij1dı alıp ln•s:••k 
mümkün değildi hemen askere 
verdi. Tekrar JOla koyuldular. 
Pardayaa ba askerin pqini 
bırakmıyordu. Nefer bir darak
ladı. Sonra: 

- Beni mazur g&;iniiz. Ba 
mektubu acele :aalıibiae gatnr
mekligim llum. Baa- için de 
kOflllaldığım icabediyor. Adiyol 

Diyerek kotmağa başladı. 
Pard•yan koftu: 

- Arkadq fi& lira kazan· 
mak ister misia? 

Asker daha hızlı koprak: 
- Hayır! 
Cenbun Terdi. 
- Haydi befflz olsn1 
- Efendi yaz geçiniz yoka 

timdi ... karakola leÜ• ,... .... 
- ~inl 
ASker lıemen dm-arak kıp

kırmızı kesildi. Tittek bir sesle: 
- Benden 11e isti1orsunuz? 
- Götürdüğüaib mektuba 

bana okuturıamr; size bin lira 
~ereceğim. 

- Bia lira içia kndimi astt
racağua laa! Ha1di defol ora
dan .. 

- Demek bu kiğJt o Jcadu 
mühim! O halde bin bq yb 
vereyim. 

Deyince asker sendeledi. 
Adeta abdallapnlfb. Pardayaa 
hemen ake bqladt: 

- Uk rastgeleceğiimiz mey
haneye gireriz. Siz orada şa-

raba içaken bea de mektuba 
okunun. Zarf açık gibi. Tekrar 
kapanm kİ•ae duymaz. 

Asker korkarak: 
- Zabitim bana bu mektub 

kaybolana ..Jacajt• .a,ledi. 
Dedi. 
- Ahmak ! Sana oaa kim 

kaybet diyor. 

SideriDİ sarfettikten sonra 
kolu.dan ~eket"ek yakın mey
hanelerden birisine götürdü. 
Aaker kan ter iPııde idi. Gih 
luzuıyor, ıah uranyordu. Her 
ikisi masanın ba§llla otmduk
lan zaman asker Pardayanın 
ytzüae bakarak : 

- Doğru •u aöyliyonun? 
Diye muıldaıadı. PMdayan 

heme•: 
- Sayl 
Demişti. 

- So/Uı Vtll -....................................................................................... 
Macar • .,,.ı .. ••••••ıe•~~ .. 

Borsa Haberleri 
müddeiyatı 

Belgrad, 4 (Ô.R) - PraY· 
da gazetm, Macar milliyet· 
perverlerinin mfiddeiyabnı mev· 
znbabsederkea clİJor ki: 

DUn Borsada 
Yaptlan~ 
~ 

Zallıre 
Çu. Cinsi 
5~6 Bağda, s 
189 Aı-pa 3 125 
80 ton s ..... 13 

7 halye pamak44 

Fiat 
6 2S 
3 315 

13 
44 

Okurlanmızıo 

UlllUUlll 0·1 ki • n1111mnı ı e en 

YElll ... 

Atlantiğin rekoru kırdmadı 

Kuin Mari 
talisizliğe 

kötü • 
yıne 

'V ugran ış 
Geminin ~eref sembolü mavi 
kurdelayı kazanması ümidi söndü 
New York, 28 (D.E) - In

giliz "Queea Mary" Tranı at
laıatik vapuru, ba sabah Nev
yorkta henüz gün açıldığı sıra
da .üzülerek limana girdi. Fa
kat bu giriş, muhteşem bir ad 
tqıyan lngiliz atlan tik kraliçe· 
sinin Mavi kurdelaJl kazanacağı 
lıaklnndaki lmid lerin bir def' a 
daha sönmesine saik oldu. 

Atlantik yolcularının ıeref 

sembolü olan mavi koraela 
için lngilterenin bütçesine koy· 
duğu yıllık tahsisat iki milyon 
sterlindir. Yani Kraliçe Mary 
vapura, bu kordelayı kazanın• 
cıya kadar her yıl ikişer mil
yoa sterlin sarfına mezundur. 
Fakat artık ümidler .z.a1ıf.la
mqbr. Bir taraftaa Krali~ 
Mary, Nonaandi'nin reklll'Ullu 
kırmıya çalışırken, öte taraf· 
tan da Norımmdi, kendisine 
aid otan Tekonı kıracak yeni• 

Gayri menkal mallana açık 
artanaa ülm. 

Bergama icra waemarluğan· 
du: 
Açık arhrma ile paraya çev

rilecek gay.ri menkultin ne ol
duğa: Biri bir hektar 1040 M. 
M. Diğeri 9200 M. M. iki tar
Luun tamamı 

Gayri menkulün b.lundağu 
mevki, mahallesi, aokağı nu
marası: Bergamada Yaya .ke· 
bir köyüade at çayın ve kızıl 
armutlu mevkilerinde. 

Takdir ol•aan kt.71Det : Biri 
48(J nra diğ'eri 300 lira değe
rindedir. 

Arbrmanın yapılacağı 1er, 
gün, saat : 8 Ey1tlt 936 Salı sa
at 11 - 12 Bergama icra dai
resinde. 

