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Dilimizin 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 

Üzerinde tetkikler .. 

Fiiller ile ismi mevMbr bi
rincileri vmandan, iltineiteri 
objeden mülhem olmak üzere 
harici alemde, o alemin ciizü
lerinden birisinin veye hareke
tinin adıdırlar; obje ile muv
man, biri diğerinden ayrı ola
rak görünmediği, ancak insan 
idrakinin onlardan birine gös
terdiği daha kuvvetli ilgi ile 
duygularımız üzerinde izler bı
raktıkları cihetle; bu ilginin 
yönüne göre ya isim, ya fiil 
diye ad alırlar. Bu sebeple 
birinden diğerine geçilebilirler. 
Yani i!imlerden fiiller, fiiller
den de isimler yapılabilir. 

Türkçemizde isim ve sıfat
lardan, fiiller yapmak için "el 

• al,. gibi "teşmil, tamim ve ıt

lak,. anlamlan izafesine yara
yan eklerin maklübu olan "la, 
le,, eklerini o isim veya sıfatın 
sonuna katmak •e bu sözü de 
masdar yapmak için (ım • ak~n 
bezimlisi olan mak veya hafifi 
olam mek maadar edabnı ilave 
etmek lazımdır. 
Ömeği: 

l 

Güzellemek = Güzel-le-em-ek 
Çirkinlemek = Çirkin-le-em-ek 
J(alınlamak = Kalın-la-am-ak 
Durgunlamak=durgun-la-am-ak 
Babalamak= baba - )a - am -ak 
Kapılamak = kapı - la - am -ak 

•Çiçeklemek= çiçek- le - em -ek 
ıBöceklemek= böcek- le - e111 -ek 

gibi .. 
isim ve sıfatlardan yapılan 

bu fiiller dahi diğer aınl fiiller 
gibi tav'i, mutlak, i~rak miite
addi ve teessür çelimlerine ~ 
onların mürekkeb şekillerine 

girebilirler.. Örneği : 
Güzellendinnek, güzellenmek, 
Güzelletmek, güzellettirmek, 
"Güzelleşmek, güzelleştirmek, 
Kapılanmak, kapılatmak, 

Kapılandırmak, kapılaşmak 
Kapılaştırmak. kapılattırmak, 
T oplulamak, toplulanmak 
Toplulatmak, toplulaşmak, 
Toplulattırmak, toplulaştırmak, 
Toplulandırmak, sürgülemek. 
Sürgülenmek, dıırgunlamalı: 
Durgunlanmak, durgunlatmak 
Durgunlandırmak... Gibi. 

Bunların aksi olarak, filler
den vasıflı isim yapmak için 
yine: "ağ, ığ, iğ, eğ, uğ, üğ,, ek
leri füllerin sonuna k•tılır ki bu 
hecenin sonundaki (ğ)ler yine 
fonetik icaln ya (K) ile teba
dül eder, yahut haxfolwıarak 
(a) şeklinde kalır. Bu şeklin 
-una (ma)eki de katılabilir: 

Ôrneii: 
Yaptş = yapsşak. yapmak, 

fapınk, Yapuak =yaprak; yı
pm, yıpuaj, Jipraı:aa, yap1Ş1Da 
yapıştırma. Kaza = kazama, 
kazma, puıltı, pvıltı. fırıldak, 
mpı.ak, 111puk, 111pak, sıiı
pk, ssA-. ialaşbnıaa, dob
n.ak, tokıışak, tokupık, tok11Ş
t11r ma..gifıi. 

Bir fiile yudımcı fiil kata
b · ek için, önce ud fiili, 
kısa ismi enul haline koy· 
malı:, soara da yardıma fiili 
yaıwıa retirmek liDadır. 

Baka - kalmak, d" e·yıuıaak 
aça - gelmek, bla - kalmak, 
don. - koymak, aça - dvmıak, 
aça - yazmak, yapa - bilmek .• 
gibi. 

Buradaki fiille.rden yalwz 
yardımcı fiiller taSl'if edilir.lsiaı 
haline konan fiil oldup gibi 
kalır. 

Fiillerin ııefiy ve iatifbam şe
killeri de dikkate değeF: Bir 
kök söz" fiil baliue gdiraıelıı, 
yani ona aksiyon vermek için 

am. cm,. Jtibi ekferden 

ki 

ŞEB:i:R 
ş ARLAR - HE EKLER KÖY 

Müessif bir hidise 
<# y ha kı bir mer1 a 
" molla Mustafa ,, 

mese esin en birbirine girdi 
kalçasından yaralandı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Menemenin Emiralem kamu- atı!mı~ır. Bu durum karşısın- geçen bazı koyunların otla-

nuna bağlı Herekler köyü hu- da Herekler köyü bekçisi Hü- makta olduklarını görmüşler-
dudile Manisanın Şamar köy seyirı de vak'a mahalline dir.Bunun üzerine bekçi Mustafa 
hududunda müessif bir hadise gidince 0 da ateşle kar- oğlu Mehmedi göndererek He-
olmuştur. Hadise etrafında şılaşmış ve mukabele et- rekler köy~ bekçisi sarı Hüse-
Menemen'den alınan malfımat miştir . Herekler köylüsü yinden bu hayvanları niçin kendi 
şn merkezdedir: silah seslerine koımuş, bu du- meralarına bıraktığını sorınuş-

Evvelki gün Herekler köyü- rum önünde Şamar köylüleri lardır. Sarı Hüseyin hiç bir söz 
ne hudud olan Manisanın Şa- savuşmuşlardır. söylemeğe ve izahat vermeğe 
mar köyünden molla l\·'.ustafa, Şamar köyünd~n hayran lüzum görmeden kendi köyü 
bakkal Ali, Ahmed Yaşar, Ahmed, Mevlüd oğlu Ahmed halkını haberdar etmek mak-
lsmail og" lu Mebmed, Mevliıd • sadilc silah atmag· a ba•lamıştır. ve Ali oğlu ı>1ehmedin <!ile- "' 
oğlu Ahmed, ayaoın oğlu Meh- rinde bu unan kırma tüfenk- Bunun üzerine Herekler köyü 
med, Himmet oğlu Hasan, Hü- leri kaçarken hadısc mahallin- halkı ve ihtiyar heyeti silah ve 
seyin Ali oğlu Mehmed, lbra- sopalarla Şamar köyü halkı 

de bırakılmırtır. Hadise esna-him oğlu Mehmed, Musa, üzerine gelmişlerdir. Bun-
sında ahlan kurşunlardan ikisi 

Kara Mehmet ve Feyzullah fardan bir kısmı Şamar köy-
Herekler köyü bekçisi Hüsey-

Herekler köyiiue gelmişlerdir. lüleri tutarak bağlamış ve 
nin ceketinden geçıııiıse de d 1 d Bunların maksadı Herekler kö- övmüş er, iğerleri karga-
yaralanmamıştır. Ancak Ş<unar 1 k yiine ait bir merada koyun- şa ı tan istifade ederek kaç.-

)arı otlatan lbrahim kahyaya köyünden "moHa,, Mustafanın mışlardır. 
çatmaktı. iddiaya ıöre lbrahim kalçasından yaralandığı şayi O sırada kaçan köy!Ulerin 
kahya koyunları Şamar köyü olmuştur. Hadiseye Menemen arkasından elindeki mavzeri 
merasında otLı.ttığından 150 Genel savamanlrğr elatmiştir. ateş eden muhtar, Şamar kö-
koyununu müsadere edecek- Manisadan vilayete gefen bir yiinden Mustafayı sağ kalçasın-
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Atatürk 
Devrim müzesi 
hazır anıyor 

Kültür park yerinde vücuda 
getirilecek " Atatürk devrim 
müzesi ., için dün belediyede 
bir toplantı yapılmıştır. Şehri
mizdeki tarih ve edebiyat mu
allimlerinin bulundukları bu 
toplantıda devrim müzesinin 
esasları konuşulmuştur. 

Manisa 
Adliyesinde 
tayinler 

Manisa sorgu hakim vekilli
ğine Kastamonu sorgu hakim 
vekili Mustafa Behçet, Salihli 
hukuk hakimliğine Edirne aza 
muavini Mehmed Rifat, Manisa 
aza muavialiğine hukuk me
zunlarından Hüseyin, Karaisalı 
hakimliğine Kırkağı müddei
umumisi Orhan, Seyhan mer
kezi kadastro komisyonu ha
kimliğine Aydın merkezi ka
dastrct hakimi Cevdet tayin 
edilmişlerdir. 

lermiş.. talgafta da vaka şa suretle an- dan yaralamıştır. Yaralı, bas-
Koyunlarını vermek istemi-. tılmaktadır: taneye sevkedilmiş ve tahki- Urla kaymakamt lyll .. tl 

yen lbrahim kahyanın çobanı Şamar köyü halkından bir kata başlanmıştır. Suçlular köy- Altı aydanberi Istaobolda 
En•ere taarruz edilerek dö- kısmı sürek avına çıkmışlardı )erine savuşmuşlardrr. bulunan Urla kaymakamı bay 
plmüı, kaçmağa başlayınca O sırada Menemeni!\ Herekler Suçluların tutulması Manisa • Kemal iyiletmiş ve gelerek va- . 
arkasından birkaç el silalı ta köyü hududundan mer'alanna valiliğince istenmiştir. zifesioe başlamıştır. 
···········~·········································· .. ························--····~······································~········································ .. •········ 

lık yu cinayeti 
• 

eyeın ·ka etti 
Evvelki gece Ilolablıkuyuda 

Daifo sokar da bir cinayet 
o Of •e Şükrü oğlu Kara 
Felımi bıçakla kahveci Kazunm 
y da yardımcı Mustafa oğlu 
Hiiseyni öldiinıı:ış ve kaçmıştı. 
Zabıtaca yapılan araştırmada 
Kara Fehminin umumhaned.e 
buluuaıa dostu Arap Fatmanın 
yaıuna gittiği tespit edilmiş ve 
orada yakalaıını14tu. 

Fehmi hiç bir ~y olmamış 
gibi dostu Arap fatlllallm oda
sında yatar vaziyette bufun
muştur. Cinayetin sebebi bir 
elbise meselesidir. Fehmi bay
ramda kendisiaden bir kat el
bise- istiyen arkadaşı Hüseyne 
ellıise venaiş. y~ soma bir çok 
defalar istediği halde elbisele
rini alamamıştı. Evvelki gec:e 
Fe - kahvenin öniiaden ge
çuken yine Hüseyae rastlamış 
ve elbiseleri istemiştir. Rcnum 
ünri- lliiseyi~ 

- Elbiseleri satsam, parasuıı 
yisem ne ~lw, demiştir. Febmi 
bu sW!udea fena halde lıaza-

l 
rak yakasından yakaladıgı Hü
seyni kahveden beş altı adım 

öteye götürerek yanında taşı

dığı bıçağını sol baldtrıııa ba
tırmıştır. 

Aldığı yaranın tesirile Hü
seynin yere düşdüğünü görünce 
oradan savuşmuştur. 

Hü5eyin feryada başlamış v~ 
yetişen.ler tarafından vak'a za
bıtaya haber verilmiştir. Faka.t 
Hüseyin, ana damarın kesilmiş 
olmasından fazla kan :zayi ede
rek ölmüştür. 

Katil Fehmi dün tahkikat 
evrakile adliyeye verilmiş ve 
tevkif edilmiş.ili. 

Tahkikata dc•am edilecektir. 
Adli tahkikatı müddeiumumi 
muavini Nabi İdi idare etmek
tedir. 

........................................... 

Ceza gören bele
diye memurları 

.................................... 11 •••••••• 

birisi katıltnak Jivmge!Wllen 

iki belediye zabıta memura 
ile tanzifat amelesinden dört 
kili -.azifelerini yap adı.klarm
daıs belediye riyasetinc:e ıteıa
lıunnlmışlardır. nef"ry yırpmak için {am)m aksi 

olan (nra) lıecesmi de (am)"(em) 
eklerinden önce koymak ge· 
relrtir. 

Bak - ım - ak; Bak - ma-am· 
ak - Bakmamak gibi .. 

---..... avalesl gel 
lskin meauularmm maaşbn 

içia li:ııısa olaıı 1078 lira 9'l 
bnaşl k havale •İloiyele gel
miştir. Ücretler içiıa l~e
lea baYaleaiD tie rde 
göuderilecefi telgrafla bildiril
miftir. 

Urla sahilinde 18yaŞında 
bir kız cesedi bulundu 
Urlanın mentcş sahiline 200 

metre uzakta ve denizde bir 
kadın cesedi bulunmuştur. 

Urla adliye heyeti derhal 
hadise yerine giderek tahki
kata başlamış ve cesed Urlaya 
nakledilmiştir. 

On sekiz yaşında bir kadına 
aid olduiu anlaşılan . cesedin 
elbiseleri üzerinde hüviyetini 
tespite yanyaca.k hiç bir resmi 
vesika bulunmamıştır. 

Dokuz kişi 
Kumar oynarlar
ken yakalandı 

Eşrefpaşada Çorak soka
ğında dokuz numaralı bekar 
odasında oturan ve kömürcü
lük yapan HasaD oğlu Cico 
Hüseyin odasına topladığı Mus
tafa, Ramazan, Haydar, Mu
zaffer, Mehmed, Ali, elııned 
Ali, Ferit ve Faal menfaat 
mukabilinde kıhç ~ekmek sure
tile kumaı: Gyıaaf:tıiı görülııaüş 
ve b.epsi tutu tur. 

Karako ar 
Teftiş ediliyor 

Emıaiyet müdür maavini bay 
lıımail Kmay dü:D ersiali, 
Bayraklı, Ta-an ve Karşıyaka 
polrs kaıakollannı gözden ge
çirmiştir. 

Bunun lnebolu faciası kuı
banlarındau olmadığına hük
medilmiştir. 

Kumral ve seyrek saçlı olan 
kadın cesedinin yüzü ve karnı 
şişmiş vaziyettedir. Yüzünde 
fazla ve vucudunda. hafif 
mık.tarda kızanklık vardır. 
Üzeriııd.e. cebrü şiddet ala-
metleri görülmemi, tir. Hüvi
yetinin tespiti için tahkikata. 
devam edilmektedir. 

Köpek 
ısırdı Bir 

..., 
çocugu 

Karantinada Sami sokağında 
F eridullah oğlu ldrisin boş 
bıraktığı köpeii, mekteb tale
belerinden Nuri oğlu Mes'udu 
bacağmının kaba yerinden 
ısırmıştır. 

Köpek, belediyeye teslim 
ed:lmiş ve çocukta tedavi al
bna alıomışbr. -

Kilizman 
Nahyeslnde ağaçlandtrma 

ltlert 
Urlanın Kilizman örnek na

hiyesinde ağaçlandırma ipne 
bW;ük ehemmiyet •erilmekte
dir. Bugünlerde nahiye halkı 
nüfus başmıt beşer zeytinağacı 
dikecektir. Hazırlıklar tamam
lanmıştır. Bu aiaçların varidatı 
köy sandığına aid olacaktır. 

lstiflıamr yapmak için de,fer'i 

fiilferden zamanı gösterenler 
ile şahsı gösterenler arasına 

(mı) {mi) ııibi ekfer katmak 
icap eder. 

Bakıyor - mıyım? Bakacak -
mıyım, ııörmeli - mi - yim bibi. 

1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi 

DUL Yalnız mazii şuhiıdi ve fili 
iltizam sığalarında (mı) (mi) 
ekleri doğrudan doğruya feri 
fiillerden sonra gelir. 

Bakt • mı ? bakayım mı ? 
gibi. 

Gelecek yazımızda da feri 
ffilfer hakkmda kısaca maliımat 
•eririz. 

