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1 İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 1 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

- ı Müslümanlar1n 

ı HAKKI OCAKOGLU ı· 
1 ~<>N'"E: ş:ıa::~Tİ 

D~V_!S .. m müddetl!Türkiye için !Hariç için 

On üç anası 
İslam tarihinden heyecanlı , 

6enelik . . . . . . . 1300 2500 _ _!>irkaç yaprak 1 
Altı n11/ık . . . ~-. -. 700 1300 Bu çok sevimli ve heyecanlı tefri- ! 

kamız Yedinci sabifededir. TELEFON : 2697 

Cumlıuriyetitı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çakar Siyaltt Gaııeledir Yeni Aıır matbaasında bası.lmı~ • 

• 
1 

•• nd 
-~~i:k~:~;~:··iu;ı;e·ş·····i;p;;;ıo~ii···1J: .. sosyetesı;de;i··· .. ······Ege····· .. -· 

. müşahidler gondermesini istiyor Kıyılarına şube Sosyal hayat 
Bayram tatilinden i~tifade 

ede~tk yurd içinde küçük bir 
gezı yapmağa karar verdim. 
ilk uğrağım Balıkesir oldu lz
mirin çok yakınında olan. bu 

Balıkesir pıııti ve halkcvi başkam 
lüt/ıi l(ırdar 

komşu vilayet verkezini birkaç 
defa ziyaret eylemiştim. Son 
birkaç yıl içindeki çalışmanın 
bu şehrin çehresini büsbütün 
değiştirmiş bulunduğunu gör
mek bana büyük zevk verdi. 
Cumhuriyet rejiminin yapıcılık 
vasfı, burada kendisini her 
yerden biraz daha fazla gös
termiştir. 

Daha istasyondan çıkarken 
göze çarpan, İnşa edilmiş mo
dern binalar şehrin çarşısına 

Ba: ıkf' S tr uray huuı . .,ı 

ı. ~anan porl<e büyük cadde ve 
b~nun üzerindeki yine zarif 
hınalar Balıkesrin ilerleme ha
reketinin canlı misali oluyorlar. 
~ebrin göbeğinde bir mezbele
lık manzarası veren köhne be
lediye binası yıkılmış burası 
g.üz~I bir meydan haline geti
rılmış, muhteşem sinema, fırka, 
~el_di>'.~ binaları imar faaliye
tının .ornekleri olmuştur. Cad
d~lerın genişletilmesi yeni yeni 
bınalarla şehrin süslenmesi fa
liyeti devam ediyor. 

HALKEVINDE 
Bölgemizdeki bütün halkev

lerini tanırız. Bunlardan çoğu 
geceleri bomboştur.Veya ancak 
üç beş genci sinesine toplıya
bilmiş bir vaziyettedir. Balıkesir 
halk evi bunlar arasında istis
na teşkil edivor. Arkadaşlar 
ilk geceyi Halkevinde geçir
memizi teklif ettiler. Ben orada 

1 hatları 
1Ün üçler komitesi ilk tahkikat mahiyetinde bir _Fet_.,:~~,,...,,,~y~:a,;.._:.:~_c!~~b"""'"'!:e 