1 - lıbu gayrimenkuliin art• 
tmaa şartnamesi 8-8-936 tari• 
w.de itibaren 1319 No. ile 
Bergama icn dairesinin may
ıen nmnaram.nda herkesin g6-
re1Jilmesi için açıktır. lluda 
yazılı ola11lardn far;la maltlımat 
al .. k Wi1eaıler, ifbu f&rtna
mf'Je ye 932 - 1319 dosya au
marasile memwiyetimize mka• 
caat etme&dir. 

2 - Arbrmaya iştirak için 
pkanla JazUa kıymetin yüzde 
7,5 •İllbetincle pey veya •illi 
bir BaPkanın teminat mekt.bu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek •Wbi alacaklı· 
larla diğer allbdarlama ve 
iriifak laaklu Ampleriaia pJrİ 
menkul üzerindeki haklarını 
la•wrile faiz Ye ....,.afa dair 
olan lddialanm işbu ilia tari
•iaden itibarea Jirmi güa için· 
de ewakı miiahiteleriJe birlikte 
me•uriyetimize bildiı..eleri 
icab eder. Abi balde akları 

likler yapmaktadır. 

Filvaki Normandi vapurunun 
motörilnde bazı tadilata lüzum 
görülmiiftir. Şimdiki halde 4 
gün, 3 ~aat ve 14 dakika olan 
Atıaatik rekoru, .aoa gelifinde 
yine Nonnandie tarafıadan 12 
dakika farkla kırı!mışhr. Fran
•• miibendi.leri, yaptlacak ta
dilAttaa sonra rekorun ıilri 1Ut 
farkla kırılacağını limid eai
yorlaT. 

Qaecn Mny,Bia kaptanı air 
Edgar Britte., Queea Mary-
ein klt8 talİİlle işaret ederek 
soa seyahatta deaizia .çok çıl-
paca hareket ettiğini ileri 
sürmektedir. Filvaki -deaiz, ku· 
darmuşçasına vapura tam diri 
Aat yiklenmiftir. lngiliz ••
,...._ gelecek ay yapacağı 

llÜl''at geçişinde iatediği rekoru 
elde edemezse .mavi kordelaya 
ebediyen veda edecek de
mektir. 

deli mubammea laymetin Jlizde 
,etmiş beşini bulmaz veya 
ahş iateyenin alacağına ruc
laanı olan diğer alacaklılar 
'bulunup ta bedel bunların o 

Jayrİ meakul ile temin ediJmiıl 
alacaklanmn mecmaundan faz
laya çıkmazsa en çok arbranm 
tabaddüdli baki kalmak iizere 

arbrma on bet gln daha tem
tlit ve on betinci glıaii ayai 
aaatte y•palacak . artırmada, 

ltedel sat11 is~in alacağma 

licbanı olan diğer alacakbtann 
it gayri menkul ile temin edil
miş alacaklan ~ 
fazlaya çıkmak şartiyle, en ~ 
..,Uıana ibaie edilit". e&,le bir 
ltedel elde edilmezse ihale 
Japalamaz. Ve sabf talebi dl
ıer. 

6 - Gayri meabl keadi-
9İne ihale olunan kimse derhal 
Yeya Yerilen .ablet içinde pa

reyi vermeme illale karan 
fesbolaaarak kenclimde11 evel 
en ytıkıek teklifte bulunan 
•imse arzetnıiı olduğu bedelle 
almaja .razı olursa ona, raa 
olmaz veya baı.n .. va hemen 
Oft bet ~ ....... ..... 
maya çakanlıb ea çok artuua 
ihale edilir. iki ihale arasaadakl 
fark •e geçen g&aler i~ yaUe 
5 ten besab o1anaca\: faiz flt ' 

diğer zarar aynca hiitaae taiı-
cet kahnaksızın memtıriyeti

mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133). 

- Macarlann azamet furut· 
luku gtılünç bir propaganda 
şekline girmiftir. Macaristan 
bu azamet furutluğun ve ifrat 
milliyetperverliğin avikıbını 
elim Rl'et1e lüuetmiftir. Şimdi 
taslanan büyüldlğla akıbeti 
daha nbim olabilir. ----------~ı tapa sicilile ubit olmadıkça 

Karşıyaka uhı bedelinin paylaımasmdan 

iki tarla yukanda g3ste~

len 8-9-936 tuibinde Berga
ma jua mcmu.rlpğla oda11nda 
ipa .i&ln ve gösterilen art.uma 

flUÜlU1e9İ daİl'aiade abla· 

Cibuti hattında 
Roma, 4 ( ÔAR ) - Ci.boti 

şimendüfer batb Framız kum
panyasiyle imza edilen Mod6s 
Vivencli, ikinci teırine kadar 
muteber olacakbr. Bu muka
vele mucibince Fransı kumpan
yası daha on beş yeni lokomo
tif sipariş etmi§tir. 