Avni Ulasay 

ŞE 
Maurice CHEV ALiER Janette MAKDONALD 

( KÖŞEMDEı'i ) 

Dünyanın hali 
Dünya siyasetinin şu son 

günlere kadar aldıjı vaziyet 
bana neyi hatırlattı bilir misi
niz? Hani üç, beş, hatta on 
köy bir damda toplanır, biri 
bir kenarda, biri bir kenarda 
ve kimi ortada ka ttlıkfi giıya 

kavga ediyormuş, yihiit ede
ceklermif gr!ii basarl:ir miyav
lamayı ne effi, ağrı1ı &rt başı 
mamur bir kavga olur, ne de 
susup rahat verirler! Ne idiği 
belirsiz bir kıyamet, bir cur
cunadır kopar. 

Italya oturduğu yerde durup 
dururken fışkırarak ortalığa 
bir gürültü atınca, her taraftan 
birçok sesler çıkmağa başladı. 
Başladı ama hala da ne tutuş
tukları var ne de sustukları. 

Vire sulhtan, harpten, olmuş
tan, olacaktan dem vurup kö
pürüp kabarıp duruyorlar. 

Vallahi harbin de haysiyeti 
kalmadı, sulhun da ... Eğer eski 
itikada göre bunların birer 
allahı olsaydı ikisi de el ele 
verir, bir türlü hiç birisini be
c~remiyen milletlerin başına 

afet indirirlerdi. 
Haıırlanıyorlar, hazırız, şu 

kadar silalumı:ı, kuvvetimiıı 
var, harb istiyoruz diyorlar. 
Hepsi bir aiızdan başlıyor 
mıyavlamaya .• 

Yahu ! Ne duruyorsunuz iş
te meydan, işte kalkan .. • 

Derken bir barış muzakeresi, 
bir endişe, bir düşünce, bir 
korku beliriyor: Hepsi bir 
ağızdan barışalım, müzakereler 
muahedeler, mütarekeler ya
palım diyorlar. 

O da olmıyor. 
Dünya öyle bir hale geldi ki 

artık bu berbad kararsızlıkta• 
asabı tamamile bozuldu, çok 
gitmez yakında Avrupa; bir 
siyaset adamının dediği gibi; 
baştan başa bir timarhaneye 
döner saaıyorlHD. 

Allahtan hayır.. Ben bile; 
kaç aylardanberi, işte oldu, 
işte olacak işt" durdu, işte 
duracak havadislerini okuya 
okuya çileden çıkmaii;a baş
ladım. Kediler bilı; bn 
kadar uzatmazlar bu işi . , • 
Ya tırnaklaşmağa, boğuşmağa 
başlarlar, yahut kuyruklarım 
kabartıp, altına alıp ~ekilirler 
ğiderler. 

TO DiL la-. -
Otobüscülerin 
bir müracaatı 
Değirmendağı ile Eşrefpaşaya 

işleyen otobüs sahipleri dün 
belediyeye müracaatla bu kt
sımda kazanmadıklarını •e za
rar ettiklerini söyleyerek başka 
hatlara işlemek için mü!aade 
istemişlerdir. 

Şikayet üzerine belediyece 
tetkikat yaptınlm;ığa başlad· 
mıştır. 

Ne kadar et yidik? 
Dikili mezbahasında son ay 

içinde 156 koyun, 46 keçi, 17 
inek ve 34 dana kesilmiştir. 

• • • 
Burnova meıbahahasında bir 

senede kesilen hayvan mık
tan da şudar: 

441 sığır, 1327 dana, 2 man
da, 20 malak, 680 koyun, 
4042 kuzu, 309 keçi, 2890 
oğlak, 44 tiftik oilağı ve beş 
domuz. 

Şarbayın teftişleri 
Şarbay doktor Bdıcet Uz 

dün Karşıyakadaki çocuk yu
vasiyle Soğukkuyuda değirmen 
tepedeki Yamanlu suyu ha•n
zunu teftiş etmiştir. Havuzun 
etrafında 150 çukur açılmıştır. ·- . Bu çukurlara ağaç fidanları di-
kilecektir. Belediyece burada 
bir de gazino yapılacaktır. 
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Ben ise aşkın sesini değ:l, hakikati 
göstermek için sizi bekliyeceğim. 

Doktor tabii ve sakin bir te
bessümle elini Demire uzattı. 
Genç mühendis biraz mütehey
yic, avuçları içinde tuttuğu bu 
eli bırakmak istemiyordu .. 

Şenii ona takıldı: 
- Doğrusu Ero!'un sizinle 

birlik olduğunu duyunca içime 
kurd düştü! Kocamı, kendinize 
uydurursunuz diye ... 

- Bilakis hanımefendi Erol 
beni kendine uyduracak pro
pagandalarda bulundu. 

Alaylı bir sesle: 
- Öyle mi? Bari avukatlı

ğın tesiri oldu mu? .. 
Cevap vermiyerek Sunaya 

bir bakış attı.O,lakayd Aytenin 
duvağını düzeltmekle meşguldü. 
Erol karısını kolundan çekerek: 

- Şimdi de sen avukatça 
ağız ·aramağı bırak da gel ba
kalım. Benim karnım zil çalı
yor, sensiz bir şey yemek iste
medim .. 

Şenii kalktı. 

Gelin göveği; biz de geliyo-· 
ruz diyerek yürüdüler .. 

Demir Sunaya eğilerek: 
- Ya siz doktor? 
- Benim iştiham yok!. 
- O halde size refakat 

edeyim. 
Muzik başlamıştı. Yine bü

yük bir hayhuy, uğultu içinde 
kımıldamalar, kaynaşmalar, 
oluyor, her kes eşini seçerek 
ortada dönüyor, onlar biraz ar
kada pek görünmiyorlardı. 

Demir eğilerek yalvarır gibi: 
- Kabul eder misiniz? 
- Dansedemiyeceğim bay 

Demir ... Demin Şenii de söy
ledi. Baş dönmesinden muzta
ribim bu ıtece .. 

O bu mazerete pek inanmı· 
yarak baktı. Bir müddet ikisi 
de sustular ... 

Demir bu dakika neler söy
lemek, bütün dü~üncelerini aç
mak istediği halde cesaret ede
miyordu. 

Suna o kadar ciddi, öyle 
yüksek, erişilmez bir gururla 
onu tepeden tırnağa ölçüyor 
gibiydi .. Bir dakika kendi ken
dinden şüphe edeceği geldi. 
Bir rüya görmüştü belki!. Suna 
o, bir (geceyi)! yaşıyan kız 
mıydı gerçek?. Bu arada sağ
lamlığına biraz da takdir ve 
hayretle bakmaktan kurtula
mıyarak fısıldadı. 

- Seni seviyorum Suna!Ye
ter bu ceza artık. Yeter bu 
yabancı, soğuk tavır! Üç ay 
ayrılık beni öldürdü. Aylarca 
izini sakladın ... Benden kaçtın .. 
Elvermedi mi? Yoksa hayat 
yollarımızı birleştiren o vak' -
adan ~onra karşına çıktığıma 
sıkılıyor musun? 

Suna ruhunun derinliklerini 
karıştıran bir ses!e: 

- Sizden kaçmak mı? Böyle 
bir kuruntuya düşmeniz cidden 
garitı olur. Kim bilir arkamdan 
ne sanılar yürüttünüz? Bu da 
o sanılara kuvvet veren boş bir 
gurur olsa gerek .. Size bir ceza 
vermeğe hiç lüzum görmiyo
rum. Yalnız başladığımız maçta 
bir golün ağırlığı altında ezil
mek istemiyorum .. 

- Siz mi ezileceksiniz Suna! 
Hayır, yemin ederim ki içimde 
yalnız sizin sevginiz vardır. 
Ben artık bir maç, bir yarış 

düşünmiyorum. Size aşkım.ı ka
bul ettirmek, anlaşmak, şart

larınızı bilmek istiyorum Ha!
buki fabrikaya bile gelmemeniz 
bütün bu dileklerimi yapmak· 
tan beni mahrıım ediyor. Ve 
pek haklı olarak benimle gö
rüşmek istemediğiniz anlamını 

verıyorum . 
O ciddi: 
- Bilakis sizinle görüşme

liyim bay Demir, ben de bunu 
istiyorum. Aramızda gizli, müb
hem bir nokta kalmamalıdır. 

- O halde hemen şimdi 
kararımızı verebilir üzüntüden 
kurtuluruz. Yukarı çıkalım hu
susi bir odada istediğimiz gibi 
konuşabiliriz Suna .• 

- Pek aculsunuz bay De
mir! Fakat burada ve bu gece 
olmaz .. 

- Yine beni atlatırsınız diye 
korkuyorum Suna .• Söyleyiniz 
kat'i bir randevu veriniz .. 

- Bu gec~dcn sonra nt va
kıt isterseniz .. Sabah saat do
kuzdan on ikiye, akşam da se
kizden on bire kadar doktor 
Sunayı apartımanında bulursu
nuz bay ... 

Genç mühendis tatlı bir 
ümitle genç kızın gözleri içine 

· bakt.: 
- Teşekkür ederim. Yarın 

akşam tam saat dokuzda apar
tımandayım. 

Bir az eğilerek. doktorun 
elini aradı, bir an evvel buluş
mak için çıldırıyorum, fakat 
yine akşamı tercih ediyorum. 
Çünkü e~inin değerini karanlık 
anlattığı gibi aşkın sesini de 
2ecenin sessizliği daha güzel 
duyuruyor sanıyorum! 

Sunanın dudaklarına acı bir 
tebessüm yayıldı .. 

- Ben ise aşkın sesini de
ğil hakikatın yüzünü göster
mek için sizi bekliyeceğim .. 

* • • 
- Baba! işte doktor Suna 

da burada .. 
Suna adının anılmasiyle 

döndü . .' Gözlerinde derin bir 
hayretle: 

- Ülker sen de burada mı
~ın? Ne vakıt geldiniz? Son 
mektubunuzda daha bir ay ka
lacağız diyerdun. 

Genç, ince bir kızdı o .• Ya
nına geçerek Demire firari bir 
bakışla baktı sonra cevap verdi: 

- Evet önce fikrimiz öyle 
idi. Fakat doktorların teminatı 
ile bir ay önce geledik. Hem 
ne eyi, gelir l{elmez de Ayte
nin düğününe k.:ınduk!. Valis
leri daha açmadık bi!e, sabah 
gelince davetiyeyi verdıler, 
artık babamın üstüne asıldım .. 

Babasına tatlı bir tebessümle 
baktı: 

- Öyle değil mi baba? Bü
tün bir gün uzanıp istirahat 
etmek şartiyle razı edebildim. 
Zavallı sağlığıma o kadar düş
kün ki hemen hasta olacağım
dan korkuyor!.. 

Heyecanla: - Bitmedi -

,ı E:lG::~~~~ 

En meşhur boksör JORJ KARPANTIER'nin 
yarattığı en büyük filim 

1-TOBOGAN 
VE 

KEN MA YNARIN görülmemiş şaheseri 

2-Söz Silahındır 
3 - TÜRKÇE JURNAL 
4 - KOMiK MİKİ 

hepsi lzmirde ilk defa bugün 
SiNEMASINDA 

Bunların 
'• .c. ·, .. 
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Son Telgraf Haberleri 

Yeni yıla girerken 
-

Yangın 
Istanbulda 
iki ev yandı 

• •••••••• 

C. başkanımızla Elen, Bulgar, Romen, 
Çek başkanları arasında tal~raflar 

fs·anbul, 4 (Özel) - Bu sa· 
hah Beyoğlunda yeni çarşıda 
bir yangın çıkarak dörder katlı 
iki bina yanmıştır. 

Ankara 4 (A.A) - Cnmur 
başkanı Kama! Atatürk ile 
muhtelif memleketler devlet 

başkanları arasında aşağıdaki 
tebrik telgrafları taati olun· 
muştur: 

Ekselans Türkiye Cumur 
başi,anı: 

ANKARA 
Yeni yıl münasebetiyle çok 

samimi temenniyatımın kabu
lünü ekselansınızdan diler:m. 

Majeste ikinci Jorj 
Elenler kralı 

JORJ 

ATINA 
Majestelerinizin lütüfkiir teb

' rik telgraflarından ziyadesiyle 
mütebasis olarak kendilerinden 

yeni yıl için en eyi temenni
yatımın kabullerini dilerim. 

KAMAL ATATÜRK 
Ekselans Kama! Atatürk 
Türkiye Cumhur Başknı 

ANKARA 

duklan lütufkar telgraftan do
layı Majestelerine hararetli su
rette teşekkür eder ve kendi
lerinden yeni yıl tebriklerimle 
beraber gerek şahsi seadetleri 
ve gerek Bulgaristanın refahı 
için samimi temenniyatımın ka
bulünü dilerim. 

KAMAL ATATÜRK 
Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur başkanı 

ANKARA 
Yeni başlıyan yıl için gerek 

şahsınız ve gerek Türkiye için 
en samimiğ temenniyatımı tak
dim ederim. 

KAROL 
Majeste ikinci Karo!, Ro

manya Kralı 
BÜKREŞ 

Göndermek lfıtfunda bulun-

temenniyatımı ekselansınıza tak
dim ederim. 

EDUARD BENES 
Ekselans Eduard Benes, 

Cunıur başkanı, 

PRAHA 
Göndermek lütfunda butun

dukları lfıtufkar telgraftan do
layi ekselansınıza hararetli su
rette teşekkür eder ve yeni yıl 

münasebetıle gerek şahsi sa
adetleri, gerek Çekoslovayanın 
refahı hakkındaki samimi te
menniyatınıın kabulünü dilerim. 

KAMAL ATATÜRK 
Ekselans Kama! Atatürk 

Cumur Başkanı 

ANKARA 

Istanbulda 
bir bina çöktü 
lstaııbul, 4 (Özel) - Cih~

girde kırk sene evvel inşa ed~
len bir ev çöktü. Nufusca z3yı· 
at yoktur. 

Köylüye tohumluk 
buğday 

S. 4 (A.A) - Geçen 
ınop, "ki . 

yrl süren kuraklıktan. ektı _erı 
tobemları elde edemıyen koy
lülere dağıtılmak üzere Ta.rım 
bakanlığı tarafından gönderılben 
100 ton tohumluk buğday u 
işler için kurulan komisyon~a 
tesbit edilen muhtaçlara verıl-yeni yıl bidayetinde ekse-
meye başlanmıştır. lansınıza dost ve müşfik Tür-

kiyenin refahı temennileri ile Şarkikarahisarın 
birlikte en har tebriklerimi 

dukları lütufkar telgrafdan do- yollamakla bahtiyarım. ihracatı 
lı.yı majestelerine hararetli su- PAUL A) 

Şarkikarahisar, 4 (A. -retde teşekkür eder ve ken- Alt p p ) K · 
es rens au arageorgevıc 935 yılı iptidasından sonuna 

dilerinden yeni yılı tebrikle Yugoslavya Krallığı naibi kadar Karahisardan dış pazar-
beraber gerek şahsiğ saadet- BELGRAD lara 

4900 
kilo iç, 122,875 k_a-

Yeni yıl münasebetile ekse- leri ve gerek Romanyanın Alteslerinin göndermek lüt- buklu ceviz, 3500 kilo tereyagı: 
lansınıza en har tebrilderimi ve refahı için samimi temenniya- fünde bulundukları telgraftan 

15
,
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32 kilo yün, 18,526 keçı 
gerek şahsi saadetleri, gerek tımın kabulünü dilerim. ziyadesiyle mütehassis olarak kılı, 2500 aded bağırsak, 7070 
Türkiyenin refahı için samimi KAMAL ATATÜRK kendilerinden yeni yıl için en koyun derisi.1200 kilo balmumu 
temenn iyatımı takdim ederim. Ekselans Kama! Atatürk, har tebriklerimi ve ayni za- 1408 sandık yumurta, 1067 

BORIS Türkiye Cumur başkanı manda şahsi saadetleri ile dost aded koyun keçı derisi,20,060. 
- Majeste Üçüncü Boris ANKARA ve müşfik Yugos!avyanın refahı 67,275 oğlak, 27,475 tavşan, 

Bulgarlar Kralı Yeni yıl münasebetile gerek hakkındaki temennileıimin kabu 1270 tilki, 230 sansar, 386 
SOFY A şahsi saadetleri gerek Türkiye- !ünü dilerim. _ .. porsuk, 96_ . ku.~t, 1.00. a_ded 

Göndermek liitf unda bulun- nin refahı ha~.ı!!~.~~-~.~ .~.~~!~ ! ••• ,, .......... ~.~~~.~ .. ::.~ ~."!".'!.~~ .. , ... ~~.~?.~~ .. ~~:!~!, .~~?~~.r.'~!1?!~::~; • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar başkaniyle YAYINTILAR KESiNCE YALANLANDI 

Baş ve Dış bakanlarımız aras!nda 
samimi dostluk telgrafları teati edildi 

Leopold Londraya yara 
ları tedavi için gitmiş 

Ankara, 4 (A.A) - Yeni yıl 
münasebetiyle Bulgaristan baş 
bakanı ve dişışleri bakanı bay 
Köse Ivanuf ıle dışişleri baka
nımız doktor T. Rüştü Aras 
arasında aşağıdaki tebrik tel
grafları teati olunmuştur: 

Ekselans Tevfik Rüştü Aras 
Dışişleri bakanı 

ISTANBUL 
lstanbul - Sofya durağından 

geçişinizden zamanında haber
dar olamadığımdan dolayi sizi 
selamlamak üzere karşı gitmek 
ve dostluk hislerimi teyid et
mek zevkinden mahrumiyetim 
sebebile pek ziyade müteessi
fim. 