inceleme yapacaktır - Cephelerde son durum r
1 ? ·» 

~~~':1 

' 

Ababadan bildirildiğine göre, 
Dolonun ltalyanlar tarafından 

bombardımanı esnasında yara
lanmış olt!n lsveç kızılhaç heyeti 
reisi Dr. Haylender arsıulusal 
kızılhaçına aşağıdaki diyevde 
bul•mmuştur: 

" ltalyan bombalariyle 28 
hasta telef olmu, tur. Kızılhaç 
i~aretleri iyice görülecek şe-

Roma, 6 (A.A)-ltalyanların 
doğu Afrikasında 1935 senesi 
:ıarfıdaki kayıpları 390 maktul 
ile 14 kayıp, Ve İşçiler arasın
da kaza veya hastalık yüzün
den vukua gelmiş olan telefat ta 
259 a baliğ olmuştur. 86 zabit 
ile zabit vekili ve efrat muhte
lif muharebelerde telef olmuş-
!ardır. 
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Ccpr gerisinde toplantılar 

Londra & ( ö. R ) - rlne uygun olmıyan bazı 
Royter muhabiri Cenev- tecavUzler.e uğradıjını 
reden bildirhor: Habeş açığa vurmalıta bunları 
imparator-unun Uluslar " caniyane,, kelimesi ile Ba)'uuıuuk mıka'!' çıtitıka»ıı 
Sosyetesine gönderdiği ifade etmektedir. Ankara & (Özel)- De 
nota bugün alınmıştır. Siyasal çevrenlerde mevcut i miryolu slyasamıza ön" 
Neca,ı, ltalyan ve Ha- kanaat şimdilik uluslar sosye- 1 müzdeki senelerde dah 
beş cephelerinde Ulus- tesi on üçln komitesi ta-

ra .. ndan ilk tahkikat nıan.ye- /labeş lıad111la11 y11rtseverlik propaJ!andası yapıyorlar büyük önem verilece 
lar Sosyetesinin müsa- tinde bir inceleme yapılması kilde konulmuştu. Ve 3 metre CEPHEDE SON VAZIYET tir. Bayındırllk Bakanlı 
hltlerl bulundurulmas"ını kafi geleceği merkezindedir. genişliğinde bir kızılhaç vardı. Londra, 5 (A.A) - Royter önümüzdeki senelerd 
istemekte ve Habeşlerin ISVEÇLI DOKTORUN Heyetin yanında ne &ilahlı Ha- ajansı bildiriyor: Afyon-Antalya hattında 
ltalyanlar tarafından Ar- BEYANA Ti beşler, ne de silahlı Avrupalı- ltalyanlar tarafından son :ıa- Adalar denizine şub 
sıulusal harp kaide le- Istokholm 6 (A.A) - Adis- !ar vardı.,, - Sonu 4 ıintü sav/eda- Son11 ıiründi salıifeıiı' -•......•...........................................................................................................................••••••••.......•.........••.••....•••....•......................................••...... , 

Diplomatik bir hidise 
Amerika polisi, Iran elçisi B. Gaffa

eline kelepçe rın 
• 

geçırmış .. • 

Iran hükumeti, Amerikaya bir daha elçi göndermiyecek 
Nevyork 6 (Ö.R) - Iran el

çiliği Vaşington elçisi B. Gaf
farın Tahrana geri çağırıldığım 
ve 20 martta Amerikaılan ay
rılacağını bildiımişt:r. Bu geri 
çağırılış elçinin başına Mariland 
ilinde gelen bir hadisenin sonu
cudur. 

Geçen 27 son teşrinde elçi
nin otomobili polisler tarafın
dan haddinden fazla sür'atle 
ilerlediği iddiasile durdurul
muştu. Elçi polislere karşı iti
razda mı bulunmuştu, ne oldu
ğu bilinemiyor, fakat birkaç 
itişip kakışmadan sonra Bay 
Gaffar Kancelan te,,kif edilmiş 
ve eline kelepçe vurularak po
lis karakoluna sevkedilmişti. 

Orada ancak hüviyeti anla

şıldıktan sonra, elçi olduğu için 
serbest bırakılmıştı. Vaşingtona 
dönünc ', elçi Dışbakanlığına 

müracaat ederek bu hadiseden 
dolayı tarziye istemiştir. Mari
land ilbayı elcinin istediği tar
ziyeyi vermekle beraber Dışba
kanı B. Cordell Hull kendi te
essürlerini bildiren mektubta: 

" Diplomatik masuniyetin 

•. . , 
' 

• 

Jran sefiri lııidisesinuı akseıieı:eRı Cmevtcdm bir gkrü11üş 
İcab ettirdiği., mülahazasını Söylendiğine göre lran hü-
ileri sürüyordu. kümeti geri çağırdığı elçinin 

Bu şart içinde B. Gaffar yerine bir başkasını gönder-
Kancelanın 2eri çağırılması miyecek ve böylece elçisine 
elçiye karşı bir tekdir mi, karşı verilen tarziyenin her 
yoksa B. Hull tarafından ya- türlü ihtiraz kaydından azade 
pılan mülahazaya karşı bir olarak verilmiş olmamasından 
hoşnudsuzluk eseri rui olduğu ileri gleen hoşnutsuzluğunu gös-
bilinememektedir. terecektir. 

f ~;;;;~·;~··~~;gi~i'<l~"d'iğ~;·~~;gi'i~;·gi"bi 
tahakkukatın Üzerinden kesilecek 

Ankara, 6 (Özel)- Tayyare vergisinin sureti tahsili bazı yer
lerde yanlış anlaşılmıştır. Bu münasebetle diyevde bulunan finans 
bakanı bay Fuat demiştir ki: 

Yeni bir sulh teklifi 

Roma bu haberleri bi 
'bedbinlikle karşılıyo 

Londra,6 (Ö.R)
Royter muhabiri 
Romadan bildiriyor: 

Siyasal çevenler, 
B. Lava! tarafından 
yeni bir sulh tek
lifi hazırlanması ha
berini bedbinlikle 
karşıladılar. ltalya 
bundan sonra ya
pılacak herhangi 
bir teşebbüsün ya 
Uluslar Sosyetesi 
yahut ta bizzat Ha
beş İmparatoru ta
rafından yapılması 
halinde bir görüş
me konusu olarak 
kabul edebilecektir. 

Londra,6 (Ö.R -
Uluslar SosyeteEi 

"Wfıl/l~ıılıt1.fkn$,"~f'l·'1~ 

O 1 ıoo l 100 ıoo ~oo ııo Km 

konseyinin 21 i- lralıwılara K<İtı' l!abr·~ raaııuıı11111ıı lıa/cıım 
kinci kanun toplantısında Ura- J bir komite tarafından görüş' 
guay - Sovyet ihtilafının küçük mesine karar verileceği sanılıy 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kendi kendine şüphe 
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- Son11 2 nd salıi/ı•de -
F.lakkı Ocak.oğlu. 

bundan istifade edenlere misa
firi oldukları memleketlerin 
nizam ve kanunlarına aykırı 

hareket salahiyetini vermedi
ğini, bilakis bunlara daha sıkı 

surette saygı göstermelerini 

"Tayyare vergisi kanunu sarihtir. Vergi, tabakkukatın üzerinden 
kesilecektir. Buna nazaran kazanç ve sair vergiler tahakkuk etti
rildiği gibi bu vergi de tahakkuk ve tahsil edilecektir. Tayyare 
vergisinin diğer vergilerden hiçbir farkı yoktur . ., Eyvah, ı.. .. , yoıamın altında birisı v .. t. 
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dahlfa 2 Yurd içinde: 1 
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Dil bahisleri 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizin 
Kemaline dair 
Düşünceler 

ŞEDiR n;ABERLERİ Balık esirde 
Sosyal hayat 

-Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

- 2!1 -
FER'I FiiL NEDiR ? 
F er'i fiile bir tarif yapabil

mek için şöyle diyebiliriı: 
"isimlerde kök söıe katılan 