Çekler silah satıyor 
Brüksel, 4 (Ô.R) - Harp 

silahları ticareti meselesini tet
kike memur komisyon, Belçi
kadan alınan sitihların iıpan- . 
yol bükümeti menfaatine ola
rak mübayaa edildiğini teıbit 

etmif ve silih ihracalma fİm· 
dilik mlaaade em-e;e karar 

k 1 
hariç blırlar. 

is e esinde 4 - Gö.terilm giiacle artır-
e11tı illa oluaur. [15991 

E • 
Hususi muallim K&rflyakada oturan baıı ka

rilerimizden aldıi11111z fikiyet 
mektublarmda Karflyaka vapur 
iıkeles:nde meYcud iki balidan 
birinin •memurlara maluustar,, 
denilerek halka kapah bula
dunılduğıı ve bir halinın vapur 
yolculanna kifi gelmediği bil
dirilmekte ve alikadarlarm •
zarı dikkatilli celbemek isten
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Doktetr Ferit hmir oğlu se

kiz ardanberi hasta idim Feri
din teda•İAİ ile eyileftim. Bütün 
GirizmaoMar plüttir. Dodiai• 
tani7e ederi& 

.. ,,. iftirik edenler arbrma 

tartname9iai oku11191 •e llzamlu 
malUmab alm11 ve buralan ta-
m•mea bbal etmif ad Ye iti
bar olunurlar. 

5 - TaJia edilen zamanda 
pyri menkaJ üç defa baiml· 
dıktaa IODl'a en çok arbrana 
ihale edilir. Ancak arbrma be· 

ikmale biaa ilk we orta 
mektep. talebeleri drade i111-
tiba11a hazırlınnr. ( M. Z. ~ 
rumuzile Kemeraftmda Aa
kara kll'Batbanesi ittilafiadeki 

Devlet demiryollanndan: 
IZlllRDEN SEVKOLUNACAK EŞYAYA MÜHiM TENZiLAT 

lümirdea Dmiili, Alqeisir ye Somaya kadar olan mıntaka
daki ı.taqoalara nakledilecek eıya icı-eUennden mühim tenzilit 
ppı'-lfbr. Ba t Ti' dair dağıtılan el Uinlarınm okunması ve 
iwl: l IJ 1 ' ._ tef pu allllma11 ayın halk ve ticcarm menfaab .. ..,. "- .... 

................. lılillllll 

8altll• 7 

====== Neşesız· ·-········-········· ·-········· ve kırgın ::::::::= 

Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağnlar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

===- • ·======= GBI Pi~ ··---..... -····---.................. 

.................. .................. .................. .................. . ............... .. 
KarftSlnda derhal ricale mecbur olur 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve ş,. 
iSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMlSINDEN MEZUN 

INfAAT. DEKORASYON. BOYA VE BOTON 
TESISATI KABUL EDER. 

:ŞERİTClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

Daimoa cep vantilitkleri 

En ıoa icat edilen ba ••ntilatörler bir kiiçik pille işler 

bir saatta bir karafhak sarfiyat yapar. Ağırhğa seksen gram 
oJup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebi.de tafar. Herkesin yanmcla IMıılaam•• 
lbim olan bir ibtiyaçbr 

KREM BALSAMIN 

KumnJ. sanşın, esmer her 'tene tevafuk eden yegine sdıhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, ~eke ve sivilceleri kimilen izale 
edeı. Y anm asırdanberi kibar malıfellerin takdir iJe kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Kı-ea 8a1s•mia dört tekilde takdim edWr: 
' 1 - Krem Balaamin yağb gece için penbe renkli 

2 - Krem BaJsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
~ - Krem '3alsamin acı f,adem g~e için penbe Tenldi 
4 - Krem Bafsamin acı badem gindh için beyaz renkti 



Sahife • 

~de ... 
,. 
1 -· •• PERLOOENT... dlş macununu 
• \ercll\ edeceksinlı, 
Wlra aaızın bllcOmle. •eraltl sıhhlyeslnt 
ftalı olan bu macun dlflerl çOrQmekten 
•oru,, dif etlerinr kuvvetlendirir, nefesi 
lserlnfeU& v~ ln&1nın gOrOnOt efesini 
_'artıral'. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
hşlar için lzmirde SaHhağa hanındıa umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

TOP1'AN PERAKENDE 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırcıkmıştır 
Feminen Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatmı ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği } (Yasemin} 

.. 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk. 

eaıi\w• • .Jı.&1-; ... ı.ıa. " . 

YENi ASIR e AAÜstos tesa 

Menemen Urbaylığından: 
1 - Kasabaya 20 kilometre mesafedeki Karagöl menbalarm

dan isalesi mukarrer su için bu kerre tadil edilen şartnamesi 
mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif evrakının tanzimi işi 
1-8-936 tarihinden itibaren yeniden 15 gün müddetle açık ek
siltmeye lrnnulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15·8-936 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 12 de bel ~ diye dairesinde icra kılınacaktır • 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 2000 liradır. Projeler Nafia 
bakanlığınca tasdik edildikten sonra bedeli def'aten verilir. Ta
lipler bunun üzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ver
mekle beraber ihaleyi müteakip bu teminatı % 15 şe iblag et
mek şarttır. 

4 - Müteahhit eksiltme şartları dairesinde noterlikten mu
saddak mukavele aktedecektir. Noter masrafı ilan ücreti pul ve 
dellaliye masrafı talibine aittir. 