Yem yıl müna~ebetile ekse-
lansınızdan en har tebrikle
rimle şahsi saadetleri ve Tür
kiyeniu refahı hakkındaki en 
samimiğ tebriklerimin kabulünü 
dilerim. Başbakan 

KÖSE IVANOF 
Ankara, 4 \A.A) - Yeni 

Yıl münasebetile Bulgaristan 
Başbakanı bay Köse lvanof 
ve Başbakanımız ismet Inönü 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Ekselans ismet lnönü 
Başbakan 

ANKARA 
Yeni yıl münasebetiyle ek

V/ hC/'//////Z/././.// ./ //,////./Th ' 

ı..: 

"lzmir Palas 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi ve Pazar 
günleri 

TE-DANSANT 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HER Akşam DtNE 
KONSER 

selansınızdan şahsi sııadetlerile 
Türk milletinin refahı hak
kında en har temennilerimin 
kabulünü eliler ve ruemleketle
rimizi birb rine bağlayan dost
luk bağlarının sıklaştırılması 
için samimi teınenniyatta bulu
nurum. 
Başbakan : KÖSE IVANOF 

Ekselans Köse Ivanof 
Başbakan ve dış işleri bakanı 

SOFYA 
Göndermek lütfünde bulun

dukları telgraftan dolayi ek
selansınıza har bir surette te
şekkür eder ve ekselansınız· 
dan yeni yıl hakkında şahsi 
saadetleri ve Bulgar milletinin 
refahı için en samimi temen
nilerimin kabulünü rica ile 
memleketimizi bağlayan dost· 
luk bağlnrının sık aşmasını sa
mimi surette dilerim. 

iSMET INÖNÜ 
•••••••••••• 

Afgan Hariciye 
Veziri geldi 

Ankara, 4 (Ô.R) - Afgan 
Hariciye Veziri bugün memle
ketimize gelmiş. Nusaybin'de 
Mardin valisi ve daha birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

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

Vefat 
Oğlum Hakkının pek ani 

ölümünden mütevellid büyük 
kederimize iştirak ederek ce
nazesinde bulunmak zahmetini 
esirgemiyen ve bizleri teselliye 
koşan arkadaşlarıma, akraba 
ve dostlasıma, başta Direktör
ler~ Bay lsmail Hakkı olmak 
üzere Üzüm kurumunun değerli 
mensuplarına ayrı ayrı teşek
küre teessürümüz mani oldu
ğundan nihayetsiz teşekkür ve 
minnettarlığımızın bildirilmesine 
muhterem gazetenizin vasıta 
olmasını yalvarırım. 

19 (18) S.3 KETENi ZZET 

Londra, 4 (Ö.R) - Belçika 
kralı 111 cü Leopold Londra 
ziyaretini saran esrarı dağıtan 
"DailyHerald,, gazetesi hüküm
darın Londrada kaldığı müddet 
zarfmda lsviçrede geçirdiği 
otomobil kazasından aldığı yara 
lan mutahassıslara bakdırmak 
üzere hususi bir kliniğe gittiği
ni bildirmektedir. Gazete ilave 

ediyor: 
Kralın Londra seyahatı hak

kında her çeşid rivayetl.!r do
laşmış ve hakiki amacın yeni 
bir barış hareketine savaşmak 
olduğu bildirilmiştir. Yetkili 
çevrenler bu yayıntıların esas
sız o!duğu fikrinde olup kralın 

Londrada bir kliniği ziyaret 
ettiğini teyid eylemektedirler. 

Yüz elli beyaz Rus memleket 
dışarısına çıkarılıyor .. 

Ankara, 4 ( Özel ) - Memleketimizde bulunan yü7 elli beyaz 

Rusun meml ekct dışarısına çıkarılması hususunda kendilerine 
verilan mühlet bugün bitmiştir. Beyaz Ruslar Yunanistana ge
çeceklerdır. 

Gümrük muhafaza memurları tara
fından 45 kaçakçı yakalandı 

Ankara, 4 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gümrük muhafaza 
örgütü 45 kaçakçı, 2756 kilo gümrük kaçağı. 4 tüfek, 1 tabanca 
124 mermi ile 17 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

T';.~;~oN TAYYARE SİNEMASI 
l'ZZ//./.of./T./.TL/J'l&7E/L/Z7/"77//4D'./////.7T///h'h'l///f/Yf//JO 

lzmir h.ılkından gördüğü kıymetli rağbet ve teveccühe 
bir nişanei şükran olmak üzere yeni sene proğramını iki 
büyük filimle yaptı. 

1- VONDE BAR 
Al Jolson - Kay Francis - Dolores Delrio - Ricardo Cortez 
Dick Povell - Guy Kibbee - Ruth Donnelly - Hal Lorey· 
Hugh Herbert - Fifi Dorsey ve beş bin güzel kız tarafın
dan aşk - müzik - Revü - zenginlik - iht•şam dolu ve büyi!k 

bir mevzun malik harikalar fılmi 

2 -

seansı 
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insan ruhu ve insan 
şuuru üzerinde tedkikler Müslümanların 13 Anası 

.. ıı:a=:~ ........................... ---... ------------------..... 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı : 3 
Yazan: Tokdil 

, 
Develer üzerinde ilerileyen Üç kadın, Ayşe, anası ve 
Ayşenin kardeşi Esma bezden, çaputtan birer oyuncak
mış gibi sallana sallana gelecek akibeti bekleyorlardı 

- Yalel, ya Ahi, ya üm, ya 

üb., 
yürüyorlar.. Kum gıcırtısından 1 
başka ne ses, ne nefes .... 

iLMiN BULUŞLARINA GÖRE TAHTEŞŞUURUMUZ 
DA BiZE HAKiM OLAN KUVVETLER İKi 
KAYNAKTAN GiRMiŞ BULUNUYORLAR 

Görülüyor ki, ruhumuzun 
haber gelmez karanlıklarında 
ve derinliklerinde yaşıyan duy
gularımız, kendi arzularını bize 
yapdırmak için, şuurumuza bir 
çok mülahazalar ilham ediyor. 
Ve şuurumuz, kendi içinde 
dolaşan bu mülahazaları, ken
disinin mahsulü sanıyor ve bu 
mülahazaların mantığından do
ğan fiil ve hareketleri, kendi 
iradesine tabi hareketler sa
nıyor. insanlar, taşıdıkları bu 
vehim dolayısile, yaptıkları her 
fiilin mebdeinden müntehasına 
kadar bütün safahatının şuur 
ve vicdanlarının mahsulü oldu
ğu kanaatını taşıyor. 

-Yazan.; l'\/.l:u.a1lln:ı I>r • .A.bd..i. lVL"'l1b:tar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kında değiliz, gözümüz onları bütün hadiselerin sebebi haki· 

1 

görmez,dikkatimiz onlara tevec kisi budur. Bir insanın doğdu-
cüh etmez ve biz onların farkı· ğu günden ölünceye kadar ha-
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§ 

el 
bı 

ıkl• 
,a 
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- Sude temiz ve yüksek 
bir kadındır. Onu kocası Sek
ranın benim uğruma Mekkede 
ölüşünden sonra bırakmadım. 
Sude; A yişe ile nişanlandığım 
gündenberi her zaman "Ayi
şeye ben kadınlık nöbetimi 
terkederim. O senin harimin 
ve sevgin olsun,, diye alicenap
lık yaşatır ruhunda .. 

Develerin ağızları köpürmüş, 

1 

köpükler sarkık dudaklarından 
lap lap yere ve dizlerine dü
şüyor. Karvanın önünde yürü
yen iki delikanlı ve bir yaşını, 
başını almış erkek birbirlerine 

lerle karışık bir hasret şar-
kısı okumağa koyuldu .. 

na varmaksızın ve kör körüne yatını dolduran bütün hadise-
esiri bulunuruz. Bu harikulade !er kolayca anlıyorsunuz ki onun 
kudretin kaynağını bulan "Trot· tercümei hali ve onun alın ya-
ter,, tabiiden tefrik edilmiyen zısı ve mukadderatı demektir. 
bu kudrete "Herd instinst,, Ruhumuzun karanlıklarından 

şuurumuza ilhamlar ve arzular 
telkin eden bu zıt kuvvetlerin 
şuuru, içinde bıraktıkları bu 
müşkül vaziyet, muayyen olan 
bir kaç tarzda hallediliyor. 

ismini vermiştir. 
En kanlı ihtilallere rağmen, 

aklın ve mantığın ilhamı olan 
prensiplerin, yıktığı eski pren
siplere rağmen cemiyetlerin 
dağılamamasının, cemiyet haya· 
tının berdevam olmakta musir 
kalmasının sır ve hikmeti bu 
kudrettedir. 

Bu hal tarzlarının bir kısmı, 
şahsın sıhhatı ve şuurunun 

selameti ile kabili telif oluyor. 

- Muhammed bilirsin ki 
küçüklüktan seninle bir büyü
dük ve yaşadık. Dilerim ki 
kızımı sana verirken herhangi 
bir kadının esiri olub eza çe
kerek bana şikayete gelmesin .. 
Senden değil. Belki karın 
kıskanıp söz söyler. 

- Öyle ise ve sana bu fi
kir yer etmişse nikah için bir 
az daha bekliyelim. Lakin sen 
başka bir yerde, ben başka 
yerde misafir olub misafir kal
dığımız evlere ağırlık olmıya• 
hm da benim için Medine'de 
bir çadır olsun kuracak top· 
rak sabn alalım. 

tf'k bir söz söylemeden Mekke 
sınırını aşmak heyecanile ko
şuyorlar, yedeklerinde çektik
leri develere binip koşturmak 
i,.temiyorlar. Ve sanki onlar 
kendilerinden daha ağır yürü· 
yecekmiş gibi bir düşünce ~le 
harmanilerinin kollarına bükülu 
kıvrımları arasına hurma dalın
dan yapılmış develerin urgan· 
!arını kıvırıp, kollarına bağlı 
yarak develeri koşturuyorlar. 
Hop 1 Hop ! Bütün çarpıntı ve 
heyecan, arkalarından kovalı
yacak kureyş düşmanlarından 
kaçmak endişesinde toplanan 
birer evham .. 

Sesi tiz ve sevimli ~öğsü hasret 
dolu bu yavrunun aşkına Ebu be· 
kirin oğlu da katıldı, göğsünden 
derin şarkı iniltileri başlangıcı 
ile Zeyd' e soku'du dereye 
uçuracak bir kuvvetle Zeyd'in 
harmanili omuzuna yaslanarak 
ağzını dağların sırtına açtı ve 
iki genç karvanı ağırlatan şar
kılarla ağır ağır, adımlarını 
tempo tutarak bu dar geçitte 
yürümeğe devam ettiler.. Bir 
zaman galdi ki iki genç de 
kollarındaki ipleri bilmiyerek 
bıraktıler. Ebu Rafi bütün 
tlikkatini kaybetmem ş bir 
b,rçınlık a iki gencin bıratığı 
deve yu'arını kendi elindekine 
katmak istedi, fakat yol dar 
olduğu için onların şarkılarile 
ilerlemesine göı: yumarak dön
dü ve develeri birbiri arkası
na bağlayıp Ebu Bekirin karısı 
Ümüromanın devesinin yularını 
eline aldı. 

Bu kanaat, mutlak bir ku
runtu olduğu için derakab şu 
neticeyi bulmakta güçlük çek· 
meyiz: Bizi sevk ve idare eden, 
yani tuttuğumuz yola bizi 
sevkeden şuurumuz değildir. 
Şuurumuza kalan vazife; sürül· 
düğümüz yolda, bizi mantıki 

Devletleri ayakta tutan belki 
prensiplerdir; fakat cemiyeti 
ayakta tutan prensipler değil
dir. 

işte ruhumuzun haber gelmez 
karanlıklarından bizi istedikle
ri gibi idare eden bu kuvvet· 
!er böyle iki kaynaktan geli· 
yorlar. 

Fakat biri tabii diğeri içti· 
mai iki menşeden gelen bu 

kuvvetler birbirinin tam zıddı

dırlar. Birinin iyi bulduğunu, 
öteki mut:aka kötü görür va· 
ziyettedirler. Bu böyle olduğu 

için şu kat'i netice çıkıyor: in
sanlar birbirine düşman birbi
rinin zıddı iki ruhi kuvvete ta• 
bi bulunuyor. 

Diğer bir kısmı, şahsı ya 
hasta düşürüyor, ya zaman 
zaman anormal yapıyor, yahud 
tamamen deli ediyor. 

Hayatın herhangi bir sahne· 
sinden bir misal alalım: 

Mesela; sızı yüreğinizden 
yakan bir kadına tesadüf edi
yorsunuz. O sizin bütü hüvi
yetinizi esir etmiştir. asabınız 
onun hayalile tatlı ihtiraslarla 
yanıyor ona malik olmak için 
çıldırıyorsunuz. Fakat sonradan 
öğreniyorsunuz ki en muazzez 
bir dostunuzun karısı imiş. vic
danınızda en mukaddes duy
gular size bundan vaz geçmeyi 
emrediyor. Tabiiğ duygularınız 
sizi ona malik olmaya, ictimai 
mukaddes duygularınız sızı 
ondan vazgeçmeye sevkediyor 
ve bu aşkın derecesine göre 
şuurda şiddeti yükselen bir 
çatışma sahnesi oluyor. Vücu
dun bu ıztıraba tahammülü ol
madığından mutlak bir hal 
sureti bulunacaktır. Cinnetten, 
cinayetten, ıntihardan, nevras-

Ali bu sözleri dinliyordu ve 
bu ~on söz üzerine birdenbire 
bagırdı, gençliğin verdiği bu 
cesaret Medinelilere hitab et· 
meğe meydan vermişti: 
~ Eyyy Medineliler .• 
Halka halinde Ebu Eyubun 

evine doğru Peygamberi gö
türen cemaat durdu ve kulak 

I kesildi: 
- Muhammed için yuva 

kuracak bir yer verınız, 

, bir yer ayırınız. 
Derhal Ebubakir atıldı: 

ona 

- Ayıracağınız bu yerin 
bedeli ne ise ben vereceğim. 

Selman atıldı : 
- Buna kimseyi karıştıra

ramam, bedelini ben vereceğim. 
Ben vereceğim .. 

- Ben daha zenginim .. 
- Benim arazim bol,bazırdır. 