ekkler ne ise, fiillerde de asıl 
fiile - tek veya beıimli olsun -
katılan ekler odur. Yani birisi 
ismin, diğeri de fiilin mütem
mimidirler.,, 

Şurasını unutmamalıdır ki, 
, isimlere katılan ekler onlara: 

1 - Mef'ulübib. 
2 - Mef'ulüileyh. 
3 - Mef'ulüfib. 
4 - Mef'ulüanh. 
5 - Müzaf ve müıafünileyh 
Halleriyle, yine : 
1 - ismi mekan 
2 - ismi ıaman 
3 - ismi mevsuf 
4 - ismi zarf 
5 - ismi alet 
6 - Mübaleğai ismi fail 

aıübaleğai ismi mef'ul. 

7 - ismi tasğir. 
Ve ekler başı kablmakJa: 
8 - ismi tafdil, mürekkep 

nimler ve birleşik is;mler hal
lerini izafe ettiği gibi •• 

Fiillere katılan ve fer'i fiil 
adım alan eklemede, o fiillere 
zaman mefhumu ile beraber, 
itlik, vücüb, iltizam, taleb ve 
temenni ve beyan mefhumlarını 
ir.afe ederler. Bundan başka, 
hangi şahıs tarafından o fiilin 
yapıldığını da gösterirler. 

Böylece Türkçenin çok mü
kemmel ve mükemmel olduğu 
kadar basit ve istisnasız olan 
muhtelif fiilleri ve tasrifleri or
taya çıkar. 

Bu ekler hakkında kısaca 
il.abat verelim : 

Türkofis 
••••• 

Tecim odasından 
izahat istedi 

Atatürk devrinı müzesi 
Bu müzede Türk ihtilali ve devrimler 
silsilesi tamamen tebarüz ettirilecek 

Kültürpark içinde yaptırıla
cak olan Atatürk devrim müze· 
sinin Türk ihtilalini ve devrim
ler silselesini bugünkü ve yarın 
ki nesle en canlı surette gös
te rebilmesi ıçın bu müzede 
tarihi değeri haiz eserler bulu· 
nacaktır. ( 

Havacılık 
Hakkında bir 
konferans 
Öğretmen Öztarhan tarafın

dan Perşembe günü saat 17 
otuıda Halkevinde bir konfe
rans verileceği haber alın
mıştır. 

Konferansın mevzuu "hava 
taarruzu karşısında haikımızın 
alacağı tedbirler ,.dir. 

Türkofis, bmir Ticaretod.ı.
sından ayrık kökü, ayva çekir· 
deği, tatola, gelincik, hatme, 
hardal tohumu, Karabaş otu, 
kudret helvası ve diğer bir çok 
maddeler hakkında malümat 
istemiştir. Oda, bu hususta in· 
celemelere başlıyarak bu mad· 
delerin senevi istihsııl miktar· 
ları, dahil ve hariçteki sarfiya
tı, maliyet fiyatları etrafında 
ciddi tetkikat yaptıktan sonra 
Ofise bir rapor verecektir. 
Ufak mikyasta çıkan bu mad
deleri şimdiye kadar ihmal et
mekle mühim servet men bala· 
rımızdan birini işletmemiş ol

duk. 

Bunun için .Şarbaylık birçok 
makam'.ara baş vurmuştur. 

ile diiier yesikaların asılları, 
mümkün değilse suretleri is
tenmiştir. Ayni zamanda mem
leketimizde çıkan bütün gaze

telerin mütarekeden beri olan 
koleksiyonları da bu müzede 
bulundurulacaktır. Bunların te
mini için de teşebbüslerde bu
lunulmuştur. 

Devrim müzesinde birde 
T orbal!da kesilen 

Bu meyanda Atatürkün Sam
suna ayak bastığı sırada Sam· 
sunun vaziye ti ve Atatürkün 
oradaki hatıralarını gösteren 
fotoğraf ve gazete yazıları 

okuma salonu bulunacaktır. 
Bu salonda Türk devrimine aid 
bütün vesaik bulunacak 
herkes okuyabilecektir. 

ve 

l?ina vergısı kanunu 

Kanuna ekleme madde-
1 

Halbuki diğer Avrupa mem
leketlerinde istatistiklerin gös
terdiği gibi bu küçük madde
lerin layık olduğu ciddiyetle 
işlenmesinden büyük ulusal 
menfaatlar temin edilebilir. 

i lerin tanıdığı hükümler 

Berberlere 
Kontarans verilecek 
Altı aylık ondüluoyon maki

nalarının kullanış tarzı ve elek
trik kaıalarına mani olmak için 
alınması lazımgelcn tetbirler 
hakkında belediye makina ve 
elektrik mühendisi bay Horşid 
Çağlar tarafından önümzdeki 
Pazartıısi günü öğleden sonra 
belediyede bir konferans veri

lecektia. 

Panayır yeri park 
olacak 

Geçen seneki panayır yerinde 
bulunan pavyonların belediyece 
yıktırılmasına başlanmıştır. 

Kamunbayda 1837 numaralı 
bina vergisi kanununa ek ka
nununun kabul edildiğ ini yaz
mışdık. Okurları çok yakından 
ilgilendiren bu kanunu aynen 
neşrediyoruı: 

Madde 1 - 14 Haziran 
1326 tarihli mülga müsakkafat 

1 

nazarı itibara alınarak irad tak
dir olunur. 

- Madde 4 - umumi tahrir 
neticesinin tatbikma başlandığı 
tarihten itibaren üç sene müd
det geçmemiş olsa bile işbu 
kanunun birinci maddesinin 
şümulü dairesine girmiyen bina 
!arın kat'ileşmiş olan iradları 
hakkında bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren bir 
sene zarfında sahibleri münfe
rid tadil talebinde bulunbilirler. 

Muvakkat madde 1 - Bu 
kanunun tenzilata aid hüküm
leri : 

A - Bina vergisile buna mun
zam iktısadi buhran vergisi, 
bina iradına göre alınmakta 
olan sair verği ve rasimlerle 
Evkafa aid icarei müeecele ve 
mukataalar için 1 haıiran 1935 
tarihinden : 

hayvanlar 
Birinci Kanun ayında Torbalı 

ilçesi mezbahasında 110 ko
yun, 71 keçi, 33 kuıu, iki 
manda, 6 öküz, 18 inek, 19 
dana, beş malak ve beş deve 
olmak üzere 269 baş hayvan 
kesilmiştir. -----
Çeşme 
iz mire 
bağlanmalı mı? 
Çeşmeliler lzmir Belediyesi

ne müracaatla Çeşmenin )zmir 
belediye hududu dahiline alın
masını istemişlerdir. Çeşmeliler 
şehirlerinin kendilerine ait ol
duğu kadar lzmirlilerin de ol· 
duğu ve bu hususta yüksek 
makamata kadar müracaatta 
bulunacaklarını ilave etmişler
dir. Netekim Yalova da bu 
bakımdan lstanbul belediyesi
ne tabi bulunmaktadır. 

Bir kızcağız 
at~şde yaralandı 

- Baş tarafı 1 inci sav/ada -
büyük bir kalabalık bulacağımı 
umarak değil lzmirden hepi: 
mizin çok iyi tanıdığı Balı
kesir fırka ve halkevi baş
kam Kütahya saylavı bay Lüt
fü Kırdarı ziyaret fırsatım ele 
geçireceğimden dolayı bu tek
lifi memnuniyetle kabul eyle
miştim. Salona girince hayret-

• , ... ..._ 
Balık~sirdt C. H. P. binası 

ten kendimi alamadım. Halke
vinin büyük salonu ağzına ka
dar kadın erkek gençlerle do
lu idi. Bizi 'oturtacak sandalye 
bulmakta güçlük çektiler. Öğ
rendim ki her akşam halkevi 
büyük bir kalabalığı sinesine 
toplamağa muvaffak olmak
tadır. 

Konulan bir sinema makina
sile ulusal filmler halka para
sız gösteriliyor; Muayyen gün
lerde konferanslar veriliyor ,dev
rim prensiplerinin yayılmasına, 
kökleşmesine çalışılıyor, 

Halk evinin temsil kollan, 
köycülük ıoubeleri de hummalı 
bir faaliyet içinde bulunuyor, 
Bay Lütfi Kırdan ve çalışma 
arkadaşlarını candan tebrik 