5 - Taliplerin mühendis olması ve su tesisatı projesi yapa
bileceğine dair Nafia ve '.< aletinden musaddak vesika ibraz et
mesi ve proje tanzimi işinin dört ay zarfında bitiri lmiş olması 
şarttır. 5-10 2469 (1596) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
S. N. Lira 
457 ikinci karsntina yeni yol S. 6 eski 4 taj No. lu Ev. 60 
458 Alaybey feryat S. 31 - 26 eski 27 - 1 taj No. lu 60 87 

metre murabbaı arsa • 
459 Pınarbaşında Kırbahçeleri mevkiinde 1 Dekar 128 58 

metre murabbaı bahçe 

RADYOLIN 

460 Yol bedesteninde selvili han yukarı katta 55 - 3 75 
No. lu oda 

" " il 55 - 2 195 " " il 461 " Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere On beş gün müddetle artırmıya konulmuştur. İhalesi 
20 - 8 - 936 Perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalmz ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça· 

lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

• 

K• }k l Kına Kına 
ına O cevheridir. 

lştihasıılıkta, zaiflikte, sıra
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 

C77.X/.XZ/.L7..L/ //././.777.f/././.Z) 

Hazım Hapları: 
Bir tanesi inkıbazlarda linet 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. 

Her eczaneden isteyiniz 

·ı------··· Doktor operatör 

'Ceva~ AlpsoJ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastakrrını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşıst No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 • •• 
lzmir Sulh hukuk mahkeme-

sinden: .. 
lzmirde ikinci Mahmudiye 

mahallesindı~ postacı Ali Riza 

sokağında 22 No. tajlı ve 5 
odalı ve 1750 lira kıymetli olan 
hanenin Akın gazetesinin 21 
Mayıs 936 tarih ve 149 sayılı 
nüshasında yapılan ilan muci
bince 4 Temmuz 936 Cumar
tesi günü saat 1 O da yapılan 
artırmada ziyadeyi süren hisse
darlardan Necdet ve Hatice 
uhdelerine ihalei kat'iyesi icra 
kılınmış ve tayin kılınan ve 
verilen azam'i müddet içinde 
ihale bedelini vermemiş ve on
lardan sonra gelen pey sahibi 
de almağa rıza göstermediğin· 
den evvel emirde ihalenin fes
hine ve icra ve iflas kanunu
nun 133 ilncü maddesi muci-

t hince 15 gün müddetle artır · 
maya çıkarılmasına karar ve
rilmiş olduğundan mezkur ha
nenin 19 Ağustos Çarşamba 
günü saat 14 de lzmir Sulh 
hukuk mahkemesinde yapılacak 
açık artırması sonunda en çok 
pey sürene kat'i ihalesi yapı
lacağı ve evvelki ilanda yazılı 
olduğu üzere yüzde 7,5 nisbe
tinde teminat akçasiyle daireye 
müracaatları ilan olunur. 

~ 

5---13 2476 (1597) RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

. -- . 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,. 

1'arafından mevsim dola yısile yeni çıkardığı kuın;ışlar: 

SAGLAD -------- :zABIF 
- ~ lill - -

V"EUCUZDUR 
~J'.6(Y..zz;r7..ZZ/.Z/.7ZLL//../..L/Z/.7X/.Z/.7.J:Z7Z/../J2/.7J.~ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ •••••••••••••••••• 
f71L7..7J.X7.Z/7J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ., ....•............ YE E 

.................. . 
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8l8~ck~::r:d~a ŞARK HALI T. flu ş 
~l:':afcı:~i~d:- F AHRi Kandemir oğlu 

f73/JT~Z/:47iZYU.fZZK~NZ/7Z7.ZXL'E/Jl!ZZr.C'://-77:LZ27..7Z7Z7.LXZ/.7.Y.ZZ-/7,Z/.Z/LLZJ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

K l 1 Struo-o·M;hd·~;;.i::;.··ii~~;~'t'lı::~~i~;i~'J~·;~ı:ı;;;~ki~'J;?l arc eş eri ve h ............................................................ :s 

• 

~"?P?Z' • :r~www.-~AZJCJ(j!ı'~Y"/~~~~ ...................... ._,~--- . 
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WT F H V De depozitosu LİMİTET V A t n. • • an r y A apur cen ası Esas No. Yeri No.su Mevkii T. l~ apur centası F h . 1 k 
ROYALE NEERLANDAIS Zee & Co. Yeni Taj CENDELI HAN BiRİNCi ~ rı Şl 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 62 Hasan hoca M. Çiviciler sokak 111 3 Dükkan KORDON TEL. 2443 
VULCANUS vapuru 13 tem· G. m. b. H. 136 Kuşadası Davutlar karyesi plaka mevkii bili No. tarla THE ELLERMAN LINES L TD. lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
tnuzdan 18 temmuza kadar ACHAIA vapuru 2 ağustosta 137 ,, 11 11 ,, ,, ti ti GRODNO vapuru 25 bazi-
linıammızda olup Anvers, Rot- bekleniyor. Anvers ve Ham· 138 ti " ,. ,, ti ,, ,, randa beklenmekte olup Londra 
terdam, Amsterdam, Hamburg burgdan yük çıkaracaktır. 139 

11 
,, .. " ,, ,, 

11 
ve Hull iç.iu yük alacaktır. 