Bir yer geldi ki dağın an
cak bir keçiye geçit verdiği 
uçurumlu dar bir yoldu, karvan 
hızını tuttu. Develer teker te
ker bu bozuk yoldan dağın 
geçidini geçmeğe k'l>yuldular; 
aheste beste .. 

Önde üç erkek, arkada de
veler üstünde üç kadın.. Her 
taraf ıssız ve çorak.. Bu dar 
yol başlangıcında çabuk bitecek 
zannını verirken ilerledikçe uza
dı. Yolun sağ tarafından aşağı 
uzanan uçurum, aşağıda; bur· 
ma ağaçlarının vadiye süs ya-
pan dalgaları, kara gösterişleri 
tepeden bakış ruha bir serin
lik veriyor. 

Sessizliği yırtan Zeyd oldu. 
Bu hür köle içinde coş:ın ka
barmayı tutamadı, ve kim bilir 
Tebük illerinin çocukluğunda 
izler bırakan hatıralarını yaşat-
mağa başladı ki kimseyi aldı
rış etmeden bir: 

- Hım m m mi yaptı ve ar-

Bu bağlanış ve gençlerin yü
rüyüşü sırasında ne Rafiden 
bir ses, ne de kadınlardan bir 
ses çıkmamıştı. Susuyorlar, 
Mekkeden j!İzli kaçışın ver
diği heyecan hala sinmemiş, 
bu heyecan arasında da coş
kun nağmeler onlara bu heye
can sükütunun ayrı bir dinle
me sükünetini yaratmıştı. 

Develerin üstünde; bu çöl 
mahlüklarının yürüyüşlerine 
kendilerini bağlamış üç kadın; 
Ayşe. anası ve Ayşenin kar
deşi Esma, topuklarına sımsıkı 
bağlanan şalvarlarının büklüm
leri, umuzlarını, kollarını saran 
harmaniler içinde sessiz, sada-

• sız, gözleri korku ve ümit 
hisleri arasında bucalıyan hal
lerile bezden, çaputtan birer 
oyuncakmış gibi sallana salla· 
na gelecek akıbeti bekliyorlar. 

- Sonu Var -
Mnhammed bu gürültü ara· 

sında söz söylemeğe fırsat 
bulamadan halka ortasında kal· 
mışb. Ve nihavet bağırdı : 

kasından: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kat'i neticeye doğru - Bunu hiç kimse vermez, 
o malı satın almak istiyen verir, 
o malı satın alacak ta benim .. 
JJen vereceğim .. Yerin intihabı 
bana aittir. Bir boşluktan yer 
seçeceğ m, parası kimseye ait 
olmadığı için bedelini fukaraya 
dağıtacağım. 

..... 
Mekkenin Medineye yol açan 

dağları arasında kaç günlerdir 
beş on deve bir ileri, bir geri 

: sallana sallana yol alıyor. Mek
. keden bir fersah ileriye kadar 
( 

. dağların serinliği; ·etrafa yayı· 

' lan öldürücü kızgınlığın düş-
manı gibi bir hafif geniş nefes 
alma cesaretini veriyor. Yollar 

kum deryasına boğulmuş, de· 
veler gıcır gıcır yalın tabanlarile, 
kavisli topraklar üstünda ace· 
leci bir karvan başının hızina 
kapılmış, kendi tevekkelli :ığır
lıklarına uymıyan birer hopla
ma dalgasile yolları arkalarına 

Dürüyorlar. 
Kiirvanda üç kadın var, de 

velerin sırtlarında Bürnüslerine 
bürünmüş genç, ihtiyar üç ka
dın ... 

Muhammedin gönderdiği 
Zeyd, ve Ebu Rafi, Ebu Beki· 
rin oğlu Abdullahla birlik de
veıerin önünde dağların geçid 
vermiyen hırçın ve çetin ka
yalıklarından Medinenin ova
sına akmak için gelecek saat-
1.ırı develerın ayaklarında dön-

- Başfarafı 1 11ci sav/ada -
kuvvetlerinin doğu Afrikası 
kuvvetleri kumandanlığı. ku
mandanlarına , verdiği yeni bir 
emirde her dakika hadisata 
karşı hazır ol vaziyette bulun
malarını bildirmiştir. Royter mu
habirinin verdiği bir habere göre, 
B.Mussolininin bir emrini alan 
başkumandanlık, harhın kat'i 
neticesini Şubat ayına kadar 
behemhal elde etmeğe azmet
miştir. Bu itibarla umumi taar• 
ruzun başlamasına her dakika 
intizar ediliyor. 

88 NUMARALI lTALYAN 
TEBLIGI 

Roma, 14 ( Ö.R) - 88 nu-

l 

YARIN 

maralı resnıiğ tebliğdir: Mare
şal Badogliyo telgrafla bildiri-
yor: 

Eritre cephesinde şiddetli 
istikşaf kolları faaliyeti olmuş
tur. Makallenin cenubu şarki
sinde hatlarımız önüne yakla
şan düşman dağıtılmıştır. 

Bu hareketlerde 6 Italyan, 
2 Eritreli asker ölmüşdür. 
Uçaklar iki hücum yapmışlar
dır. Biri Sekona - Siluan ara
sında bir kervana, diğeri hat
larımıza yaklaşan mühim düş· 
man kuvvetlerine karşı. Bir 
tayyare ateş almış ve içindeki 
rasıd ile plot yar sübay öl
müşlerdir. 

BÜTÜN IZMIR 

EL HAMRA 
Sinemasına koşacak 

Çünkü: 
Şimdiye kadar yapılmamış 
Feda karlık ve görülmemiş 

SÜRPRIZ'LE 

bir 
bir 

KARŞILAŞACAKSINIZ 
iLANLARINI ARAYINIZ 

ve makul bir surette yürümeyi 
temin etmektir. 

Biz kendi içimizde, şuuı u
m uzdan başka birşey duyma
dığımız ve bilmediğimiz ıçın 
ve bildiğimiz bu şuurun da 
bizi sevk ve idare etmediği 
muhakkak olduğu için, kendi 
hattı hareketimizi, kendi mu
kadderatımızı bilemediğimiz 
ve kontrol edemediğimiz ruhi 
amillerin tayin ettiğini anlamış 
bulunuyoruz. 

Bu hakikatı ilim bir defa 
bulduktan sonra, bu tahteşşuur 
alemini araştırmağa ve o ale
min içinde hakim olan ve şuu • 
rumuzu elinde oyuncak ve 
kukla gibi kullanan kuvvetleri 
bulruağa koyulmuştur, Yepyeni 
bir ilmin binlerce sahife tutan 
bütün buluşlarını buraya sığ· 
dırmaya imkan yoktur. Yalnız 
şu esaslı noktaların tesbiti bizi 

aydınlatmağa kafidir: Tahteş
şuurumuzda, bize hakim olan 
kuvvetler iki kaynaktan girmiş 
bulunuyorlar: 

1 - Birisi dünyaya gelirken 
doğrudan doğıuya getirdiğimiz 
insiyaldardır. Bunlar ferman 
dinlemezler, ve biz bütün öm· 
rümüzün bütün hareketlerini 
sırf bunları tatmin etmek için 
yapmaktayız. 

2 - 2 ncisi; ictimai hayatın 
ruhumuza yerleştirdiği ve içti· 
mai hayat tarzının yarattığl 
duygulardır; fakat bunlar da 
iki kısımdır. 

Bir kısmı akıl. mantık, fel· 
sefe ve tetebbu mahsulü ola

rak şuurumuzun yoliyle edin
diğimiz telakkiler ve duygular· 
dır. Bunların bizi sevk ve idare 
etmekte mühim rolleri vardır. 
Bununla beraber, bir maküs 
fikir ve kanaat darbesiyle bir 
hamlede yok olabilen cinsten

dirler. Ve bunlar şuurdaki pres
tijlerini kaybettikleri andan iti

baren, ruhumuzda bir amil ol
maktan sakıt olurlar. Mantık· 
tan doğan bütün telakkiler bu 
zümredendirler. 

Biz duygularımızı iyi ve kö
tü diye taksim etmeğe alıştı

ğımız ıçın diyebiliriz ki, nef
simizde taşıdığımız bu iki nevi 

kuvvet, ve yahut içimizde ta
şıdığımız bu iki " nefs ,, in bi

risi kötü, diğeri iyi dediğimiz 
hisleri ilham etmektedirler. 

Halbuki içimizde, iyi ile kö· 
tüyü tefrik eden ve iyilikten 
haz, kötülükten istırab duyan, 
şuurumuz ve vicdanımızdır. 

işte kuruluşumuzdaki bu 
vaziyet dolayısile şuurumuz 
daimi ve müthiş bir çatışmanın 
sahnesi oluyor. işte bizim bü
tün hayatımız ve mukaddera· 
tımız, içimizde cereyan eden 
bu çatışmanın hal tarzına bağlı 
kalıyor. Hayatta muvaffakiye• 
tini, refahını ve yahud edbar 
ve felaketini kendi zekaları 
veya kendi taksiratlarının eseri 
zannedenler kendilerini, ken
dilerinin idare ettiği vehmine 
kapılanlardır. 

Her hangi bir şehirde birbi
rile münasebette olarak yaşa· 
yan yüz binlerce insanın, bir
birine karşı aldıkları her günkü 
durum, yine bu mekanizmanın 
hasılasıdır. Ve bir tek insanın 
kendini bildiği günden öleceği 

kadar hayalını dolduran 

teniye ve inhitata kadar bütün • 
dereceler bu çatışmanın hal 
tarzına bağlı kalacaktır. 

Eğer bu aşka tutulan şahısta, 
tabiiğ şehvet ihtirasiyle, içtimai 
mukaddesat ayni kudrette 
iseler, hadise şöyle hal
ledilir. Şuur ikiye ayrılır.Bir 
kısmı sahneye hakim oluyor, 
öteki itiliyor ve gömülüyor,tab
teşşuura atılıyor. 

Eğer bu aşka ve bu sevdaya 
bağlı olan komplek~ meydanda 
kalıyorsa şuurun diğer normal 
hadiselerle alakası olan kısmı 
gömülüyor. Şahsın şuurunda, 
gözünde bütün dünyada yalnız 
bu hadiııe varmış gibi ve başka 
hiç bir şey yokmuş gibi kalıyor. 
O artık muhitinden bihaber 
bir delidir. 

Bu ihtirasın ateşi sönüp de 
5ükunet bulunca normal şuur 
avdet ediyor. O artık akıllan
mıştır. Ve hem de aşkını ve 
sevgisini hatırlamaz olmuştur. 
Çünkü onun normal şuuru ile, 
sevdayı kısmı 

TAYYARE SINENASI ,_ .............. _. ................ _ ........... ı 
Çok saygılı müşterilerine fevkalade bir gece hazırladı 
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6 ikinci kanun pazartesi günü saat 21 de 

BELMA CEVDET 
ve arkadaşları tarafından yalnı7. bir defaya mahsus 

içtimai hayatın ruhumuza 
yerleştirdiği ikinci bir kısım 
tetakkiler vardır ki; bunlar akıl 
ve şuurun müdahalesi olmaksı
zın ruhumuza sinerler. Bunlar 
doğduktan sonra ruhumuza 
yerleştikleri halde, doğarken 
getirdiğimiz tabii insiyaklar ka • 
dar kudretle bize hakımdirler. 
Ve biz onları şuurla içimize 
sokmadığımız için onların far·_ 

Büyük Konser 
1 

iki zcngi fasıl - çok zevkli saatlar 

AYRICA Bu gec~.ye mahsus neş'eli bir filim ile 
FOX dunya haberlesi ve sair sürprizler 
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Biletler 50 - 7'5 - 100 kuruştur. Numaralı mevkiler 
şimdiden sinema kişesinde satılmaktadır. 

Karşıyakaya vapur vardır 
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\ Bugünkü maçlar 
Altay-Altınordu karşılaşınası birinci devre 

şanıpiyonası noktasından ıu~hinıdir 
lzmir şampiyona maçları en 1 nacak futbol heyetinin tecziye 

Amerika bir barba sürüklenmiyecek 
Bay Ruzvelt verdiği söylevde ambargo tedbirinin 
ltalyaya müteveccih olduğunu açığa vurmuştur 

Paris, 4 (Ö.R) _ "Temps" 1 DOLO BOMBARDIMAN! LONDRA KARARSlZLIK 
petrol ambargosuna mani olmak 
için yeni bir teşebbüsde bulu
nacaktır. B. Lavalın bu iş için 
daha evci ltalya ile anlaşacağı 
Paris, Roma ve Londra arasın
da diplomatik faaliyetin başlı
yacağı tahmin ediliyor. 

gar.etesi yazıyor: B. Roosevel- NETiCEYE MÜESSiR OLMUŞ iÇiNDE 
bl. · d. Paris, 4 ( Ö.R ) - Londra 

tin söylevi en büyük bir ehem- "Lyou Repu ıcaın " ıyor 
miyeti haizdir. Amerikanın ki: Kongre ambarl{O listesine resmiğ çevrenleri başkan Rooz-

dd 1 · ·ı· t kt veltin nutkunu tefsir et· 
daimi bitaraflık yolunda ne yeni ma e erı ı ave e mc en 
olacağını göstermektedir. Mut- belki sakınacaktı. Fak al ba- mcktcdirler. Bu söylevin ne 
lak bitaraflık dış buhranlar kar- zılarının Lüzitanyanın torpil- kadar ilgi ıle beklenilmis ol-
şısında Amerika ulusunun de- lenmesine benzettikleri Do!o duS!-u düşiinüliirse bu ihtiraz 
ğişme:ı: hükmü olacaktır. Ame- bombardımanı son muko.~emet- dikkata dej\e. Zira Londranın 
rika\ılar Amerika menfaatlarına leri kırdı. Bu dakikada Ame- ne kadar kararsı~lık içinde 
dokunmıyan her ihtiliftan uzak rika petrol ambargosunu ka- olduğunu gö,tern•d<tedir. Amt' 
kalmak istiyorlar. Böylece 1914 bul etmiş sayılabilir. rikanın bitaraflık lukkmdaki 
senesinde olduğu gibi harha "loformation. ayni fikirde· telakkilerin lngılız sıyasa .. üze· 
sürülclenmiyeceklerdir. Bunun dir: Fiilen Amerika ambar- rinde nederec" müe~sir olacağı 
için muhariplere harp malze- goyu koymuş sayılabilir. Harba henüz bilinmemektedir. in-
mesi satmaktan ileri gelen lüzumlu olan maddeleri muha • gilizler berkiteler hakkında 
kazançları feda ediyorlar!. riplere vermiyecektir. I!. Rooseveltio daha ~arih 

Bitaraflık tecavüz edenle te- Böylece IS güne kadar on o!rnasını bekiiyorlaıdı. 
cavüz kurbanı olana karşı ayni sekizler komitesi yeni bir du- Her halde muhakkaktır 
suretle tatbik edilecektir. Muha- rum karşısında olacaktır. Fakat ki B. Eden ve servısleri bu 
rib milletlere yalnız harb malze- Amerikan misali takip edile- söylevi dikkatle inceleyecek ve 
mesi detil, "barba devam için cek mi? Mesele. barışa veya lngiliz durumuoun bundan ne 
elzem her hangi bir ilk mad- barba dokunduğu için ihtiyatla kadar tesir görebileceğini tayin 
de de verilmiyecektir. hareket etmek tarttlr. Şimdiki edeceklerdir. Fakat bir karaır 

AMERiKANIN TEDBiRi durumun ortaya koyduğu tu- verilmezden önce lngilterenin 
ITALYAYA KARŞI MlDlR? zaktan biraz maharetle sakın· Vaşington büyük elçisinin söy-
Eakat söylevın siyasal kıs- mak mümkündür. B. Eden er. )ev hakkındaki tefsirle.ri bekle-

mında B. Roosevelt bu tedbi- nı·lmekledı·r. tiddetli berkitelerin taraftarı 
rin 9imdi doğrudan doğru- B. LAVAL YiNE 
ya ltalyaya kartı olduğunu olarak gösterilmiştir. Fakat 
gizlememiştir, Amerika harb timdi mesele vahim ulduğun- SULH PEŞiNDE 
halindeki Uluslara karşı dan karar vermek vazifesini Londra. 4 { Ö.R ) - Nyoz 
bifaraflı siyasası gütmekle be- Uluslar Sosyetesine bırakacak Kronikil gazetesinin çok iyi 
raber, menfaatlerini ilgilendiren ve kendisi önayak olmıya- mehafilden öğrendiğine göre 