ettim. 

1 

Mazii şühüdi ıçın teaddı 
aksiyonu olan "ed, et,. ekinin 
maklubu dı, eli, du, dü ekleri 
ana fille katılır; sonra da şahıs
lan gösteren eklerden : 
Müfredi mütekellim için : ım, um 

,, muhatab için : ın, un 
" gaib ,, : ı, u 

Cem'i mütekellim ,, : ık, ük 
" muhatab ,, ıı, ın 
" gaib " : er - le= 

ler yani düm, dün, dü, dük, 
dünüz, düler bezimli ekleri 
(fer'i fiiller) katılarak : 

Evvela orta yt!rlerdeki pav
yonlar ve ondan sonra kenar
lardaki pavyonlar yıkılacak 
bütün bu yıkılma ameliyesi bi
tince panayır yeri park olarak 
umuma açılacektır. 

Hapisaneler 
Müfettışi Bergamada 

' ve 4 t..:mmuz 1931 tarih ve 
1837 numaralı Bina vergı•ı 
kanunlarına göre 1340-1932 
mali yılları içinde umumi tah
ririne başlanmış olan şehir, 
kasaba ve köylerdeki binala
rın (bulundukları cüzütamlar
daki tahrir ve itiraz işleri bit
miş olsun olmasın) kat'ileşmiş 
iradlarından yüzde yirmi beş 
indirilir: Şu kadar var ki, yu
karıda yazılı senelerde tahri
rine başlanmış o'an binalarclan 
iradlarının tahmininde bin do
kuz yüz 33 veya 1934 veyahut 
1935 seneleri rayiçlerinin nazarı 
itibara alındığı bidayet veya 
istinaf veyahud temyiz karar
larında tasrih edilenler ve 
kesbi kat'iyet ettikten sonra 
iradlarında tadilat yapılmış 
olanlar bu tenzilden istifade 
edemezler. 

Yukarıda yazılı esaslara göre 
tesbit edilecek iraddan 1837 
numaralı kanunun 9 uncu mad
desi hükmüne göre ayrıca 

B • Veraset ve intikal vergi
sile tapu harçları için bu kanu
nun neşri tarihinden; 

C - Bina iradlarına islinad 
eden kazanç vergisiyle buna 
munzam iktisadi buhran vergisi 
için 1 Haziran 1936 tarihinden 
(1936 kazanç vergileri dahi 
tenzilatlı iradlara göre tarholu
nur.) itibaren tatbik olunur. 

Muvakkat madde 2 - Bu 
kanunun neşrinden önce öden
miş olan 1935 senesi vergile• 
rinden bu kanun hükmünce 
tenzili lazımgelen miktar sa· 
hiblerine red ve iade ve bu 
sıı_rctle reddolunacak vergilerin 
belediyelere ve vilayet hususiğ 
idarelerine aid hisseleri dahi 
bu idarelerin maliyedeki he
sabı carilerinden hazinece 
alakadarlara nakden tesviye 
olunacağı gibi keıalik 1935 
senesine aid olarak tahsil 
edilmiş olan evkafa ait icarei 
müecccle ve mukataalar ile 
belediye tanzifat ve tenvirat 
resimlerinden bu suretle fazla 
alınmış olan miktarlar dahi 
alakah idarelerce mükelleflere 

Karalaş tramvay caddesinde 
218 sayılı evde aturan Avram 
kızı Malko Maltız içinde yakı
lan a !eşten entarisinin etekleri 
tutuşmuş ve vucudunun muh
telif yerlerinden yaralanmış
tır. Yaralı hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Koyunlarda çiçek 
Seferihisar kazası koyun ve 

kuıularında çiçek hastalığı bu
lunduğu mahallinden vilayete 
bildirilmiş ve baytar gönderil
mesi istenmiştir. 

Memleket münevverlerini dü
rüst düşünceleri, temiz ve açık 
konuşmaları ile etrafına top· 
layan Lütfi Kırdann az zaman
da elde ettiği muvaffakiyetler 
yalnız kendisi için değil yurd 
sevenler için göğüs kabartıcı
dır. 

SOSYAL HAYAT 

Gördüm, gördün, gördü, gör
dük, gördünüx, gördüler .. Sıgasa 
yapılır. 

Mazii oakli, muzari, hal, is
tikbal, vücubi, iltizami si
galarile bunların hikaye ve 
şart şekilleri de malüm olan 
fcr'i fiillerin katılması ile yapı
lır. Bunların uzun uzadıya taf
siline lüzum görıniyorum. 

Böylece, meseli ( al ) kök 
sözüne feri fiiller, yardımcı fiil, 
nefiy ve istifham edatı da kat
mak suretile: 

Alıştırabilemeyecck mi idim 
çclimindc fiiller yapabilmek 
kabil olur. 

Buraya kadar verdiğim iza
hat ile Türk dilinin yapısı üze
rindeki tedkikleri - furularına 
girişmedn - tamamlamış olu
yorum. Bundan sonra, bu ya
pıda olan Türk dili üzerinde 
umumiğ görüşler ve mutalea-
lar yürüterek, dilin bugünkü 
şekli ile ne gibi meziyetleri ve 
negibi noksanlan olduğunu 
göstereceğim. 

Dilin meziyetlerine halci ver-
meden kusurlanııı tamamlamak 
için ne yolda çarelere başvu
rulursa, müsbet neticeler elde 
edilebileceğini araştıracağım. 
Bu arada çok dikkate değer 
bazı tarihi ve ilmiğ tedkikler 
ile Türk dilinin ne yolda isti
haleler geçirdiği ve bugün 
hangi istikbale namzed olduğu 
inkişaf edecektir. 

Avni Ulusav 

Vali B. Fazlı Güleçle Adliye 
Vekaleti hapisancler mutahas

sısı Maıhar Şerif dün Berga
maya gitmişleadir. Bergama'yi 

teftiş edecekler ve yapdınla
cak yeni hapisane için tetkik
lerde bulunacaklardır. 

•••••••••••• 

Antikite sevenler 
toplantısı 

Antikite sevenler Sosyetesi
nin yeni yönetim kurulu ilk 
toplant.sıoı dün istatistik dai

resinde yapmıştır. Bu toplan
tıda iş bölümü yapılmış ve idare 
heyeti reisliğine sigara fabri
kası müdürü Kemal, mes'ul 
muhasipliğe eski hususi muha
sebe müdürü Tahsin ve umumi 
sekteterliğe de müze direktörü 
Salahiddin Kantar seçilmiştir. 

... ----
Bir pul yanlışlığı 

Tayyare resmine tabi evrak 
sened ve plaklara bazı yerlerde 
tayyare pulu yerine damga pulu 
yapıştırıldığı görülmüştür. Dün 
maliye vekaletinden valiliğe 
gelen bildirimde bu hareketin 
yanlış olduğu ve bu gibi şey
lere her halde tayyare pulu 
yapıştırılması lazım geldiği bil

dirilmiştir. 
Tayyare pulu, damga pulu 

satan bayiler tarafından satı

lacaktır. 

yüzde yirmi indirildikten sonra 
kalan miktar bina vergisine 
matrah ittihaz olunur. 

Madde 2 - 1930, 1931 ve 
1932 mali yıllar içinde tahri
rine başlanmış olupta bu ka
nunun mer'iyete girdiği tarihte 
kat'ileşmemiş bina iradlarının 
tahmininde 1935 mali yılı rayici 
nazarı itibara alınır. 

Madde 3 - 1933 mali yı-
lından itibaren başlıyan veya 
bundan sonra başlıyacak olan 
umumi tahrirlerde veya bu tah
rirlere kanun yollarile yapılacak 
itirazların tetkikinde binaların 
bulunduğu cüzütamın tahririne 
başlandığı mali yıldaki rayiç nakden geri verilir. 

'ELHAMRA 
Yalnız lzmir ve lstanbulda değil, fakat bütün dünyada 

hasılat rekorunu kırmış olan şaheserler şaheseri 
iki filim birden 

S E F 1 L ·LER 
Türkçe sözlü iki devre birden ve 

ŞEN DUL 
Maurice Chevaller • Jeanettc Macdonald 

Filimlerin seans saatlerine dikkat 