limanları için yük alacaktır. ARKADIA vapuru 10 ağus· 140 " ,, ,, ,, ,, ,, ,, MARDINIAN vapuru 27 ha· 
Ve Elektrik Tedeavileri 

ziranda beklenmekse olup Li· 
CERES vapuru 27 temmuzda tosa doğru bekleniyor. 15 141 ., ,, ,, " " " " verpool ve GlasS?OV için yük 

gelip bir ağustosta An- ağustosa kadar Anvers, Rot· 142 ,, ,, " " ,, ,, " alacakhr. 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. Vers, Rotterdam, Amsterdam terdam, Hamburg ve Bremen 143 " " ,, ,, ,, ,, ,, DRAGO vapuru temmuz or-

ve Hamburg limanlara için yük limanları için yük alacaktır. 195 Mesudiye M. ikinci kordon 44413 dükkin talarında Londra, Hull ve An-

alacakhr. ~ 196 ,, " " 44412 ev versten gelip yük çıkaracak ve 
SVENSKA ORIENT Linien Amerikan Export Lincs 198 ikinci Karataş tramvay caddesi 323-323/1 " ayni zamanda Londra, ve Hull 

İkinci Beyler sokak hnn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

GOTLAND Motörü 20 Tem· EXMINISTER vapuru 2 ağus• 207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 ,, için yük alacaktır. 
rnuzda Rotterdam, Hamburg, tosta bekleniyor, Nevyork için 207/3 ,, ,, " 983 pal'sel 3 ahır LESBIAN vapuru 15 tem-

H 3. (182) ............... -...... -..... 
Copenhag, Danh:ig, Gdynia, yük alacakhr. 207/4 ,, ,, " 983 n 4 " muzda Liverpool ve Svansea· 
Goteburg, Oslo ve lskandi- •t-@~• 207/5 ,, ,, " 983 ,, 5 " dan gelip yük çıkaracaktır. 

gelip yük" çıkaracaktır. 

navya limanları için yük ala- Den Norske Middelhaslinjen 222 Hasan hoca M. Kara Osmanoğlu hanında 26/6 mağaza Deutsche Levante - Linie 
caktır. (D/S A/S Spankalinjen) Oslo 223 ,, ,, ,, 2618 ,, TOFIA vapuru 25 haziran-

NOT : Vilrut tarihleri, va
purların isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. VASLAND motörü 30 tf'm· BOSPHORUS vapuru 22 226 ,, ,, ,, 26115 ,, da ve Bremenden 

rnuzda beklenmekte olup yü· ağustosta bekleniyor. Iskende- 227 ,, ,, ,, 26/32 oda 
kiinü tahliyeden sonra Rotter- riye, Rouen, Dieppe ve Nor- 228 ,, ,, ,, 26/39 ,, 
dam, Hamburg, Copenhage, veç limanları için yük alacaktır. 229 Hasan hoca M. Osmaniye sokak 47,49-43 mağaza 
Dantzig, Gdynia, Gotehurg ~ 231 ,, " ,, ,, 37 33 ti 

Oslo ve 1skandinavya limanları S. A. Royale Hongroise de Na- 232 ,, ,, ,, ,, 62 62 dükkan 
için yük alacaktır. vigation Danubienne· Maritime 233 ,, ,, ,, ,, 45 41 mağaza 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN Budapest 234 ,, ,, ,, ,, 64 64 ,, 
ALBA JULIY A vapuru 30 DUNA vapuru 7 ağustosta 235 ,, " Yol bedesteni 55/12 " 

temmuzda gelip 1 Ağustosta bekleniyor. Belgrad, Novessat, Selvili hanında 
Komarno, Budapest, Bratislava 236 H h M M'rı'keıa·m han d 12/32 Pire, Malta, Marsily ve Bar- asan oca · 1 ın a 
Viyana ve Linz için yük kabul 237 Mı abıt sokak 23 27 

oda 
dük kin selona hareket edecektir. " r 

Yolcu ve yük kabul eder. edecektir. 252 Karşıyaka Alaybey Salih paşa S. Es.47Ye.49 arsa 
~ DClJ8 • 285 Hasan hoca M. Yol bedesteni 47 23 mağaza ilandaki hareket tarihlerile jobnson Varren Lines Ltd. 

J286 41-43-19 
navlunlardaki değişikliklerden jESMOORE vapuru 15 ağus• 288 : B~kır bedesteni Es.39Ye.39 
acenta mes'uliyet kabul etmez. tosta bekleniyor. Anvers, Li-

298 
Taı· 52 

Buca belediye caddesi Fazla tafsilat için ikinci verpuldan yük boşaltacak ve 
k T h l T hl. G 1 299 ,, ,, .. 54 ordonda a mi ve a ıye Varna, Köstence, a ah; ve 
binası arkasında FRATELLI Braila için yük alacaktır. 3oo " " " 56

8 Sp O . "°'" • - 301 " " " 5 ERC acentesıne müracaat • .,..'°' _ 
edilmesi rica olunur. Service Maritim Roumain 302 " " " 60 

Telefon: 2004--2005-2663 Bucarest 303 Hasan hoca M. Yol bedesteni Y e.55/10 
DUROSTOR vapuru 5 ağus- 304 ,, " " 5514 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\ n~~ f fer Eroğul 

tosta bekleuiyor. 305 ,, " " 55112 
Köstence, Sulina, Galas 1 Selvili hanmda 

ve Galatz aktarması Belgrad, 306 Hasan hoca M. Yol bedesteni 55/10 
Novisad, Budapest, Bratislava, Selvili hanında 

" 
" 

dük kin 

" 
" 
" 
" oda 

mağaza 

oda 

mağaza 

Kenıal Çetindağ Viyana ve Linz için yük kabul 309 Hasan boca M. Kara Osmanoğlu hanı 26/12 mağaza 