ITAL YA NE DÜŞÜNÜYOR 
Roma, 4 ( Ö.R ) - Başkan 

Roose\·eltin söylevi hakkında 
şimdiye kadar gazeteler ve si
yasal çevrenler tarafından 
esasıı bir tefsir yapılmamıştır. 
Buoun sebebi söylevin tam 
metninin henüz elde olmama· 
sıdır. Gazeteler söylevin bil
hassa berkitelere karşı Ameri· 
kanın durumunu gösteren par
çalarını kaydetmektedirler ve 
ltalyanın şimdiki halde il
gilendiği biricik mesele de 
budur. Amerikanın durumu 
Petrol ambargosunun tatbi
kini uzaklaştırabileceği gibi 
buna sebeb de olabilir. ltalyan 

gueteleri meselenin Italya için 
ekonomik olmaktan ziyade mo
ral bir ehemmiyeti olduğunl•, 
zira ltalyanın hiç olmazsa Ha
beşistanda yağmur mevsimine 
kadar ihtiyaçlarına yetebilecek 
kadar mayi mahrukat stok et
miş bulunduğunu kaydediyor
lar. 

ihtilaflara girmekten sakın- cakbr. Fransa dış bakaPı B. ·Lava! 
makla beraber ihtilafı (moral) =======A=M=E=R=IK=A=M:U:-:H:;::A:::R:::l:::B:::::LERE SiLAH OAGITMASA YOi •• 
nüfuzunu barışın lehinde kul· ......................... ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!anmaktır ve müşterek gayenin c h h b :a~~~:.a:.sından geri kalmıya- i an ar ının sonucu 
CENEVRE BERKİTELERI 

DERHAL ELE ALACAKTIR t b k ı kt 

heyecanb ve meraklı safhasına kararlarına bakacak oluı'8ak 
girmiştir.Şimdiye kadar yapılan futbol heyeti maçların inti: 
maçlardan birinci devre birin zam ve sükün içinde geçmeııı 
cisini tahmin etmek bile kabil için bilhassa hakemlere karşı 
değildir.Fakat bugün yapılacak gelecek oyunculara insafsızca 
olan Altay - Altınordu mııçı bi- cezalar verecekd!r. Fakat buoa 
ze bu hususta bir fikir vere- memnun olmalı. Çüokü bu su· 
bilir. Bir defa K. S. K maçın- retledir ki, bundan sonraki 
dan sıfır puvan ala11 Altay bu- maçların özlediğimiz spor va-
günkü maçta da yenilirse tam kar ve ahengi içinde geçece-
beş puvan kaybedecektir ki bu ğini umabiliriz. iş bu cereyanı 
boşluk diğer dört kuvvetli ra- alınca bugünkü maçın galibi 
kib karşısında kolay kolay iyi oynıyan takımdır. Çün-
doldurulamaz O takdirde Al- kü, iki takım arasındaki 
tınotdu için birinci devre bi- kuvvet farkı nihayet maçın 
rinciliği mümkündür - Tabii alacağı cereyan tarzına ve ele 
K.S.K takımını mağlüp etmek geçecek fırsatlardan istifade 

şartile - Gö:ıtepenin de K.S.K edilmesine bağlıdır. 
maçından sıfır puvan aldığına BORNOV A-DEMIRSPOR 
bakılırsa birincilik için ümit Bu maçtan evvel oynayaca~ 
kalmamış gibidir. Yalnız lzmir- olan bu iki takım muhakkak kı 
spor, Altay ve Göztepeyi yen- bize güzel bir oyun seyrettire· 
mek suretile Altınordu ve ceklerdir. iki takım arasında 

kuvvet farkı yok gibidir. ikisi 
K.S.K takımlarile ayni puvanla d " -de canlı ve genç takım ır. ""'" 
birinci devre birincisı olabilir. zananın altıncılığa yaklaşması 

ikinci şık Altınordunun ye-
nilmesidir ki bu takdirde de pek muhtemeldir. 
Altınordu meydanı K.S.K. ile IZMISPOR- ŞARKSPOR 
lzmirsipora bırakacaktır. Hasılı ilk karşılaşmayı yapacak olan 
çok entressan bir durum önün- hu iki takımdan Izmirsporun 
deyiz ve görünü~ K.S.K. takı- kazanması beklenebilir. Şark-
mının lehinedir.Fakat bu bittabi sporlular bu sene henü:ı: tak.ıın· 
birinci devre birinciliği için· !arını eski vaziyetlerine getire-

dir. Çünkü ikinci devrede memişlerdir. 
neler olacağı şimdiden kesti· IZMIRSPOR KONGRESi 
rilemez. lzmirspor kongresi ekseriyet 

Bu çetin maçın hakemliğini olmadığı için toplanamaınıştır. 
lzmirsporlu Sabri kabul etmiş- Kongre gelecek Cumartesi ak-
tir. Bugün bu sütunlarda oku- şamına bırakılmışbr. 

ltalya lngiltereye karşı 
harbedebilir mi? 

- 8aş laıv./ı ı i11ci sarjada - \ \ıir surette kuvvetlendiriyor, tay 
Belki o zaman lta\yaya " Afri- yarelerini yavaş yavaş yakın şar· 
kadaki parçası .. terkedilecek- · ka naklediyor, bir yeniden si-
tir. Hatta harb başlamış olsa \ahlanma proğramı ilin ediyor. 
bile ltalyanıo elindeki son ltalya, gitgide coğrafiğ vaziye· 
vasıtaları, yani ne düş- tinin ve askeriğ hazırlıklarının 
man filoyn torpillemek ıçın kendisine verdiği imtiyazları 
ölmiyc hazır iki yüz tayyare- günden güne kaybetmektedir. K~~E~=~~:tr:~ ~!~~~g:::ri~~ amamen aş a o aca ı 

Amerikan hükümetine salahiyet 
verince Cenevre berkiteler ko- Al it l ahku"" m edenler 
mitesinin bu tedbirleri bırakma- man yanın a yayım 
sına sebeb ve imkan kalmıyacak- ki •• k •• d •• 

cisini, ne de Mısır üzerine yü- lngiltere kendini bir aııi bas-
rümeye hazır Libya ordusunu kına karşı emniyet altında his-
bemen kullanmıyacağı düşünü- settiği zaman daha enerjik 
lebilir. Diplomatik bir zafer hareket edecektir kendi kuv· 

::k~a~~::~~=s~::t;d~~~I~~;~; blokuna ya aşması mum un ur 
bir tedbirin siyasal tarafı da Berlin' 4 (A.A) _ B. Rozvel- nokta şudur: 1 Bu bakımdan Amerika Ce-
hatıra gelebilir. Fakat dostça tin nutku burada büyük bir lnglltere Almanyaıı ı nevrede alınan zecri tedbirlere 
olmıyan bir tedbirden ve be· tesir yapmıştır.Bu nutukla ala- zecri tedbirler siyasa- ne derece yaklaşırsa, Almanya 
himi olmıya kadar uzak yol kadar olarak 1915 te Amerika sına doğru çekmek için da ltalyayı mabküm eden dev-
vardır. Muhakkakdır ki, ltalya eğer muhariplere harp malze- tesir yaptıkça, Almanya Jetler blokune o derece yak-
yağmur mevsımıne kadar mesini vermeseydi, büyük har- milletler cemiyeti azası !aşmış olacaktır. Bay Roosvel-
kendisine yetecek petrol ve bın tamamen başka türlü neti- olmıyan ve bitaı-at kalan tin memleketlerini barba sü-
benzin stokları kurmuştur. celeneceği tebarüz ettirilnek- Amerikayı ileri sürmek rükliyen diktatörlerin rolünden 
Yağmur mevsımı ise, za- tedir. suretlle cevap vermek- bahseden sözleri burada fena 

ten süel hareketleri durdu· Yine burada tebarüz ettiril- te idi. karşılaemıştır. 
racaktır. O vakıt mayi mahru· diğine göre Amerikan petrolla-
kat istihlaki azalacak demek- rının ihracının men'inden sonra 
tir. Böylece ilk teşrin ayını bütün yanan madde menbaları 
bulacağız. O zamana kadar ise lngilizlerin, Rusların ve Roman-
durum her halde inkişaf etmiş yalıların elinde kalmıştır. Ame-
olacaktır. Bunun ne şekil ala- rika cumhur başkanının nut-
cağını şimdiden tahmine im- kundaki başka bir nokta Al-
kan yoktur. manyayı düşündürmektedir. Bu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
aynı zamanda şuura gelemiye- ihtırası uyumayordu.Birdenbire 
cek tarzda aynlmışlardır. uyandığı zaman ise, şuura çı-

lşte geçen gün vak'asını an- kıyor ve şuurun diğer kısmını 
!attığım !rene böyle idi. O an· bütün muhtevasiyle o tahteş-
nesinin ölümünden alelade şuura gömüyordu. 
annesi ölen bir insan gibi mü- O zaman lren dünyayı gör-
teessir olmuş değildi. mez, kimseyi anlamaz, bulun-

Onun bütün ateşli ihtirasları duğu yeri bilmez oluyordu. 
annesine teveccüh etmişti. An- Çünkü onları bilecek şuur or-
nesinin ölümü ile bütün varlığı tadan kaldırılmıştı. 
koparılmıştı. Ölümden sonra bu Bu en şiddetli çatışmalardan 
hal kendisinde nefret verici yavaş yavaş indikçe, yevmi 
bir hissa inkılap etti. hayatımızı dolduran hadiselerin 

Bu nefret verici hissi ile, o 
ihtıraslar yaratan eski hatırası bile bu çatışmaya bağlı oldu-
şuurunda müthiş bir tezad ve ğunu göreceğiz, ve o zaman 
bu tezad ise tahammül edilmez kendimizi idare ettiğimizi zan-
bir ıstırap yarattı. neden bizler, hangi maka-

Şuur bu çatışmadan kurtul- nizmaların esiri olduğumuzu 
mak için "lrene,,in annesine öğreneceğiz. Ve ruh alemini 
olan ıhtıraslı hatıralarını taşıyan yavaş yavaş görmeğe alışa· 
kısmı defetti. Rahat etti.Fakat cağız. 
tahteşşuura atılaıı bu siddetli 

Mısır hastanesinede mi 
Dagaburdaki seyyar Mısır hastanesi

ne uçakların saldırdığı söyleniyor 
- Baş tarafı I inri sa.vJada -

zecri tedbirlere teşebbüs edil-

mesi maksadile bir teşeb
büs yapıldığı haberleri doğru 
değildir. 

Danimarka dışbakanlığı ta-
rafından böyle hiçbir teşebbüse 
iştirak edilmemiştir. 

ISVEÇTEKI HEYECAN 
BAKIDlR 

lstokholm, 4 (Ô.R) - Ga

zeteler lsveç Kızılhaç memur
larından yalnız birisinin yara
landığının anlaşılmasına rağ· 

men Kızılhaç nizamlarına te
cavüz meselesinin olduğu gibi 
durduğunu kaydetmektedirler. 
lsveç basını bombardımanı 
mazur göstermek üzere güya 
iki ltalyan tayyarecisinin öldü
rüldüğünü ve başlarının kesil
diğini iddia eden ltalyan ga· 

zetelerini tenkid etmektedir 
"Sosyal Demokraten" gaze

tesi diyor ki: ltalvan uçman
larının öldürüldüğü haberini 
Habeş çevenleri kesin olarak 
yalanladılar. Biz ltalyan komu
tanlığın bildiriklerinden ziyade 

Habeşlerin verdikleri haberlere 
inanırız. ltalyan uçakları top

rağa sürünürcesine alç.aktan 
uçtuklarından Kızılhaç işaret

lerini görebilirler. 
Gazeteler, bu tecavüzün Kı

zılhaça karşı olduğu kadar ls
veç menfaatlarına da dokun
duğunu ileri sürerek Romada 
bir protesto yapılmasını iste
mektedirler. Fakat lsveç ve 
arsıulusal Kızılhaç mümessille
riııin tahkikatı neticelenmeden 
önce hiç bir teşebbüs yapıla
mıyacaftı kaydediliyor. 

ümidiyle, İtalya, askeri hare- vetine ve belki de F ransanııı 
reketleri mahdut bir sahaya k 
inhisar ettirecektir. Afrikadaki yardımına güvenerek ekonomi 
ordusunu açlığa mı mabküm zecri tedbirlerin ağırlaştınlması 
etmek istiyecekler? Bu takdir- ve hususiyle petrola ambargo 
de ordusu komşu Sudan'a gi- konulması yoluna gitmekten 
rerek yiyeceğini oradan temin çekinmiyecektir . Ve Afrika 
edecektir. Bu teşebbüs, Habeş- harbını derhal durdurmaya 
lerio sisteminin bir devamdan yaramıyacak olan bu tedbir 
başka bir şey olmıyacaktır, yani hiç olmazsa herkese ltalyanın 
yemek için yürüyen ve öldü- büyük bir Avrupa harbına ıi-
renlerin " yoksulluk harbı ~ rişemiyeceğini ispata yarıya-
büyük tehlike: karşısında ltal- caktır. Fakat ltalya zecri ted-
yanların taktiği herhalde böyle birlere karşı pasif olarak se-
olacaktır. Fakat kuvvete mü- yirci kalırsa bir gün gelecektir 
racaat usulü kabul edildiği an- ki hatta bir umudsuzluk har· 
dan itibaren kim barbın budu- hına bile girişemiyecek bir 
dunu daraltmakla övünebilir? vaziyete düşecektir. Bunun 
Kıvılcım hiç kimsenin umma- için tehlikeyi önlemek icab 
dığı yerden çıkar. edecektir. ltalya, 1914 Alman-

Sonra, harb fikri bir defa yası gibi, kendi aleyhine de-
ciddi olarak gözetilince vakit ğişen bir kuvvet muvazeneai-
kaybetmedeo kabul edilmek ni, harb vasıtasiyle teshit et-
istenmiyecektir. lngiltere Akde- meyi düşünmektedir. 
nizdeki deniz üslerini hummalı "L'Örop Nuvel,. 

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

ispanya monarşistleri 
Başbakan B. Valanderası ana yasa 

yı çığnemekle 
Madrit 4 ( Ö. R ) - Başba

kan B. Portelo Valaderas büt
çenin ve parlamento tatilinin 
emirname ile uzatılmasından 

dolayı hükümeti ana yasayı 
çiğnemekle itham eden monar
şistlerin iddiaları dolavısile 
Kortes başkanı B. Albo ile gö
rüşmüş ve bu mülakattan çı
karken gazetecilere demiştir ki: 

"Ben ve bakanlar daimi ko
miteıün. e~~ne hazır bulunu•_ 

itiham ettiler 
yoruz. Bu komitede kabinenin 
hiç bir dostu yoktur. Fakat 
kendi hasımlarının önüne çı
karken, hükümet parlamento· 
nun daimi delegasyonuna ve 
onun adalet ve mesuliyet his· 
sine güvenir.,. Bundan ao· 
!aşıldığına göre, kabi~~ 
daimi delegasyonun toplaııııı 
sından önct: kort~z. kurul':d~~ 
dağıtılması ıradesını neşr 

celıdir. 



ahile s 

Si, ah ~iiller filmi bitirildi 

F enlandiya ihtilalinden 
heyeca.nlı bir yaprak 
Lilian Harvey bu filmde ihtilalci 

dansöz rolünü gördü 

" /ran ffarlı.1~· ,, 

Berlln (lklnclkinurı) 
Burada, Alman studyolarında 

F enlandiya ihtilal tarihine aid 
bir yaprak filme çekilmektedir. 
Jan Buvayenin bu son filmi 
"Siyah güller,, adını taşımakta 
olup bu filmde Jan Buvayenin 
partöneri Lilian Harvey'dir. 
li ıan l,u film hakkındaki inli-

• t-

Son bır )ifınde 

Dusseldorfta bir film sergisi 
açılacaktır. Alman hüküm..ti
nin himayesinde bulunan bu 
sergide sinema sanatına taal
luk eden herşey teşhir edile
cektir. 