Saat 3 de ŞEN DUL 5 de SEFiLLER 

7 de ŞEN DUL 9 da SEFiLLER 
Fiyatlar da zam yoktur 

Muamele vergisi 
Hakkında bir tamim 
Finans Bakanlığı muamele 

vergisi matrahında borsa res
mi simsariye komisyon namile 
tenzilat yapılmaması hakkında 
defterdarlığa bir tamim gön
dermiştir. 

Bakanlık bu tamiminde sı
nai müesseseler mamulatı fab
rikalardan satılıncıya kadar 
mamulun satışını temin için 
müessese sahipleri tarafından 
ödenen ve ticari temayüllere 
göre alıcıya değil. doğrudan 
doğruya satıcıya aıt bulunan 
borsa resmi, simsariye dellili
ye ve komisyon ücretleri gibi 
paraların malın satış bedelin~e 
mündemic bulunması hasebıl<" 
muamele vergisi tarhına dahil 
edilmemesi lazım geleceğini 
tasrih etmiştir. -Madeni paralar uzerlne 
yapılan mukavelelerden 

nasıl harç alınacak? 
Altın ve diğer madeni pa

ralar üzerine yapılnan muka-
velelerden noter ve mahkeme 
harçlarının ne suretle alınacağı 
tetkik olunmuş vu bu hususta 
ayrı bir kanun projesi hazır
lanması Finan ve Tüze Bakan
lıkları arasında kararlaştırıl
mıştır. 

Hayat, hepimixde biliriz ki 
yalnız para kazanmak ve ka
rın doyurmaktan ibaret değil· 
dir. Sosyal hayatın tanzimi ve 
insanca yaşama vasıtalannın 
elde edilmesi zarureti vardır. 

Bu yol üzerinde de Halkevi 
yalnız bulunmıyor. şehrin güzel 
bir kulübü vardır. Münevver
ler arasında sevgi ve tesanüd 
kuvvetini arttırmak, onlara 
faydalı ve eğlenceli vakitler 
geçirtmek için 6elediye iki 
katlı güıel binasını bu maksa
da tahsis eylemiştir. 

Şehir kulübünün birinci katı 
lokanta ve oyun salonudur. 
Tatil saatlarını münevverler 
burada ;ı:eçiriyorlar. Pis kahve
lerde sürünmekten kurtuluyor
lar. ikinci katı aile toplantı
larına ayrılmıştır. Burada gece
leri ailece toplantılar yapılıyor, 
dans ediliyor, aile oyunları 
tertib ediliyor. itiraf eylemek 
lazımdır ki koskoca lzmir böyle 
nezih ve samimiğ toplantılar
dan hala mahrumdur.Scvdikleri
miıle buluşmamııa imkan ve
ren bir toplantı yeri kurama
mışızdır. Balıkesir gibi nisbcten 
küçük bir vilayet merkezinde 
halkevi, kulüb, orduevi gibi 
üç salon bu ihtiyaca cevab 
vermekte ictimaiğ hayatın in
kişafına, tamşıklar arasında 
samimiyetin artmasına yardım 
eylemektedir. 

Bunlardan başka sesli bir 
sinema, mahallelerdeki C.H.P. 
ocak binaları gece hayatına 
varlık bahşetmektedirler. 

'E;lakkı C>oakoı'Ç:lu. 
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arslanım kuvvetini 
de unutma!.. 

Haydi öyle ise 
dene arrıma itidali 

Suna elini kır saçlı asil ada
ma uzatarak: 

- Affedersiniz Sermed bey 
size hoş geldiniz bile diyeme
dim. Ülker birden beni şaşırttı. 
Bay Demirle tanışır mısınız? 

- Maatteessüf hayır .. 
Doktor zengin bir pamuk 

tüccarı olan bay Sermetle kı
zını Demirle tanıştırdıktan 
sonra, Ülkere gülerek ve ciddi 
tavriyle: 

- Artık sana nasılsın sor
mağa bile lüzum yok!. 

Sermed merakla: 
- Gerçek eyi mi buldunuz 

doktor? 
- Sizi temin ederim (Mont 

D'orun) altın güneşi, temiz ha
vası, hele iklimin hususiyeti 
Ülkerin rengine başka bir par
laklık vermiş, bakışları değiş
miş, gücüne, sıhhabna inanan 
1renç bir arslanı andırıyor .. 

Genç kız şakrak bir sesle: 
- Ne yapayım ki babama 

bunu inandırmak güç... Fakat 
haydi Ayteni bulalım doktor! 
Onu sarı bir papatya gibi ge
linlik tülleri içinde görmeği 
pek merak ediyorum, kocası 
da tayyareciymiş diyorlar?. 

- Evet arkadaşı, öğretmeni, 
şimdi de kocası .. 

- Zaten başka türlü de ola
mazdı ki .. Göklerin kızı sevgi· 
sini yıldızlardan uzanan bir 
başla paylaşacaktı .• 

Aman doktor (kadın gazete
sinde) seyahat notlarını oku
dum, o ne kalem, o ne tasvirdi. 
Böyle şeylere pek meraklı ol
duğumu bilen bir arkadaş 

o nüshaları lsviçreye kadar 
gönderdi ve bir kenarına da 
"ben okudum heyecanla ağla· 
dım, sen de okur ağlamazsan 

benim tanıdığım Ülker değil
sin,. diye yazmış, gözlerim 
önünde sevgili Aytenin sarı 

başı canlanıyor o heyecanları 
içimde bularak titriyor boğula 
boğula ağlıyorum doktor .. 

Şimdi kendisini görmek ve 
bir kurtuluşun mes'ud sonucunu 
kutlulamak istiyorum .. 

Demir bu hassas, ince kıza 
hayretle bakıyordu!. Arasıra 

gözleri birleşiyor, genç kız bu 
bakışın tesiri altında kalmış 

gibi kızarıyor, tuhaf bir heye
cana kapılıyordu .. 

Suna küçük sivri çenesini 
iki eliyle tutarak: 

- Görüyorum ki Mont D'o
run havası yalnız vücudunu 
değil duygularını da işlemiş! 
Hassasiyetini arttırmış! Seni 
pek merakta bırakmağa gel
mez. Erol acıkmış büfede ye
meğe, içmeğe gittilerdi. Haydi 
biz de o tarafa gidelim, onları 
kendimize örnek ederiz . 

Doktor bay Sermedin koluna 
girdi. Ülker de Demirin uzat• 
tığı kolu reddedemedi. 

Bir az sonra hep bir arada 
hayret, takdir ve tebriklerle 
birbirini bulan dostlar suvare· 

• • 

şede sinmiş kalacaksa onun 
bir kül kedisinden ne farkı 
olur!. 

1 Suna genç, biraz da şımı.rı« 
kızın sırtına vurarak: 

_ Haydi öyle ise küçük ars-
lanım kuvvetini dene amma 
itidali de unutma!.. 

Şenii sevinçle: 
- Evet evet Suna hep be

raber çıkalım, sen bu gece hiç 
dansetmedin, artık bir şeyın 
yok görüyorum .. 

Suna ciddi: 
- Yal varırım dostlarım bana 

ısrar etmeyiniz bir kerre kal
karsam arkasını alamıyacak 
kimseyi reddedemiyeceğim .. 

Demir pek fena bozuldu. 
Sunanın bu defa kendisini na
sılsa reddetmiyeceğini sanıyor
du! Asabi bir hareketle döndü. 
Suna anladı ve belli etmeden: 

- Benim yerime Ülkeri kal
dırınız dedi .. 

O kat'i: 
- Hayır ... Eğer bunun içinse 

beni mazur görünüz doktor. 
Küçük hanıma başka bir ka
valye bulunuz!.. 

- Bunu ben istiyorum! Sıh
hatı fazla yorulmağa müsaid 
değil, idare edecek, hastalığını 
kendisine belli etmiyeceksiniz .. 

Bu seste adeta kat'i bir emir 
vardı. Demir başını eğdi: 

Doktor bay Sermede Demiri 
göstererek: 

- işte Ülkerin arzusunu ye· 
rine 2"etirecek mükemmel bir 
kavalye .. Bay Demirin nazik 
kızımızı pek yormıyarak idare 
edeceklerine inanabilirsiniz. 

Genç kız heyecanla: 
- Ol Fakat ... 
l>emir bu emri vakii lı abul-

den başka çare göremiyerek 