Hastalarım her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

edecektir. 310 ,, Osmaniye sokak 25-2 - 21 taj dükkan 
Vapurların isimleri, gelme 311 " ,, " 4 3 ti ,, 

tarihleri Ye navlun tarifeleri 313 ,, Yol bedesteni 83/11 mağaza 
hakkında hiç bir taahhüde gi- 321 ,, Yol bedesteni 65 39 ,, dükkan 
rişilmez. 326 Bayrakh Bornova caddesinde 73 ev 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memJeket hastanesinde 

N. V. W. F. Hanri Van Der 329 Bayraklı Kanarya sokak 5 arsa 
Zae & Co. 331 Bornova Bayraklı Bülbül sokak 14 ev 

Birinci Kordon Telefon No. 341 Hasan hoca M. Yol bedesteni 55/4 dükkan 
2007 - 2008 348 ,, Mırabıt Ç. Kızlar ağası hanı 25120 oda 

lznıirliler Istaııbulda nerede buluşurlar 

Sirk~cide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

Akciğeri olmıyan her hay· 
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf· 
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti 11 kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
Pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

349 " ti " 52/25 " 

• 350 Hasan Hoca M. Mirabıt Ç. Kız- 25/12 oda 
l larağası hamnda. 
r 352 Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 
1353 " " " " " 

33 29 mağaza 

33 dükkan 
370 

,377 
0 383 
0

389 
i39o 
j393 
i394 
1 

401 

1403 
,404 
,406 
!409 
1410 

1411 

" " " il " 
" il " il " 

Reşadiye M. Tramvay caddt!sİ Es:983 
ikinci Karataş Şehit Kemal bey S. 20 
Alsancak Mesudiye M, Zade S. 13 

Hasan Hoca M. Kazoğlu Şalvarlı hanı 6317-8 

Hasan Hoca M. Mıra bıt çarşısı 25/25 
Karataş Halil Rıfatpaşa cad. 243 

Karataş Mahmut Hayati sokak 2/3 
il " " " 4 
" Hilal sokak 14 
" Duygu sokak 6 
" Orhaniye sokak 17 
" " " 19 

Cedid M. Dündar sokak 3 
1
413 

1415 Göztepe Merhum Nevzatbey sokak 7 
1411 Birinci Karataş Yıldıztepe ve 2612-26 

Gönül sokak 

581 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaıa C. 349 
582 " " lslabane arkası 8 

16 
35 

7 

1
583 " " " caddesi 111 
597 Toraman M. Bodur Ali sokak 10 12 

f 599 Bornova Yıkık Minare sokak 28 

1
601 Bornova Kürtömer sokak . 35 
602 " " " 37 

1
603 " " " 39/41 

1
606 Ayavukla Rana sokak 20 

> 621 Ayavukla Topraktape sokak 45 
629 Karataş Dokuz Eylfıl sokak 157/13 

1
645 Dolaplıkuyu M. Dolaphkuyu S. 113 127 
648 Mahmudiye M. Mumcu zade S. 126 128 

l 650 Dayı emir M. Dayı emir S. 12 
{ 651 Dayı emir M. Yeldeğirmeni çıkmazı 102 
ı 652 Dayı Emir M. Dayı Emir sokak 6 
İ 654 Karataş Asansör sokak Es: 23 
1660 Bornova Civanyolu 8/10 
1681 lmariye M. ikinci Burç S. 7 
! 70.1 ikinci Karataş 9 Eyhil S. 112-114-116 
;10111 .. " il " " 118-120-126 
70112 " " " " " 122-124 
706 Alsancak Mesudiye M. Zanbak S. Es:l8 

il 

mağaza 

ev 

" 
mağaza 

" 
arsa 

ev 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

arsa 

ev 

" 
" 

dükkan 

" 
" 
ev 
" 
" 

arsa 
ev 

arsa 
il 

" 
ev 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

. . . . . . . . . . . 
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. . •' , . ~ .. 
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1 
40 
101 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 

701 
550 

V•TLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet
i leri ZüNDAP marka motosiklet petro-

340 
100 

6 
32 
28 
8 

12 
8 

maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal Jikör, kom
posto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 
çay vesaıre mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

2541 

160 708 " .. " il " 26129 
261707 Hasan Hoca M. Karaosmanoğlu hanı 26/28 

200 709 Kasap Hızır M. Arayıcı sokak 3 3 
600 720 Tepecik Sakızlar sokak 38 
120 724 Tepecik Hilal sokak 12 
540 1738 ikinci Süleymaniye M. Deşti ban S. Bila No. 
40 7 41 " " Kamil paşa S. " 
60 742 " " " Es: 110 
24 743 " " 11 BiJa No. 
48 744 " " " " 
60 745 " " " " 
45 746 " " " Es:l50 

120 14 747 il " " 

60J148 " " Eşref paşa Kire· Bili N o. 
60 ı mitçi sokak 
701149 il " " " u 

soı751 " il " Çorak s. " 
19 1152 " " " " " 

l 7 53 " il " il " 

140 l 755 " " " Şeyahmet S. " 
Sl •757 11 

" Aziz ağa sokak " 