SONBAHAR MELODiSi 
Liane Haid ve lvan Petroviç 

sonbahar melodisi filminin ba~-

~nalı UiUkr Jı/111i11de lilia11 llmre 

b.ı arını şu suretle anlatmı tır: 
- Studyoda dört ay fasıla

ıız devam eden bir çalışmaddn 
sonra nihayet filmi bitirebildik. 
O kadar yorgunum ki Juan 
Le Pendeki villama çekilmek 
ıçin can atıyorum. Ben siyah 
1uller filminde bir dan
ıröz rolü yapmaktayım. 1935 
ih ilalinde genç ve fenatik bir 
F enlandiya ihtilalcısının davası
na kalbini vermiş bir dansöz. 
Hollyvoodta çalştığım zaman
larda heybetli balet heyetleri 
arasında ata binmeğe alışmış
tım. Şimdi dansediyorum. ilk 
aşkı hatırlamamk kabil midir? 
Sinemaya dansla haşladığımı 
unutabilir miyim? 

Jan Buvaye mükemmel J!q 
''arlıktır. Bu filimde elbirliği 
yapan Fransızlara gelince, Cen
net yolu,Kongre eyleniyor filim
lerinde Fransız şivesine beni 
alıştırmak .için çok uğraşmıştı. 
Jan Galland talebe rolünde 
beni cidden tehyiç etmıştir. 
Renıous filmindeki muvaffakı
lnyeti de büyük bir artist ol
duğunn göstermektedir. Jan 
Vorms zarif bir general 
rolü yaratmıştır. 

YENi FILIMLER 
Berlin - Önümüzdeki ilk

baharda 16 Mayıstan 7 Hazi
rana kadar devam etmek üzere · 

lıca mümessilleri olacaktır. Fil
min çekilmesine başlanıyor. 

OLGA ÇEKOV A SAN 
REMODA • 

Olga Çekova San Remoya 
gitmiştir. "Essai., filminin dış 
sahneleri orada çekilecektir. 
Nikolga ve Scala de Milan 
Olga Çekovanın partöneri ola
caklardır. 

KRAL GÜLÜYOR 
PARIS GÜLÜYOR 

Kral gülüyor-Paris gülüyor 
filmi bitirilmiştir. Bu filmde baş 
rolü Cari Lamac yapmıştır. 

YENi BiR FiLM DAHA 
"Aslrerler, kadınlar ve cellad,, 

filminin Almanyada gösterilmesi 
yasak edilmişti. Hans Albertin 
başrolü görmekte olduğu bu 
filmde bazı parçalar sansör 
edildiğinden şimdi Almanyada 
gösterilmesine izin verilmiştir. 

Alman stüdyolarında Paula 
Wessely'nin iştirakiyle yeni bir 
film hazırlanmaktadır. 

Viktor ]onsun " Viyanada 
randevu,, filmini çevirmektedir. 
Magda Şnayder filmin baş mü
messilidır. 
JEAN HARLOVUN FiLMLERi 

" lmprudente Jeunesse ,, ve 
uMalle de Singapour,, filmleri 
Almanyada büyük bir muvaffa
kıyet kazanmıştır. Süper sarı
şın Jean Harlowo bu filmlerin 
baş mümessilidir. 

L. Borgia beyaz perdede 
Tarihin.kanlı bir devrini yaşatan bu 

film Abel Gance'in 
bir muvaff akı yeti olmuştur • 

yenı 
Parls 27 t lnclkanun 

1935 

Sinema dünyasının büyük 
rejisörlerinden biri olan Abel 
Gance bayii zamandanberi bü
yük bir film çevirmekle uğra

şıyordu. Yine bayii zamandan 
beri Fransız basını vakıt vakıt 
bu yeni film hakkında yazılar 
yazıyor ve haberler veriyordu. 
Bu film eski Roma'nın şiddet 
ve dehşet devrini yaşatan Lu
crece Borgia idi. Yüksek reji
sörün önemli filmi etrafında 

meraklı tahminler ve batta 
dedikodular yapılıyordu. Niha
yet sinemacılar odasının kara
tahtası filmin sinemacılara ve 
gazeteci:ere göste.rileceğini 

müjdeledi. 
Birçok filmlerin ilk gösteri

lişinin yapıldığı ( Mariguan ) 
s"namasının kanapeleri meraklı 
meslekdaşlar ile dolmuş idi. 
Dünyanın sonu isimli filmi 
dolayisile Abel Gance'in lehin
de ve aleyhinde yazan münek
kitler yüksek sesli münakaşa
larla beş dakika sonra göre
cekleri filmi daha görmeden 
tenkide kalkışıyorlardı. Bunlar 
İçinde daima bitarafane ten
kitler yapmakla meşhur La Ci

nematogruphie Française mec· 
muasının muharriri bayan L. 
D. (Lucie Derene) yalnı:: mü
nakaşaları dinlemekle kalıyor
du. Çünkü o bütün fikirlerini 
ve görüşlerini yazılarına saklar. 

ince şakalar karıştırılan bu 
münakaşalar arasında vakıt 

ilerlemiş ve ııalondakı lamba· 
!arın kararmağa başlaması rep· 
rezantasyonun başlamak üzere 
olduğunu haber vermişti. Şim
di büyük salona yalnız perde· 
den ses geliyordu. Herku göz 
ve kulak kesilmiş Lucrece 
Borgia'yı görüyor ve dinliyor. 
Sayın okurlarım işte size gör
düklerimi anlatıyorum: 

Roma, Borgia ailesinin bo
yunduruğu altında kanlı bir 
devir geçirmektedir. Duc de 
Candie ne kadar ince ruhlu bir 
san'atkiır ise biraderi Cesar 
Borgia, Floranseli meşhur mü
venih Nicolas Machiayct'in de-

kardeşiLucrece Borgia'yı Mili- \ 
no dükü Conte Zoan Sforza 
ile evlenmeğe mecbur ediyor. 
Tam bir serbestlik elde ede
ceği için Lucrece bu izdivaçtan 
hoşnuttur. 

Babalarınca gelince; o VI. 
Papa Aleksandre'dir. Fakat 
Papa, hükümdardan fazla as
ker bir adam. O, din işlerinden 
ziyade ordularla uğraşıyor. 
Lucrece Borgia, biraderinin 

-deşi Gandie, Luerece ile bir
leşerek Sforzanın kaçırılmasını 

temin ediyorsa da ertesi günü 
nehirde Gandienin de cesedi 
bulunuyor, 

Bu sahneyi görmüş olan bir 
balıkçı facianın hikayesini Pa
paya anlatırken Cesar bu şa
hidi de babasının huzurunda 
bıçaklıyor. Dul kalan Luerece, 
Napoli tahtının varisı olan 
Al fon sa d' Aragon il" evlendi-

I.11kıes Borıia roliinde Edı·ıJ!e fr11i//en 
mü~aadekar davranması ile riliyor. Lucrace şimdi aşkı ta· 
cüml.üşlü bir alem içinde nımış. Sefahat alemlerinden 
yaşamaktadır. Çalımlı sara- uzaklaşmış ve hatta anne ol-
yı ve daima bir bayram muştur. 

levhası arzeden bahçeleri için- Cesar orduların ıefidir. Şe-

de etrafına topladığı aşıkları refine verilen bir ıölende dos-
ile sefahetin en küstah ve en tu olan yüksek rlltbeli bir as-
iğrenç noktalarına kadar ileri kere kendi metresini veriyor. 
gitmektedir. Bütün hu kepa- Cesarı seven genç kadın bunu 
zeliklere müsamaha eden Ce- öğrenince intihar ediyor. 
sar hemşiresinin ahlak düşkün- ·Cesarın bir planı vardır. Bu 
lüklerini tatmin eden aşıklarını planı tatbik edebilmesi için 
birer birer yok etmeği de unut- ikinci eniştesi Alfonso d' Ara-
mıyor. Lucrec, bütün bu cina- gonun da öldürülmesi lazımge

1 . ; 

liyor Lucrece yine dul kalmış
tır. Çok sevdiği kocasının in
tikamını alması için babasına 
iltica ediyor. Fakat Papa al
tıncı Alexandre Romaya doğru 
gelmekte olan Moine Savona
role'in ehli salip seferi ile 
meşguldür. 

Bir Manastıra çekilmeğe ka
rar vermek Üzere olan Lucre
ce uçuncü defa olarak yine 
Cesarın emrile Duc de F errare 
ile evlendiriliyor. Ve o, zalım 
biraderinin avucunun içinde 
diplomatik bir alet olarak ka
lıyor. .... 

Bu çok okunan ve bilinen 
mevzu, filmde muvaffakı.vetle 
canlandırılmıştır. Dekorlar ta
rihsel bir filmden beklenecek 
kadar zengindir. Kostümlerin 
orijinalitesine çok öcem veril
miştir. Bu canlı ve kanlı mev
zuu yaşatacak artistler isabetle 
seçilmiş ve makyaja her za
mandan fazla dikkat edilmiştir. 

Emekdar Fransız artisti 

Bakara /llmindr 'boş rolü yapan Mar.<el Şa11tal 

Gabriel Gabrio zulüm ve vah
şet ile politikasını yürüten bir 
hükümdar rolünü tam manasile 
temsil etmiştir. 

diği gibi (insanlık duygusundan yetlerin kendi zehirli buselerin-

eser olmıyan, tam manasiyle den ileri geldiğini bilmiyor ve 
vahşi bir hayvan) hissi taşıyan anlıyamıyor. 
bir hükümdardır. Ceesar, düşmanı olan eniş-

Cesar, yapacağı siyasi bir tesi Sforza'yı öldürmeğe karar 
ittifakı kolaylaştırmak için lıız veriyor. Buııu .hab'!.r alan kar-

Lucrece Borgia rolünü alan 
Edwige F euillere bütün işle

nilen cinayetler içinde bezgin 
ruhlu saray kadını tipini cid
den yaratmıştır. 

Komedi Franıeıden Escande, 

s Kanunusanı 193& 

-Hergün 
Bir fıkra 

• 
Yazan. Eczacı Kt'ITıa/ Aklaş 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vav hayfj 
Arabcanın şu muzib vavı 

yok mu ondan bahsediyorum; 

kah (o) kah (ö) kah u bazen 
de Ü olan bu toparlak srözlü 

tilki kuyruklu harften senelerce 
yaka silktik, nasıl diyeyim, 
böyle o, u, ö ü olmakla kalsa 
yazının gelişinden haydi işi 

tutturalım gel·r gelir de bazen (v) 
olmaz mı? Hani buyurun cenaze 

namazına diye bir laf vardır. 

Yazının, okumanın, sarfın, 
nahvin canı çıkardı. 

( Vav ) ın bu muzibliği bize 
bazı kelimeleri ters okutur ve 

ters öğretirdi. Mesela lstan
bul'un tüneli bu vav'ın müna

sebetsizliğile senelerce tonel 
olmuşdu. Otobüsltore hala ot~

bos diyen var. Dikkat ederse
niz hep vav'ın işi, yanlış ekun

duğuna göre, bari işi inceltse. 
Öylesi de değil. Tünel tonel 

oluyor. Yalnız polisi incelmiş 

pulis yapmış idi. Gazözü 
mükemmelen gazoz yaptığı 

gibi. Vavın hu huysuzluğu 

nerede, nasıl gelirse öyle 
okunması dilimize bile dolaş

mıştır. Her neden ise bu gözü 
küçük tilki kuyruklu miıii mini 

harf arapların ağzında daha 
berrak, daha toparlak ve daha 

kıvraktır. Her şey, öyle değil 
midir, her ağızda bir renk bir 

şekil alır. Biz vavın tesiri al
tından kurtuluncaya kadar 

böyle bozuk heceler söyliye
ceğiz. Yeni Türk harflarının 

büyük ödevi vardır. Bize artık 
otobos, tonel dedirtmiyecek, 

dilimizi düzeltecektir. Vavın se
nelerce yaptığı muzipliği böyle 

çabucak tashih bir hayli iştir. 

Yine yine yaşasın yeni Türk 
harfleri •.. 

Güzelyalı eczanesi 
Növhet tatmıyor mu1' 

Avukat Bay Cemalden şu 

mektubu aldık: 

Evvelki gece hastam için 
doktor acele bir ilaç tavsiye 
etti. Güzelyalı eczanesi nö
betçi olduğundan bir otomobil 

tedarik ederek gittim. Bir 
saat kepenkleri vurdumsa da 
seslenen olmadı. Karakola mü
racaatımda bu eczacının Beyler
sokağında oturduğunu ve nö
bet tutmadığını söylediler. 

Bu ıstırar karşısında lzmire 
inerek ilaç tedarik ettim. Hal
kın sağlığına teallük eden bu 
işte gösterilen ihmali ehemmi
yetsiz karşılamak doğru de
ğildir. Bazen kaybedilecek ya
rım saat bir hastanın haya
tına mal olabilir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zalim hükümdarın kardeşi 

Gandie rolünde iyi kalbli ve 
hisli bir insan tipini muvaffa
kıyetle temsil etmiştir. Diğer 
kadın ve erkek sanatkarları 

hepsi de falsosuz oynamakta
dırlar. 

Filmde bilhassa cinayet sah
neleri canlı olduğu kadar iğ
rençtir. Tören sahnesinin ihti
şamına bilhassa dikkat edilmiş 
olduğu görülüyor. Bütün dedi
kodulara rağmen Abel Gance 
muvaffak olmuş sayılabilir. 
Böyle olmakla beraber bu yük
sek rejisörden sinema aleminin 
daha büyük eserler beklemek 
de hakkıdır. 

Geçen mektubumda yazdı
ğım ( Paris Esrarı ) filmi gibi 
Lucrece Borgia'nın da Parisin 
bir çok sinemalarında gösteri
leceği muhakkaktır. 

Möcteba Valay 
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• 
FUTBOL HEYETi TOPLANTISINDA Zabıta haberleri: 

Kesin kararlar verildi Araba kazası 

Al tay ··;~···ci'ö~t.~p~···t~k·~~·i;;~ ... hÜk;·~~··;·~ği'filı sayı 1-
Keçeciler caddesinden ge

çen Ahmed oğlu Mustafa,ida
resinde bulunan ı67 numaraiı 
arabayı Abdülmuttalibe çarp
tırarak ve "ucudunun bir kaç 
yerinden yaralanmasına sebe
bi yet vermiştir • 

dılar. Bazı oyuncular da diskalifye edilmiştir 
Futbol heyeti, dünku top

lantısından sonra kulüblere şu 
bildirimi göndermiştir: 

. · • 

'l 

' 
Silah kullanmı' 

iki "çeşmelikte Arap fırını 
caddesinde aşureci Sabıinin 
dükkanına sarhoş halde giden 
Ali oğlu Fehmi, dükkanda otu

ran Hamdi oğlu Kazımı döv
müş ve katil kastilr- üzerine 
bir el silah atarak kaçmıştır. 

Fehmi zabıtaca aranmaktadır. 
Zorla olur mu·; 

1 - "22-12-93S günü (Ana
dolu kazetesi kupası .. için 
oynanan Altay - Altınordu bi
rinci takımları müsabakasından 
sonra, oyun sırasında yapdığı 

kasdi hataları tecziye etme
sinden münfailen, hakem lz
mirsp ... rlu Sabri'ye yumruk vu
ran Altınordulu (müdafi - mua
vin) Osman'a nizamnamenin 
193 üncü maddesine tevfikan 
iki sene müddetle boykot ce
zası verilmiştir. 