Olkerin önünde erildi. Ve 
bay Sermede de: 

- Bu şerefi suiistimal etmi· 
yecegımı emın olabilirsiniz 
efendim dedi .. 
• Bay Sermed ancak bir te· 
şekkür ederim diyebildi. Çünkü 
onlar çift çift cereyana kapı
lan dallar gibi sürüklenip uzak
laştılar .. 

Suna bir müddet arkaların· 
dan baktıktan sonra kendi 
kendine: 

- Evet yarın akşam mak
sadını anlamalıyım .. 

Bu düşünce içine hiç bir he
yecan vermiyor değildi. fakat 
yolunun ilerisini görmekten 
aciz olmıyan büyük bir itimadı 
nefisle yapacağından emindi, 
iradesine sahipti. 

* . " 
Suna sabaha karşı apartı-

mana döndüğü vakıt lapa lap~ 
kar yağıyordu. Doktor kendı 
hususiyetine girince geniş bir 
soluk aldı, hemen soyundu bu 
beyaz gecenin koynunda, be
yaz rüyalarını kucaklamak is· 
ter gibi yatağa atıldı ... 

- Sonu Var -

Ege 
----

Kıyılarına şu be 
a. 

• 
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Son Telgra:f Haberleri 
.. 

Suikastçılar mahkemede 
Mahkeme perşembe günüdür salonun 
,küçüklüğünden 150 davetiye dağıtıldı 
1 

Suçlu Ali Saibe, dün son tahkikat açıldığı tebliğ edildi 
Ankaıa, 6 (Telefonlıı.)- Suikastçıların muhakemelerine bu perşembe günü saat on dörtte An

kara ağır cezasında başlanacaktır. Salon küçük olduğu için Ankara genel savamanlığı ancak yüz 
elli kişi için davetiye dağıtmıştır. 

Türk ceza usul muhakemeleri kanununun 109 ncu maddesi mucibince 
bugün suçluların sorguları yapıldı. Masuniyeti kaldırılan saylav Ali Saib saat 
tam ıs te ağır caza hak yeri kalemine getirildi. Suçlu, adliye binası kapısın
can girerken kendisinı bir jandarma neferi takib ediyordu. Yüzü ıaarar
mış ve kendit-lne durgunluk çökmüştü. 

Ali saibe ağır ceza kaleminde son tahkikatın açıldığı bildirildi ve müdafaaya aid bir sözü 
olub olmadığı soruldu. 

Adliye daires ,nde yirmi dakika kadar kalan Ali Saip yine geldiği gibi merdivenleri sükunetle 
indi. Bir taksiye atlıyarak tevkifhaneye döndü. 

Serbet bırakı !ar ~uç ! u !ardan ikisi memleketlerıne dönmüştür. Diğer altı k!şi para tedariki için 
Ankarac!a kaldılar. 

hariciye veziri 
Dost ulusun sayın nıümessili Ankara 
durağında büyük törenle karşılandı - ·········-----------Ankara, 6 (Özel ) - Dost Afgan hükumeti sonrada sırasiyle Dışbakan Tevfik Rüştü Arası, 
Hariciye veziri serdar Muhammet Han yanında Kamutay başkanı Abdülhalik Rendayı ve_C. H. 

Afgan 

Ankara 
Adliye veznesinde 

bir suiistimal 
Istanbul 6 (Özel) - Ankara 

adliye veznedarlığında bır suiis
timal meydana çıkarıldığını, 
tevkif olunan adliye veznedarı· 
nın kefaletle tabliye edildiğini 
Cumhuriyet gazetesi yazıyor. 

Muğlada 
Yağmurlar 

Ankara, 6 (Ö.R)- Son yir· 
mi dört saat içinde memleket 
içinde en fazla yağış Muğla 
mıntakasında oldu. 

Maltada tedrisat 
lngilizce olacak 

Londra 6 ( Ö. R ) - Mal· 
tadan bildiriliyor : Malta llba· 
yı General Sir David Ce!'!lbel! 
bir emirname neşrederek fen, 
doktorluk ve ceriihi fakültele· 
rinde bazı derslerin bundan 
böyle Ingilizce olarak göste· 
rilmesini emretmiştir. Bu ders· 
!er 1923 yılında çıkarılan bir 
emirnameye göre ltalyanca ola
rak gösterilmekte idi. 

Marsilya suikastı 
Muhakemesi 

Afgan büyük elç!si Sultan Ahmed Han olduğu Partisini ziyaret etmiştir. Paris, 6 (Ö.R) - Yugoslav-
halde bugün Ankaraya ){elmiş, istasyonda bü- Dost Afgan hükumetinin hariciye veziri, Dış ya Kralı Aleksandr aleyhinde 
yük törenle karşılanmıştır. bakanımız Tevfik Rüşt:i Arasla kısa bir görüşme suikastte bulunanların mubake-

Dost ulusun sayın hariciye veziri bir müddet yapmıştır. Bu gece, dış bakanlık binası, dost melerine 5 şubatta Rön De· 
istirahattan sonra ılk önce Başbakanlığa gide- ulusun değerli Hariciye veziri şerefine elektrik- partmani mahkemesinde devam 
rek Başbakanımız ismet Inönü'nü ziyaret etmiş, )erle donatılmış bulunuyordu. edilecektir. 
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ISVEÇ ULUSU 
-~~~~-=-..... ·~ 

Ar.;ıulusal prensiplere uygun olarak 
ödevini yaprnaqa çağırıldı 

Istokbolm 6 (Ö.R) - Bütün 
lsveç kiliselerinde pastörler 
ayininden sonra Psel arşidoku
nun bir diyevini okumuşlardır. 
Bu diyev hıristiyanlar arasında 
karşılıklı yardım ödevinin yal
nız şahıslara değil aynı za
manda uluslara da şamil oldu
ğunu hatırlatmakta .. ve. _bunun 
arsılusal bir hak repmının ku
rulması olduğunu bildirmek
tedir. 

Kilise başkanı bu rejimin 
bugünkü mahalli olan Uluslar 
sosyetesinin boşluklarını ve 
tedbirsizliği kabul etmekle be· 
raber bu bir cik arsıulusal ni
zam örgenini kuvvetlendirmeğe 

vatandaşları çağırmakta ve 
lsveç ulusunun iliklerine kadar 
işlemiş barış doygusunu gös
terdikten sonra demektedir ki: 

- lsveç · ulusu bu barış 
duygusunda sırf kendini dü
şünerek hareket etmemeli, 
mes'uliyetlerıni anlayarak bu 
duyguya bağlı ka!malıdır. İsveç 
Avrupada arsıulusal nizam ku
rumunu yalnız ı, endi kar~ılaşa
bileceği tehlikeleri defetmek 
ıçin parazit gibi istismar etme
meli ve diğer ulusları:ı ihtiyaç
ları ile arsıulusal karşılıklı yar· 
dım prensibine karşı ödevlerini 
daima gözönünde bulundurma
lıdır.,. 

Mersinliler, büyük törenle kurtuluş 
bayramlarını kutluladılar 

Mersin, 6 ( Özel ) - Mersinliler bugün kurtuluş bayramını 
kutluladılar. Kurtuluş bayramı töreni çok ih!işamlı olmuş, gece
leyin fener alayları terti_b _edilmiş, halk sabahlara kadar çoşkun 
bir neş'e içinde eğlenmıştır. 

Mersin köylerinde tertib edilen eğlenceler de çok neş'eli geç
miştir. Mersinliler bir defa daha öuderimiz Atatürkün sayın 
adını minnet duygulariyle andılar. 

~';!;";,0N TAYYARE SİNEMASI 
fZl' /LL//LZZ77LZZ/YZ(JZZ7.=:T.ATZ.F,çTL7.7.r/7.n'/ h~ ///.!' .4'/f Arn 

Izmir halkından gördüğü kıymetli rağbet ve teveccühe 
bir nişanei şükran olmak üzere yeni. sene proğramını iki 
büyük filimle yaptı. 

T 

•• 
Umit kalmadı 

lngiltere deniz kuvvetlerini takviye 
için yeni zırhlılar yaptıracak 

Londra, 6 (A.A)- Deyli Tel
graf gazetesinin yazdığına göre 
lngiltere hükumeti, daha bü
yük zırhlılar yapabilmek için 
Lingut ve Basmut tezgahları