130 761 ikinci Süleymaniye M. Eşrefpaşa " 
Şeyh Ahmet sokak 

34o 766 Ahmet ağa M. Limoncular S. 
4oo 781 Karataş Duygu sokak 
60 782 Üçüncü Karataş Duygu sokak 

47 
55 

80 783 " .. " " 
100 

65, 53 

160 785 
200 810 

560 818 
3 848 

100 860 

Karataş irfan sokak 26 
Hasan Hoca M. Kara Osmanoğlu 26/41 
hanında 

Karantina Mısırla caddesi 318/320 
Karataş Şetaret sokak 10·10/l 
Mersinli Bornova caddesi Es: 14 
~ebitler M. Mukaddes Mezar S. 96,98,100 

11 

43 
63 
30 

l 873 
2 972 
3 975 

Mangaltepe sokak 26 
Kasap Hızır M. Kuyumcular çarşısı 41 

" " " " il 43 

oda 
" 

dükkan 
arsa 
ev 

arsa 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ev 

arsa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

dükkan 
ev 

arsa 
ev 
oda 

arsa 
ev 

kahve 
mağaza 

arsa 
dükkan 

il 

30 
30 

100 
20 
90 
11 
4 
5 
5 
5 

58 
4 
5 
1 

8 
6 
s 
3 
3 

31 
3 

140 
40 
30 
4 

25 
35 

4 
260 
50 

1.640 
32 
90 
80 60 976 

140 Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 
olarak ödenmek üzere satışları 17-8-936 pazartesi g ünü saat 
onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

8 
400 
450 
900 
450 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı· 
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üç.er fotoğraf getirme-
leri ilan olunur. 5-15 (1592) 2428 
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. 1 ~ 
Almanların Döçland kruvazörü Cuta limanındadır 

Döçland süvarisi, Asi general Franko 
ile uzun bir mülakat yaptı .. • 

Italyan ajansı, Fransız zabitlerinin idare ettikleri yedi 
tayyarenin yardım için Barselona gittiklerini bildirdi 

• Fas sularında yenı bir Agadir ihtimalinden endişe edenler vardır 

/-as ışlerüıe Alnıa/l miulalıalesi11i 

protrslo etmesi beklenm İspanya 
baş~·ekilı /oze Oimld 

Roma, 4 (Ö.R) - Istefani 
ajansı, Fransız zabitleri tara
fından idare edilen iki bom-

bardıman ve beş avcı tayyare· 
sının İspanyol hudutları üze

rinde dolaşarak Barselona git
tiklerini musırrane iddia ediyor: 

Aynı ajansın iddiasına göre 
daha yirmi beş tayyare par
çalar halinde ve deniz tarıkile 
Barselona gelmiş olup burada 

diyorlar ki: 
iT ALYA NE YAPIYOR 

- Fransa ispanyanın dahili 
mücadelesine müdahale etmekle 
ittiham ediliyor. Bütün bu uy-

durma haberleri neşreden Ital
ya ne yapıyor. Meşru lspanyol 

hükumetini devirmek için asi
lere kredi ve muhtaç oldukları 

yardımları yapmaktan çekin
mıyor. 

ltalya, haberlerini ortaya atar
ken niçin tasrihatta bulun
mıyor. Leon Bfum hükumeti 
dünya müvacehesinde alenen 

bitaraflık sözünü vermiştir. 
ltalya neden ayni sözü ve

remiyor. Niçin İspanyaya silah 
ve mühimmat göndermiyeceği· 
ni beyan etmiyor. Fransanın 
lspanyol komünistlerini siJfın

landırmakta olduğunu iddia et· 
mekte devam eden Romamn 

maksadı, Blum hükumetinin ver· 
diği sözlerinde şüpheler uyan
dırmak suretile hareket serbes
tisini kazanmaktır. 

Ya biz ne diyelim ... Sivile 
geçen İtalyan zabitleri tarafın
dan idare edilen şu esrarengiz 
ltalyan tayyareleri Muluya ha
valisinde ne arıyorlardı? ltalya 
ispanyaya silah vermediğinden 
emin midir? ,, 

FRANSANIN TEŞEBBÜSÜ 
Paris, 4 ( Ö.R J - Fransa 

hükfımeti tarafından ispanya 

Htiktinıetçilerin betlıava eltıkleıi a~ı/ete alt mülıimmat tmılt•ti 
montajı yapılmıştır. hadiselerine müdahale edilme-

Muhtelif çeşit P.sleha, harp mesi için Londra ve Romaya 
levazımı ve seri ateşli toplarla yapılan teşebbüs!ere Roma 
dolu vagonlar Fransız lspanyol henüz cevab vermemişt'r. Dip-
hududunda Beklemekte olup lomasi mahafilinin kanaatına 

ispanyaya girmek için Paris- göre Romanın kannatı, Fransız 
ten gelecek ilk omre intizar teklıfine pek de müsatd c!eği!-
ediyorlar. <lir. Londra Fransız talebini iyi 

FRANSANIN TEKZiBi karşılamıştır. 
Paris, 4 (Ö.R) - Bazı Ro- BERUN TEŞEBBÜSÜ 

ma telgrafları ve hatta rasmi Fransanın müdahaleden içti-
ltalyan ajansı olan Stefani, nah ta!cb"ni yalnız Roma ve 
Fransanın ispanyaya tayyare Lonc!ra hiikfımetlerine yap- ı 
silah ve harp le\•azımı gönder· malda kalmıy::ırak diğer mil· 
diğini biJdirmektel: ise de Jetlere de teşmil edeceği ve 
bu haberlerde hakikatm zer- bilhassa Almanya ile Portekiz 
resi bile yoktur. lıükfımdleri nezdinde ayni ma-