2 - Altay kulübü futbol- Cezalı oyuncu oynattıgı İ(İll maıflıio s aı•ı/1111 tl llııy ta kımı 
cularıodan Şakir, Altaydan arka arkaya dışarı atan Göz- ı94 ncü maddesi mucibince 

Irgat pazarında işsiz iakımın
dan Bayram oğlu Mebced, 
oradan geçen tanıdığı Yaşu 

oğlu Muiz arditiden bir lira 
istemiş, para verilmeyince kı

zarak yumrukla Muizi sol gö
zünden yaralamıştır. Mütecaviz 
yakalanmıştır. 

18-10-934 tarihinde alıp mm- tepeli Fuad ve bundan sonra Göztepeli Fuad, Muzr.ffer 
taka merkezine 26-11-934 ta- yine iki defa topu dışarı atan ve Hakkının 4/1/936 günün-
rihinde tasdik ettirdiği bonser- Göztepeli Muzaffer, kendilerine de başlamak üzere on beş 
visle Istanbul mıntakası Vefa sahayı terketnıelerine dair ha- gün müddetle müsabakalara 

~ ........ llllliııı-. ..... r:m ••• 

DOKTOR 
idman yurduna intisap etmiş kemin verdiği emre riayet et- ademi iştirak suretile cezalaıı-
iken, nıezkür mıntaka ve klüp- meyip bilakis ısrarla oyunun dırılmalarına. Hulôsi [rel ten lzmire avdet ederken ni- devamına mani olduklarından C - Ve bunlardan hariç 
zamnamenin ı30 uncu maddesi ve bu hale takım kaptanı Hak- kalan diğer Göztepeli takım 
hükümlerini ifa etmeden gel- kı da mani olmadığı gibi 4S in- efradından (Behzad, Hüseyin, 
diğinden ve bu suretle Altay ci dı.kikada hakemin düdük Mehmed, Yusuf, Mahmud, Sinir hastalıkları 

Mütehassısı kulübünün; ı7-1-93S te Bnca çalmasından sonra bütün takı- Halid, Abbas ve Adilin) takım 
ikinci takımile yaptığı lik mü- mı hakemı tezyif yollu ( hake- kaptanının nezaket ve spor 
sabakasında, 1-ı2-93S te Kar- min şerefine yaşa yaşa) diya terbiyesine yakışmıyan emrine 
şıyaka birinci takımı ile bağırttığı ve şu suretle yuka- uyarak hakem için (yaşa, yaşa) 

Pazardan mada her gün 
dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 8ı numaralı mua-

yaptığı Iik müsabakasında rıda ismi geçen iki Göztepeli diye bağırdıklanndan birer ih-
22-ı2-93S te Demırspor ı"kı"ncı" tar cezasile tecziye edilmele-

yenehanesinde hastalarını 

futbolcunun hareketlerine ma-
t k · J J k rine karar verildi. a ımıy e yaptığı i müsaba- nen müzaheret 2ôsterdiği an-

kabul eder. ( 3436 ) 

kasında oynatıldığından bu o- !aşılarak ve hakem, raporunda 
yunların Altay kulübü ikinc;i bu sebeplerden dolayı oyunu 
ve birinci futbol takımlarının 

tatil ettiğini bildirdiğinden : 
nizamnamenin ı30 uncu mad-
desi delaletiyle ve 73 üncü A - Yakanın beynelmilel 
maddesi mucibince hükmen futbol kavaidi umumiyesi 13 ncü 
mağlubiyetine ve mukabil taraf maddesine mutabakatı görüle-
takıruların galibiyetine karar rek oyunun bu suretle kasten 
verildi. bitirilmemesinden ötürü Gözte-

3 - 22-12-935 te ovnanan pe takımının nizamnamenin 
Karşıyali:a - Göztepe maçında, 73 ncü maddesine tevfikan 
ikinci devrenin kırk ikinci da- hükmen mağlübiyetine ve mu-
kikasında oyun Karşıyaka lehi· kabil tarafın galibiyetine. 
ne 3-6 vaziyette iken hakemin B - Ve yine futbol kavaidi 
Göztepe aleyhine verdiği umumiyesi resmi mukarreratın-
penaltı cezasından sonra, or- daki (sahife 30) sarahate bina-
taya konan topu iki defa en ve ittifak nizamnamesinin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: V//Y/'L/;Y'/LYX.W 

Borsa Haberleri 
KUtahyada köy 
bUrosu kurulacak 

Kütahya vilayetir>de lzmir
deki gibi bir köy bürosu te~kili 
İçin lzmi . den köy bürosu teş• 
kilatı hakkında malumat isten
miştir. 

Nüfusta tayinler 
Açıkta bulunan Kuşadası 

nüfus memuru bay Ali Foça 
nüfus memurluğuna, Karabu
run nüfus memuru bay Lütfü 
Bayındır nüfus memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. 

B. Halim Baki 
Şehrım.z evkaf müdürü bay 

Halım Baki umum müdürlükçe 
Beyoğlu evkaf müdürlüğüne 
atanmıştır. 

Adliyede tamamlanan 
evrak 

Birinci müstantiklik dairesine 
bir yıl içinde 863 tahkikat 
evrakı gelmiştir. Bunlardan 
74S şi karara bağlanarak çık
mış ve ı ıS tanesi de yeni se
neye devredilmiştir. l. 

Göz Tabibi 
Isnıail 

Sala~ettin 
... kgün uz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutabassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniginden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın-
da No. 18 (3607) 

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
197 J Taran M 12 SO ı4 75 
ı72 S Süleymano ı2 62 ı6 

ıs6 N Ali Hayda 15 25 ıs 75 
ı28 jakumja 15 ıs 2S 
80 İnhisar lda. S 75 7 7S 
69 D Cafer 14 75 ı4 87 
68 S Celardin ıs ıs 

47 Kohen bi. ı3 so ı5 

40 Albayrak tic. 10 11 
24 Ali Naci 14 SO 14 50 

ı5 ı7 Horasan o. ıs 
ı6 S Emin ıs 50 ıs so 

4 S Gomel ı2 so 14 
ıoı8 Yekun 

4835ı9 Eski satış 
484S37 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
ı72 Buğday 

64 Nohut 
7 2S 
6 50 

4S3 balya pamuk 42 50 

Fiat 
7 2S 
8 
43 so 

• Para Piyasası 
S-ı-ı93S 

Alış 

Mark 50 ıs 
İste,rlin 6ı8 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 80 
Belga 2ı ıo 

İtalyan lireti 1 O 08 
lsviçre Fran. 40 62 
Florin 8S 
Kr. Çekoslo. S 24 
Avstr. _Şilini 23 37 

Satış 

so 62 
622 

8 30 
79 so 
2ı 2S 
ıo ı2 

40 87 
8S 2S 
5 27 

23 75 

Sobalarınız için halis 
·~zö·~·g:~'id~k·k~i.h'i~·~~d~~·k·ü~ü~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü = 

~lngiliz: Antrasit komürü . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani ma$t°azasında bulacaksınız, 
No. ıo-ı2 F. Per

Telefon 3937 
(3S08) 

lznı ir miHi em ak müdüriyetinden 
6 - Boro ova han ardı sokağında 16 eski 16 taj numaralı ev 

ıSO lira 
7 - Karşıyaka Turan İskele caddesinde 2 eski 23ı taj nu

maralı kahvehanenin 96 da 89 hissesi 170 
8 - Kadriye Mescit sokağında 108 numaralı e•in sekizde üç 

hissesi 45 lira nakden peşin. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 

mübadil bonosu ile ödenmek üzere 2/11936 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. Alıcıların bu müddet zar
fında her gün Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 24 (22) 

Karahisar Maden Suyol 
'fÜRKİYh 

'\ HILALIAHMER CEMiYETi 
. 'IÇ4 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

:sahne 7 
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NEDKALMiNA 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

POKER_ 
il.LAV 

-
SAGLAM 

•• 

•• • 
TUR Ki YE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA~ BIÇAGINI 

KULLAN\YOR 

1 L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 

da~i kumaş fabrikası mamu!itından olan mevsimlik ve kışlık 
zarıf kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
ı86 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
m:ızasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarı.fet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. · 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No ı86 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılorda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kcmalettln raddesi 

Yun!ü mallar pazarı F. Knndemiro~lu 



---- . • "' """'- YENi ASIR . 
Sahife 11 --

TÜRK FILIPS. LJIVIJTED ŞiRKETi ı 
• ilan 

Simsar bay lımail Hakkı
nın bugünden itibaren mamu
latımızın satışı ile alakadar 
bulunmadığını muhterem müş

terilerimize ilan eder, ve fab
rikamızdan mal mübayaa 
etmek lütfunda bulunacakla
rın siparişlerinizi ya telefonla 
(2025) numaraya şifahen bil

dirmelerini veyahut ta mek
tupla (171) numaralı posta 
kutusuna göndermelerini rica 
ederiz. 

Sayın halkımıza 1936 RADYO 

Takdim eder • 

Modellerini 

Yeni modeller Kat'i bir 

Türkiye yağ ve mamulatı 
sanayii Ltd. şirketi 

"TURYAG,. 
lzmir şubesi 

2-3 (14) 

• 111 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~ 1 ÜTEHASSISl 

Ur. Behcet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

1-10 (S.7) (3601) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşıt 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

lzmlr belediyesinden': 
1 - Dört pin yediyüz kırk 

.:ıeş lira bedeli muhammenli 
Salihdede parkıyle Karakapı 
caddesinden Melez deresine 
kadar yapılacak beş yüz yutmiş 
metre uzunluğunda kanalizas· 
yon inşası işinin baş sekreter· 
likteki şartname ve keşifname 
veçhile açık eksiltmesi 14-1-
936 Salı gününe temdit edil
miştir. iştirak icin üç yüz elli 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
ve saat onda komisyona gelinir. 

Mükemn1e- liyettedir 

Biı· F""::EII~IJ:>S ile, dünyanın 
cereyan eden siyasi vak'aları saatı saatına 

dört tarafında 
takibe imkan 

bulacaksınız. 

Uokto · 

Kemal Sa~ir 
.> 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
!er sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram'r' 'cad
desi No. 596 Tel. 2545 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi\ 
Garbi Anadolu unıumi 1 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

Dünyanın her tarafındaki istasyonları parlak 
ve pürüssüz bir sesle duyacaksınız. 

Dört yeııi modeli sayın halkımıza takdim ediyoruz 

Bir sene kredi ile 
satışa çıkarılmıştır 

.... enel acentesi: 

PENNETTI ve PARIENTE 

'-~ 

ikinci Kordon 6c 
IZMIR 

1'ELI~FON: 2307 

TE~ 

PUDRAS\ 

---

• 

• es K.Anunusaril 193& 

OSRAM '\in~ bm 
Zll ı:E"RİI 

Osram laboratuvarları uzun aramalardan sonra nihayet yeni 
bir zafer kazandılar ve çifte sipiralli OSRAM "D,, lambasını 
meydana getirdiler. OSRAM "D,, lambaları adi lambara nazaran 
yüzde kırk daha az cereyan sarfederek daha çok aydınlık 
verirler. Elektrik sarfiyatından şikayet edenler mutlaka çifte 
sipirallı OSRAM "D,, lambalarını kullanmalıdırlar. 

OSRA 
. . "·· ' . ' .. \ ·~... ..: '.. ~ • ' '.. ) ''ı 1 
e~mbeyaz, tertemiz ve parıl 

narıl pa"'lıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~,0 !eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklannııı, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpa!amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADYOLiN 
Kullanmıya başlayınız ! 

• " .... • • .. - ... - <t·- - J ; 

. ' 

2 - Uray kimyahanesine la
zım olan otuz kalem alat ve 
edevatın başsekreterlikteki lis
te ve şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihalesi 14-1-936 
Salı gününe temdid edilmiştır. 
Umumunun bedeli mubammeni 
yediyüz üç liradır. iştirak için 
elli üç liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
günde ve saat onda komis-

KARADAVUT 
iz mir vilayeti def terda lığından: 

Cezair - Han Yemiş Çarışı fY'J lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
IZMIR haciz edilen Buca lzmir caddesinde kain 22 dönüm bağ tarihi 

Telefon: 3809 . . . ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 

yona gelinir. 23 (20) 
1 - Bin ikiyüz on dokuz 

1 ra kırk beş kuruş bedeli 
muhammenli bavagazı fabri
kasının atelye ve deposunun 
tamirı işi başsekreterlikdeki 
kı-şif ve şartname veçhile 
21-1·936 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için doksan iki 
liıalık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen g-ün ve sa-
tta komisyona gelinir. 

2 - Urny sokak tenviratını 
yakıb söndürmek için alınacak 
< n iki aded otomatik enterüp
tc.ır başsekreterlikdeöi şartna-
ıe veçhile 21-1-936 salı günü 
::at 10 da açık eksiltme ile 
1aıe edilecektir. Bedeli mu-

uammeni beheri seksen beş 
.radan bin yirmi liradır. işti
rak için yetmiş yedi liralık 
muvakat teminat makbuzu ve-
ya banka teminat mektubu ile 
söyleneıt gün ve satta komis
yona gelinır. 
5-8-14 -17 22 1231 

Telgraf: Karar!avut Katıyen zarar vermeden terı keser. Kokuyu tamamen ızale I pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine $:elmeleri. 
3 - 13 (3) eder. Elbise ve çoraplannrı:ı uzun müddet yeni olarak saklar. 26-31-5-10 4077 (3669) 

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

Bütün kırıklıklara ağrılara Al-go-pan ismine dikkat edilecek tek bir kaşe 7 ,5 kuruştur 



,. K6nunusani 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 26 - 12 

1935 te beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Burglls, Varıyı •e Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

VULCANUS vapuru 30 - 12 
935 te gelip 4-1-936 da An· 
vers, Rotterdam, Amsterdanı 
ve Hamburg limanları iç n yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 13-1-936 
gelip 18-1-936 da Anvers Rot-

' 
terdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT L!EN 
GOTLAND molörü 21-1-936 
~a Rotterdam ve Hamburg 
lımanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Danhig,_ Gdyn.a,Go
teburıı-, Oslo ve Iskandinavya 
liman_ları için yük alacaktır . 

SERViCE MARlTıM RvuMAİN 
ALBA JULIA vapuru 9-1· 

936 da gelip ayni ırün Pire 
Malta, Marsilya ve Barselon; 
hareket edecektir. 

llindaki hareket taribleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco •apur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 
~lefon: 2004-2005-2663 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
İmtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) -

I N. V. 
1 W. F. H. Van Der 

üe- & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup ı Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bre en limanlarına yük almak
tadır. 

MILOS vapuru 6 son lia
nunda bekleniyor. 10 ~on ka· 
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

American Export Line 
EXCHANCE vapuru: Ha

leiı limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak
tadır. 

EXİLONA vapuru: 29 Bci 
KS.nunda bekleniyor. Boslon 
ve Nevyorlt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kinunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
kinunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anveraten yük çıkarıp Bur
gas ve Köstence için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavslinje 
(D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANADEROS vapuru 10 son 

kanunda bekleniyor. Dieppe 
•e Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilıııez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 ·2008 

••.••.•....••.•......•.....•..•.............................. ~ ....... . 
SIHHAT Balıkyağı : 

Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

Jki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Devlet Deıı iryolları .- dan: 
Turgutlu istasyonunda senelik kirası 36 lira tahmin edilen 

B~ve~i~iz 16-1-36 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de lzmirde 
7 ıncı ışletme komisyonunca ihale tarihinden 31·5·1938 tarihine 
kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. 

isteklilerin 675 kuruş muvakkat teminatı istasyon veznesine 
yatırarak alacakları makbuzla ve işe girmeğe kanuni mani bu
lunmadığına dair beyannamesile ayni gün ve saatta Basmahane 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname Turgutlu istasyonu ile işletme kaleminde 
parasız verilecekti~. 3-6 4 (5) 

iLAN 
Menemen Bfl'lediyesinden: 

Kaza belediyelerinin nazarı dikkatine : 
Belediyemiz nümune fidanlığında muhtelif meyve fidanlariyle 

kasaba ve köy sokak ve meydanlarının teşcirine yarar Akasya, 
Isfandan, ve buna benzer 20 bini mütecaviz fidan peşin para ile 

satılığa çıkarılmıştır. Arzu edenlerin talep listeleriyle birlikte 
belediyemize müracaat etmeleri ilan olunur. 