nın genişletilmesini düşünmek
tedir. 

Deyli Herald gazetesi de 
Mon Bastendeki deniz tayya
releri limanının da büyütülece· 
ğini yazmaktadır. 

RITFIN TORPITOSU 
SAKATLANDI 

Londra, 6 (A.A) - ilk tec
rübelerini yapmak üzere Cu-

martesi günü Barrow limanın
dan çıkmakta olan Ritfin tor

pitosu bir romorkörle çarpış· 
mış ve şakatlanmıştır. 

JAPONYANIN ARZUSU 
Londra, 6 ( Ö.R ) - Deniz 

konferansı Japon delegasyonu 
adına söz söylemeğe salahiyetli 
bir delege, yeniden açılan kon
konferans mesaisi hakkında şu 
diyevde bulunmuştur: 

Japonya Londra konferan
sında temsil edilmiş olan bütün 
deniz d letlerile, bilhassa de
niz teslihatı için müşterek aza
mi bir had tayini ve gerek 
miktarca, gerek cinsce bu tes-

i11_gıl1z dr. ız k ı11 ·~·rtıtı t baş .-11nua1l 
Sir tlarrıi/1011 

KONFERANSTAN 
ÜMID KALMADI 

Londra. 6 (A,A) - Deniz 
konferan~ı hugün öğleden 

sonra tekrar top l anacaktır. 
Deyli Tel~raf gazetesine 
göre Londra ve Vaşing· 
ton mukavelelerindeki esaslar 
dairesinde deniz silahlarının 
tahdidi hususunda yeni bir mu
kavele yapılması ümidleri artık 
hiç kalmamıştır. Mamafih toni· 
l .. tnl rın ::ıı7::ıılt1lın;1ıı;,1 icin bir 
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Biilem sayısı : 35 

Doktor Darov, caniyane projelerini 
meydana koymuştu 

Kendimize his olan bir faa
liyet tarzının monopolunu eli· 
mizde bulundurmak istiyorduk. 
Noris bu maksatla yeni bir 
metod buldu. Alelade telgraf 
kodları yerine şarkılı plakları 
koydu.Kaçakçılık yapan gemi· 
lerden biri bir haber yollamak 
istedei mi önce bunları küçük 
bir mikrofon karşısında plak· 
lara doldurur. Bu plaklar No
rısın yeni bir buluşuyla Alo· 
minyom modellerden bambaşka 
ve onlara üstün bir şekilde 

yapılmaktadır. Sesi en kü-
çük tadilat bile yapmak-
sızın nakleder. Aynı zaman· 
da plakların ilanihaye mulıa· 

fazasını temin eder. Eğer 

E
mi bu plikı ayrıen radyofüze 
se Ingilizce söylenan sözleri 
rada anlamıyacak bulunmıız

dı. Fakat plaklar o şekilde 
tanzim edilmiştir ki onları alel· 
ide şekilde radyofüze etmek 
kabil olduğu gibi yeni bir pro· 
sede ile karmakarışık, anlaşıl
maz bir lisan hissini veren şe· 
kilde radyofüze etmek te ka
bildir. Farzediniz ki Brooklynde 
Norisin kısa dalgalı istasyon• 
)arından biri emrinize amade 
bulunuyor. Görüşmek istadiği· 
niz gemi sizin tersine işliyen 

plaklarınızı aynı şekilde kayde
decektir. Sistemi bilmiyenler 
bu plakların yalnız anlaşılmaz 

tarafını işideceklerdir. Halbuki 
bu usule vakıf olan ' kaçakçı 
gemisi kaptanı plikın ikinci 
bi sistemde de istimali tarzım 
bildiği için onu o suretle kul
lanarak sizin hakiki maksadı 
nızı öğrenecektir. 

Burada hissiyatımdan biç 
renk vermemeğe çalışarak 

doktora şunları söyledim: 
- Doktor ne diye beni de 

bu harikalı kombinezona al· 
madınız. Ben de yeryüzünü 
yalnız keyfi için gezen adam· 
!ardan değilım. Benim do 
emellerim var. Zengin olmak 
isterim. Siz parlak muvaffakı· 
yetler kazanabilecek olan bir 
plan hazırlıyor ve bunu bana · 
ancak çok geç kaldıktan sonra 
ifşa ediyorsunuz. 

- Siz de aynı kombinezona 
girmeyi kabul edecek miydiniz? 

- Yalnız Norris ve Durbenle 
kabul etmezdim. Fakat sizi , 
tanıyorum. Sizle birlik olunca 
elbette ki kabul ederdim. 

Doktor yanıma koştu. Safdi
l.ine den!lecek bir şekilde elle· 
rime sarılarak sıktı. 

- Şimdi de işi diizeltebili
riz. Fakat işler imiz çok fena 
örülmüştür. 

- Bütün bu anlattıklarınız· 

dan sonra da anlamadığım bir 
şey var doktor. O da elmaslar 
meselesidir. 

- Bu allahın belası elmaslar 
mı? işimizi altüst eden de odur. 

- Fazla kalmıyacağım dok
tor. Mac Glone buraya birlik
te geldiğimize göre yine bir· 
likte çıkabiliriz. 

- Evet Wan Meter. 
Norrisin sağlık durumu iyi· 

leşmeğe yüz tutmuştu. Doktor
dan ayrıldık. 

Otomobilde Van Meterin 
yanında yer aldım. Wade şo· 
förün yanından kımıldamamıştı. 

Van Meter yüzüme dik dik 
bakarak : 

- Size açıkça birşey söyle· 
yeyim mi, bu ziyaret bende 
derin bir hayal kırıklığı nyan
dırdı. 

- Norris ölseydi bu hayal 
kırıklığı daha derin olacaktı. 

- Çok şükür ki iyileşiyor. 

Bize herşeyi anlatacak mı ? 
zannetmiyorum. 

- Bense aksini düşünmek· 
teyim· 

-Norrisi sizi görmeden, iza
hatınızı dinlemeden önce ziya· 

ret etseydim şüphelerim bu 
derece derin olmıyacaktı. Eğer 

anlattıklarınız doğru ise artık 
kime inanabilirim. 

Gözleriyle: 
- Size inanabilir miyim, de

mek istiyordu. 
- Mösyö Wan Meter artık 

kimseye inanmıyorum. Hatta 

size bile... Sadece mukadde
rata inanmaktayım. 

ikimizin diğerlerine karşı bir 
üstünlüğü var. Şahsen ilgilen· 

meden mevcut tehlikeleri, çev· 
rilen oyunları görmüş bulunu· 
yoruz. Demek istiyorum ki 
şüpheli insanların yarattıkları 

teşebbüslerden bir menfaat pa· 
yı beklemiyor, bilakis onların 

meydana çıkarılmasını, tehli· 
keli cereyanların iuıhasını isti· 

yoruz. Bir sürü çılgınlar tara

fından yapılan gayrımeşru faa· 

liyetlerin önüne geçilmesini is· 
tiyoruz. 

- Siz bunlara deli diyorsu· 
nuz. Bense caniler, haydutlar 
diyorum. Kanun bunların ya· 

katarına yapışmalı, kendilerini 
ipe çekmelidir. 

- Hakkınız var W an Me· 
ter ... 

Bu adama karşı hayraıılığım 
artmakta idi. 

- Sonu var -

Denizli 
okullarında 

Denizli, 5 (Özel) - ilk okul· 
farda teşekkül eden bimaya 
heyetleri ve il merkezlerindeki 
merkez himaye heyeti de kül

tür direktörlüğünün başkanlı· 
ğında çalışıyorlar. Kültür di
rektörü yoksul çocuklara kitab 
da· ıtınak üze e 

Uluslar Sosyetesinden müşahitlek 
göndermesini istedi 

l•-s•'~ 
Şampiyona maçları - Baş tarafı 1 inci say/ada -

manlarda cenub cephesinde 
yapılan hararetli faaliyet şimdi 
şimal cephesine de şamildir. 

Italyan uça!darı büyük bir faa· 
liyetle Habeş tahşidatını keş· 
fetmeye çalışmakta ve bir 
düşman gurubu zannettikleri 
her toplantıyı bombardıman 

etmektedirler. 
ITALYAN MÜNAKALE 

YOLLARI TEHDID 
ALTINDADIR 

Uçaklarm bu faaliyeti Habe~ 
Sübakanı Ra; Mulegettanııı ıyi 