Sol cenah Fransız gazeteleri hiyette bir teşebbüste bu:una-
Romanm kasden uçurduğu ba- cağı bildiriliyor. Fransanın Ber-
JonJan şiddetle tenkit ederek lin büyük elçisi F rançois Pon-

Daha vahim olan şey, Döyç· 
land kumandanının asi general 
Frankoyu ziyaret etmiş olmsı
dır. Asilerin erkanıharbiye reisi 
bu ziyaretin cemilekar bir ma
hiyette olduğunu söylemişse de, 

muhakkaktır ki Döyçland kap· 
tanının Franko ile görüşmeleri 
çok daha mühim mevzular et-

rafında cereyan etmiştir. 
Bu ziyareti müteakib Alman 

zabitleri, asi zabitlerle bir
likte şehri gezmişlerdir. Şehrin 
muhtelif noktalarında bu :ziyaret 

bir nümayiş şeklini almıştır. Asi 
zabitler, Alman zabitleri ya
nında, lspanyol - Alman dost
luğu lehinde tezahürat yap
mışlardır. 

Paris diplomasi mahafili, 
Döyç!andm Cuta'ya ziyaretini, 
Almanyanın lspanyol asilerine 

karşı bir teveccüh hareketi 
saymaktadır. 

iT ALYA CEV AB VERMEDi 
Roma 4 (Ö.R) - Hariciye 

nazırı kont Ciano dün öğleden 

l spa11rn harbiııe nazırı general Kas/el/o, Madrid J'akuunda Somo-Siena sonra Fransa büyük elçisi kont 
rrplıesinde Jıareldilı iefıiş ediyor dö Chanbrönü kabul etmiştir. 

Ş Fransız elçisi ltalyan devlet 
set bu sabah Vilhelm . trasede j seferinde alakadar olan büyük adamına, hükumetinin ispanya 
hariciye nazırını ziyaret et- nevletlerin bitarafhklarını nizam hadiselerine müdahale etme-
miştir. Burada b:ıron Fon Nu- altına almak için görüşmelere mek için Ingittere ve Italya ile 
rahtla uzun boylu görüşmüştür. iştirak etmeğe amadedir. anlaşmak arzusunu bildirmiştir. 

Elçi sunu tasrih etmiştir ki; DEUTSLAND KRUVAZÖRÜ Ciano, Mussolini ile görüş-
Fransanın daha önce Londra Paris, 4 (Ö.P) - Almanların tükten sonra cevap verecektir. 
ve Romaya müracaatı, çabuk Deutsland kruvazörü lspanyol EDENiN CEVABI 
bir uzlaşmaya varmak içindir. Fasının Cuta limanında bulu- Paris, 4 (Ö.R) - Fransanın 
Siyasi mahafilde söylendiğine nuyor. Bu hadise Fransada çok ispanya hadiseleime müdaha-
göre Alman sefiri, ispanya hadi- vahim sayılıyor. lerden ictinab için bazı şartlar· 
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gençleri Karagöl'de 

Burnovadan Mustafa Altayın başkanlığında on beş kişilik geçen hafta "Karagöl,, e 
giderek bir hafta istirahat etlikten sonra avdet etmişlerdir. 

Karagöl Burnavaya 12 kilometre mesafede ve 850 metre irtifada her tarafı çamlık ve mürtefi 
bir yerdir. 

5, 6 su menbaı vardır bunların içinde H Açöldüren, Yemişen,, Pınarlara meşhurdur. 
"Ciftepınar ,,suyuna parmaklarım koyanlar bir dakik ad.an fazla tutamamışlardır. 

Ctlfarı zira1cf eden Dvcland klllvazört2 
la sıkı bir bitaraflık muhafaza 
edilmesi hakkındaki . teklifine 
Edenin cevabı bu akşam bek
leniyor. 

Paris 4 ( Ö, R ) - ispanya
da hükumet kuvvetleri, şimali 
şarkive doğru Sirlamoyu işgal 
etmişlerdir. Bir torpido ::nuhri· 
bi Makonaya beşyüz milis çı· 

kardı. Bu ash:erler de Albaya 
taarruz edeceklerdir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Siyasi 
mahafiJ Fransanın ispanya ha
diselerinde anlaşma t~klifini 
müsaid karşılamıştır. Bu akşam 
verilecek olan lngiliz cevabı, 
Fransız noktai nazarını takviye 
eder mahiyette bulunacaktır. 
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Yugos!av 
muallimleri 

Belgrad, 4 (Ö.R) - Yugos· 
lavya öğretmenleri kongresi 
dün Novisatta başladı. Ted + 
satın asrileştirilmesi görüşii!dii. 

Yunan - Yugoslav 
ticareti 

Belgrad 4 ( Ö. R) - Yu· 
goslavya ve Y~nanistan arasın· 
daki ticaret muahedesi Ağus

tosta münkazı olduğundan bu 
muahedenin müddeti uzatılrnış· 
tır. Yeni bir muahede müzake
ratına bugünlerde başlanıyor. 