, 31-2- 4-6 4090 ( 3678 ) 

ithalat giimrüğü ınüdürlüğün
den: 

K. G. Eşyanın cinsi Parça tesbit No. 
21 000 ipekli karyola örtüsü 20 34 
Yukarıda yazılı Eşya 15 - 1 - 36 ıncı Çarşamba günü saat 

14 de açık arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenle
rın ithalat .gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur, 

5 - 14 4093 { 21 \ 

YENi ASIR: Sahife 9 -· 
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı llara~~ı 
mobilyeleril ü leyiniz •.. 

THURSO vapuru J ikinci 
kanuhda Liverpool ve Sunsea
dan gelip taliliyeôc buluna· 
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuıu 15 ikiaci 
kinunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hu!l için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ki

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bu!unacak· 

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

Merkez& 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Aııafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Doktor Sami Salih 
Çocuk hastalıkları 

mutahassısı 
Her Pazar saat 10,30 dan 

12 ye kadar Sent Antuvant 
hastanesinde kabul edecek-
rır. (15) 1-3 

T enviratını:ı:da yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
I..ambalanııı kullanıoır. Bu marlıta em1&llerine oisbeten 

bol ışıklı az aarfiyatlıdır. 

'Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ttehıoet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

l'ettemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

Zümrüt Damlası 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim, •. 
Bu mu? 
ETet bak y~il bir koku, aşk, neşe, ıehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eHri ••• 

Çanakkale ilbaylığındao: 
1 - Merkez kazasına yerleştirilen göçmenlerin hükümetçe 

besleıımeye muhtaç yavrulanna verilmek üzere 75 bin ve azami 
yüz bin kile saman alınacaktır. 

2 - Samanın bu sene mahsulü kokusuz ve kuru ve Çavdar 
samanı karışık olınıyacaktır. 

3 - Saman ııöçmenlerin bulunduğu köylere teslim edilecektir. 
4 - Beher kilosu için muhammen bedel bir kuruı takdir 

edilmiştir. 

5 - işin Müstaceliyetine binaen 2490 sayılı eksiltme ve art
ı tırma kanunu ahkimına tevfikan beş gün müddetle açık eksilt

meye konmuştur. 
J 6 - Talip olanların Çanakkale iskan müdüriyeti satın alına 
f koıaisyonuna müracaatları lüzumu ilin olunur. 20 (19) 

. ........ . . : . ~: ·::..-~ ' ·..:.. ;- . --· . 

Tek, f 

Tecrübe edenler
d n sorunuz! 
Baş, di.,., adele ajn

Jarile üşütmekten müte
vellid bütün ı tırablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

(; ı i"N 
almakhr . 

Gen el istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
ll)ek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestlo vo Turan fabrikalarının tanınmış çeıitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalannı (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Artı) kumaş boya
larının ııenel salıf yeri yalnız depomuıdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karfı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te

davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükiımet sırası 



Sahife 10 

o ev it 
Nutkun bu kısmı çok şayanı dikkat sözlerle doludur 

bir söylevinden şu cüm
leleri nakletmiştir: 

" Gittikçe artan 
kötü niyetler, çoğa
lan sllahlar ve te
cavüzkar temayül
ler dünya harbı fa
ciasına varmak is
tidadında bulunan 
unsurlarla dolu bir 
vaziyet dofurur., 

t 

lta'ya elinde olmıyan ve başka 
bir yerden tedariki imkanı da 
bulunmıyan, Fakat harbe de
vam için kendisine elzem olan 
maddenin şimdiden tedarikine 
tahrik ve teşvik edilmiş olur.,, 

"Daily Eıı;press., ise ambar
_gonun yalnız uluslar scsyete
since mütaarrız oiarak bildirilen 
memlekete karşı değil, fakat 
barba giren veva berkiteler 
yüzünden harba sürüklenen 
bütün mem!eketlere karşı tat
bik edileceğini kaydederek 
tliyor ki: 
Başkan Rooseveltin sözleri 

berkiteciierin Uluslar Sosyetesi 
çevresinde müşterek hareket 
dedikleri şeyin .aksidir. Bu 
Amerika hesabına bir teçerrüt 
hareketidır ve fazla olarak 
ltalyayı ümits.zce bir harekete 
sürükliyebilecektir. 

PARTi KOLAY DEGIL 

ilk maddelere teımili ve Cumur 
başkanma bunun tatbiki için 
diktatörlük kuvveti verilmesi, 
bir çok teklifler karşılaşmakta 
olduğundan parti kolay kolay 
oynanmıyacaktır. 

dir ve Avrupa kıtasına karşı 

bu inansızlık temayülüdür. In
giliz vatandaşları, Avrupa kon
tinan uluslarının sakınarak ka
bul ettiklerini sandıkları bir 
iş birliğinden uzaklaşarak ken-

Paris, 4 (Ö.R) - "Joumal,, f-lışist ıtiktalörü bir geçil resmirıde 

maddeleri muhariplerden hif 
bir tarafa vermiyeceğinden yti
nız birisine karşı bir bergi
te tatbik etmiı olmıyacak
tır. Buıtün Habeşistenın daima 
Amerikadan idhalat yapmalDHI 

gazetesi, Amerıkan kongresinin EDEN NE YAPACAK? di Üzerlerine büzülmek ve işin esasını değişdiremez. Ya-
toplantısı dolayısile diyor ki: Diğer bir mesele de şudur: Amerika ile birleşerek bir te- rın Almanya F ransaya veya 

" Bitaraflık kanununun ne B. Eden ne yapacaktır? Berki- cerrüd hareketine girişmek diğer bir devlete Jıücum eder 
olacağı şimdi anlaşılacaktır. telerin hemen petrol ambargo- temayülünü göstermektedirler. ise Amerika ayni bitaraflık 
Muvakkat bitaraflık tedbirleri- suna teımilini iıtiyecek mi? TEMPS NE DiYOR? kararını tecavüz edene de, 
nin hükmü 29 Şubatta bitecek- Bu pek zannedilemez. B. Eden " Temps ,. Bazetesi Ameli- edilene de ayni suretle tatbik 
tir. Bunun için kongre kanunu lngiliz kamoyunun gözükmeğe kanın ilk maddeler ambargosu edecektir. Yani bütün muha-
kal'i olarak gözden geçirecek- başlıyan bir değişikliğini hesaba tatbik etmesinin hiç bir suret- ribler ayni muamele• e maruz 
tir. Şimdi iki büvük mesele katmağa mecburdur. Bu deği- le bir bergite sayılamıyacağını kalacakdır. Bu itibarla bu ka-
vardır: Ambargonun harb için şiklik yavaş, fakat sarih kaydederek diyor ki : rar, Fransa için istikbalde bir 

"' ' birinci derecede lüzumlu bazı olarak kendini göstermekte· " Filhakika Amerika bu ilk tehlikedir. " 
Rousn1kt 

Vaşington 4 (Ö. R) Baş-
kan Rooseveltin kongre salo
nuna girişi dakikalarca süren 
bir alkış tufanile karşılanmış
br. Başkan bundan sonra 50 
dakika süren söylevine başla
mış ve bir çok yerlerde sözle
ri hararetli alkışlarla kesilmiş
tir. B. Roosevelt çok ağır bir 
tavırla sözlerine devam et
miş ve celsenin nihayeti ancak 
başkanın : "Muvazeneli bir büt
çe amacımızdır " dıyerek : "Bu, 
idareyi tenkid edenlere veri
lecek en iyi cevabtır,, kaydını 

ilave ettiği zaman bir lahza 
inkıtaa uğramıştır. Dinleyenler 
bu sözlere hemen mukabelede 
bulunmamış, fakat sonra bir
denbire uzun bir alkış tarrakası 
kopması üzerine başkan gül
mekten kendini tutamamış ve 
bu gulıiş söyleyı radyoda takib 
edenlerce açıi..ça duyu.muştur. 

Kongreyi açm _ k için 
verdiği söylE<vde, Bay 
Rooso: vel ı istibdadın hü
küm sürdüğü memleket
ler tarafından ortaya çı
karılabilecek dünya har
bı tehllkeslnl kayd.etmi!f 
ve birleslk Amerika • 
devletlerile diğer Ame-
rika hllkOmetlerinin böy
le bir harpten uzak kal
mak azimlerini bildirerek 
Ameriltan v.atandaşlarını 
bu gibi cereyanlara mu
kavemete davet etmlt;tir. 

B.Rooscvelt, idarenin hasım
ları tarafından gösterilen istib
dad temayüllerini itham etmiş 
ve bu fırsattan istifade ederek 
kendisinin demokrasiye olan 
bağlılığını teyid eylemiş
tir. Şimdiki vaziyeti tasvir için 
başkan kuvvetle ve açık bir 
aamimiyetle baıkan Vilson'un 

B. Roosevelt harbı istiyen 
devletlerin sayıca az ve zayif 
olduklarını, fakat durumlarının 
barışsever memleketlarin gay
retlerini akim bırakmağa yet
tiğini ileri sürdükten sonra 
Amerika için, harptan sakın
mak isterse. bir bitaraflık siya
sasının elzem olduğunu söyle
miştir. Onun fikrince birleşik 
devletler muhasım memleket-
fere gidecek sil.f:h, 'lliihimınat, 

harb gereçleri ve han:ıa yMa· 
yabilecek ilk madde!er üzerine 
ambargo koymalı ve diğerle

rinin ihracını da barış devrin
deki normal derecenin yuka
rısına çıkarmamalıdırlar. 

sonra iç siyasaya geçen Bay 
Roosevelt, kendisini halk hü
riyetlerini tabdid etıneği i~te

mekle itham edenlere cevap 
vermiş ve muhaliflerin, ana ya
saya dayanan esas hatları de
ğiştiremiyecek:e ini lııldirmiştir. 

ING!LIZ GAZETC.LERiN.N 
TEFSiRLERi 

Londra 4 (0.Rı Gazete-
ler Roosevelt'in söy:ev.n. uzun 
uzadıya nakletmekte ve bil
hassa diktatörlere a"r\ kısım-

larını merak verici manşetler 

h.ı!inde göstermekted rler.Söy
lev Avrupada geç vakıt duyul
duğundan, teferruatı hak
kında uzun tafsirler yapılama
mıştır. Bununla berber, Ameri
kan zihniyetinin arsıulusal siya
sa üzerindeki tesirlerini gözden 
geç rı::n "Daily Herald.,diyor ki: 

"Eğer kongre sanıldığı gibi 
muhasım memlel<etlere karşı 

ilk madde ihracatını ambargo
ya tabi tutarsa Ulullar Sosye
tesi üyelerinin bu ambargodan 
sakınmaları güç olacaktır. Çün
kü bu vaziyette petrc.I ambar
gosunun tatbiki 2eç bırakılırsa 
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a • ıkı hafta sonra konsey on11nde 

lngilterenin yeni bergiteler teşebbü
•• •• •• • sunu uzerıne alması şüphelidir 

Londra 4 (Ö.R) - Londra 
çevrenleri arsıulusal politika 
ile çok derinden meşgul olu
yorlar. Yarı resmiğ çevrenlerde 
söylendiğine göre, önümüzdeki 
20 son kanunda, lngiliz d,ele-

IJııı- Ostm Uıa111/mlai11 
gasyonunun Cenevrede yeni 
berkitelerin teşebbüsünü üze
rine alması şüphelidir. lngiliz 
hükumeti Uluslar sosyetesinin 
kararlaştıracağı bütün tedbir
leri tatbik etmeğe hazır ol
makla beraber buna önayak 
olması zannedilmiyor. lngiliz 
dış siyasası B. Austen Cbam
berlain 'in 19 ilk teşrinde ver
diği Öğütlere - sadık. kalacaktır. 

Buna göre Ingiltere pakta ta
mamile sadık olmakla beraber 
teşebbüs hareketini kendi üze
rine almamalı, bir piştar veya 
öncü vaziyeti takınmamalıdır. 

Petrol berkitesine gelincee 
lngiliz siyasasının durumu bu 
hususta tamamiyle Amerikaya 
bağlı olmamakla beraber Ame
rikan kongresinin vereceği ka
rarların bunun üzerinde çok 
~ovv L. ·11t DE 
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rede pek uzun sürmemiıdir. 
Yılbaşı yortusu geçer gemez 
Uluslar Sosyetesi çevrenleri 
istikbalin ne olacağı kayg11ına 
düşmüşlerdir. Ortaya çıkan 
his bir kararsızlık duygusudur. 
Uzak istikbal hakkında karar-
sızlık, ki bu hususda tabiiğ 

kimse falcılığa kalkamaz. Fa
kat ayni zamanda çok yakın 
istikbal kararsızlığı, ve bu 

Cı'fllwrıfıo U/ııslar Sosrrtrsuıüı l'Nüıııişü 

mıiessir olacağı muhakkaktır. noktada Uluslar Sosyetesinin 
Fransaya gelince, hükumetin muhtelif üyelerinin temayelle-

resmi siyasası hakkında geçen rini daha açık olarak görebil-
Cunıartesi günü B.Laval tara- mek di eği vardır. 
fından saylavlar kurulunda ve- ENGÜMENLER 
rill'n izahattan fazla bir malü- Şimdilik muhakkak ola~ 
mat yoktur. biricik hadise Ulaslar sosyetesı 

VAZIYET NASIL konseyinin bu ayın 20 sinde 
GÖRÜLÜYOR? yapacağı adi toplantıdır. Bu 

Cenevre, 4 ( Ô.R ) - Noel toplantının oldukça yüklü olan 
ve yeni .vıJ mütarekesi Cenev- göndeminde cari ~selelerden 

ne şekil alacağını şimdiden 

tahmin etmek kolay değildir. 
Hatırlarda olduğu üzere, La
va) - Hoare teklifi bertaraf edil
mezden önce konsey 13 ler ko
mitesini, yani ltalya hariç olarak 
!..endisini, yeni bir uzlaştırma 
~ayreti imkanlarını aramağa 

memur etmişti. Bunun için bir 
tarih konulmuş olmamakla be
raber ilgili çevrenler son Kanun 
ortasını müsait bir tarih telakki 
etmiştiler. O vakıta kadar ge
çecek günlerde yeni bir nıüza· 
kere imkanının baş göstereceği 
b.ızılarınca umuluyor. Hatta 
r tansa ve lngilterenin dostu 
o!an bazı devletlerin bir tavas
suta teşebbüs ettikleri bile 
söylenmiştir. B. Edenin idaresi 
altında Foregnoffice hangi yola 
gidecektir? Bu suallere cevap 
vermek güçtür. 

ON SEKiZLER 
KOMiTESiNDE 

Bir de ., J~kizler komitesi 
vardır: Buuıın ödevi uzlaştır
ma gayreti yapmak de~il, fakat 
paktın 16 ncı maddesini tat
bik etmek, yani berkiteleri 
görüşmektir. Bu komite de 
konseyden önce toplanacak .-e 
petrol ambargosunu kabul su
retile berkitelerin genişletil

mesi meselesini gözden geçi
recektir. 

Şimdi başlıca meseleler şun
lardır: Amerikan kongresinin 
müzakereleri Cenevrenin ve 
bilhassa lngilterenin vaziyeti 
üzerinde ne dereceye kada" 
müessir olacaktır? Buna son 
kanunun ikinci haftasında kat'i 
bir cevap verilecek ve başlıca 
devletler arasında danışmalar 
yapılarak gergin daslar kuru
lacaktır. 