techız edilmiş b .r ordu ile Ma· 
kalleye yaklaşruakt a oldue-undan 
ileri geldiği ve diğ'"r ta r&f· 
tan da Ras Seyyum ve Ras 
Kassa kıt&atınm batıda ve 
şimal batısıııda Terııbien ve 
Şirt! de şimdiye kada~ tekrar 
elde ettikleri yerleri geniş!et· 

meye çalıştıkları ve bu sureth1 
Italyan münakalatını tehdid 
ettikleri haber verilmektedı r. 

Uçaklar hiç bir noktayı ih· 
mao etmeden istikşafta bu!unu
yoıia t. Habeşler bir kaç uça· 
ğın Habeşisrarıın şimal batı

sında bif köşe olan Volkait 
bölgesindeln Kaftayı bomba<'
dınıan ettiklerini bildiriyorl;;r. 

Zahıta haherlt-ri: 
Sarhoşo.uı 

Kemerde Kağıtban,,. cadde· 
ııinde Sadık oğlu Halil fazla 
sarhoş olarak Şaban oğlu lb
rahime yumrukla tecavüz etmiş 
ve bekçiy~ de tehditte bulun· 
muştur. 

Nae;ıt taksim edeceklerdl? 
Tilkilikte 22 sayılı handa 

oturan Kırşehirli Mustafa oğlu 
Alinin 6 lirasını çalan Ali, Riza 
ve Afyonlu Mustafa tutulmuş· 
!ardır. 

ihtiyacı varmı, 

Çukur Çeşmede Kavaklıpı
nar caddesinde Kadri eğlu 
Ahmedin kulübesine hırsız gir· 
miş ve on kilo koyun yünü 
ile 7 kilo zeytinyağı çalmışdır. 

Hırsızlık 
Karşıyakada Fahr:eddin paşa 

caddesinde 160 sayılı evde 
oturan Merkez bankası direk· 
törü bay Mecidin evinden 260 
kuruş para ile 7 lira değerinde 
bir gögüs iğnesi çalan Hüse· 
yin oğlu Mehmet ve Akhisarlı 
Ahmet ve Ali tutulmuşlardır. 

At hırsızı 
Alsancakta Dilküşa sokağın· 

da Bedrinin meyhanesi önünde 
Kazımın atını çalan Mustafa 
oğlu Mahmud tutulmuştur. 

Eva taarruz 
Kahraman sokağında Alaid

din oğlu Mahir ile lbrahim 

oğlu Mehmed fjlzla sarhoş 

olarak 16 sayılı aile evine 
taarruz ettiklerinden tutulmuş· 
lardır. 

Kanuna aykırıdır 
Mersinlide Giritli Çelebi oğ· 

lu Ahmedin başına şapka ka· 
nununa aykırı olarak poşu sar· 
dığı görülmüş ve hakkında ta· 
kibata başlanmıştır. 

Kız kaçırmak 
lkinci Süleymaniye mahalle· 

sinde dördüncü Osman bey 

Aşiretler uçaklara tüfekle mu· 
kabele etmişler ve bir uçağı 
alevler içerisinde yere indir· 
mişlerdir. 

MISIR HAST ANESI 
BOMBARDIMAN EDILDl 

Uçaklar dün Mısır, Habeş 

seyyar hastanesinin bombardı
man edildiği mevkie yakın bu· 
lunaıı Dagabur şehrini son 
haftalar zafında sık sık ziya· 
ret etmişlerdir. Bu şehir cenub 
cephesinin doğu cenabı üzerin· 
deki Habeş müdafaasının mü· 
him bir ileri merkezini teşkil 

etıneİ< tedir. Bunuı•la beraber 
Habej e< daima uçakiarııı pek 
nadir oHime sebep olduğunu 
ve çiııı ınJ a şıret adamlarının 

yeuJh sı ?,'!ı ~\.>!vrında ve siper-
lerc\., mc t•aretlc ğizfendiklerini 
iddia ediyorlaır. 

Altay 3-2 Altınorduya, lzınirspor 3-0 Şark 
spora, Demirspor da 3-1 Burııavaya galih 

Şampiyona maçlarının en he· sıralardır. Yazık ki bazı oyun· 
yecanlı haftalarından birisi da· !arda gördüğümü bu yüksek 

ita ! yırn tı< -" ruzuııun pe!< ya· 
km c.!clug •.ı rnımediln' ~ ·~ t .,dir. 
Çünku .:>ı; <t, ._:·,fon gelerı !ıaher· 

ler sahilde kış yağmurlarının 

başladığını ve yağmurun yavaş 
yavaş şimale sirayet edeceğini 
bunun da çamura saplanmadan 
evvel sür'atli bir taarruz yap
mak istedikleri takdirde ltal· 
yanların çabuk hareket etmesi 
lazımgeleceğinı bildirmektedir. 

Cuma ov asından 
Kamunbaylık Seydiköye 

kaldırılmıyor 
Cumaovası, 5 {Özel) - Ka· 

munbaylığın Seydiköye kaldı· 
rılması, köylerin çok uzakda 
kalacağı düşünülerek geri bı • 
rakılması halkı çok sevindir· 
miştir. Tam ortada bulunan 
Cumaovasının nahiye merkezi 
kalması şüphesiz daha faydalı 
idi. 

Yatı yerinin sebebsizce köy· 
ce tahta döşe)eceğiı. diyerek 
vaz'ıyed edilmesi, perişa.ı -.e 
muattal bırakılması yüzünden 
ders yılı ortası geldiği halde 
açılamadı. Kesre, Gömüldür, 
Bulgurca, Develi, Karaağaç, 
Değirmendere'den ikincı dev· 
reyi takib için gelen talebeler 
şurada burada kalmışlar, bir· 
çokları da gelmemişlerdir. 

inhisarlar dairesinin el' an 
Seydiköyden kaldırılak orta 
bir durumda bulunan Cumaova· 
sına geçırilme işi bitirileme
miştir. Partice bu hususda bü· 
yük bir dilekçe yakında Avni 
Doğana sunulacağı duyulmuştur 

ha geçti, Altay • Altınordu ta
kımları karşılaştı ve Altınordu 
3 - 2 yenilerek şampiyonluk· 
tan belki de tamamen uzaklaş· 
tırıldı . Maçtan eve! yazdığımız 

gibi iki takım da birbirinin 
dengi göründüler. Oynadtlar 
ve fırsatlardan istifade etmesini 
bilen kazandı.Zaten 3-2 neticede 
bunu gösteriyor. Fakat eğer 

oyunun cereyan tarzını ince· 
!ersek manevi ve ruhi kuvve· 
tin en büyük rolü oynadığı 
bu futbol oyununda bir çok 
şaşılacak taraflar bulabiriz. 
Meseli birinci devrede birbiri 
arkası üç gol atarak seyirci· 
!erin takdirini kazanan Altay 
ikinci devrede sanki başka ta· 
kımmış gibi göründü. Bu vazi· 
yette mağlüp Altınordu Alta· 
yın vaziyetine geçmişti. Ancak 
fırsatlardan istifade edemedi. 

AL TIN ORDU ON KIŞI 
OYNIYOR 

Altınordu oyuna Adilsiz yani 
on kişi olarak başlamak mec· 
buriyetinde kalmıştı. Bu hal 
yirmi beşinci dakikaya kadar 
böyle devam etti. 

Dört muhacim ile oynıyan 

Altınordu ekseriya müdafaada 
kalmağa mecbur ediliyor, Ara· 
sıra akın yapsa bile Saide 
inhisar eden şahsi ve semere· 
si:ı: kalıyordu. Halbuki yirminci 
dakikada gol yiyen Altınordu 
tam takım olse belkide yimeı 
veya bir gol da atabilirdi. Adil 
yirmi beşinci dakikada oyuna 
girdi. Fakat Altınoıdu vaziyeti 
kurtarmağa fırs.:.t bulmadan, 
yani beş dakika ~oııra ikinci go 
lü yedi ve beş da:.ıka sonra da 
bir penaltıdan üçüncüyü .• 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devreye her iki taraf 

da bilhassa Altınordu a:ı:imkir 
başladı ve sekizinci dakikada 
Said ilk golü yapdı. Bu gol 
sarsılmak üzere bulunan azim· 
!erini artırmağa okadar yar· 
dım etti ki, biraz gayrete ge· 
len Altayın da mukabele et
mesile oyun birdenbire çok 
seri ve heyecanlı bir cereyan 
aldı. 

Oyunun en güzel safhası bu 

oyunlar maçın ancak beş on 
dakikası içine sığınıp kalmak
tadır. 

AL TINORnU FIRSATI 
KAÇIRIYOR 

liu sırada Adil birbiri üze
rine iki ve sol açık Süleyman 
bir gollük fırsat kaçırdılar ki 
bunlar Altınorduyu mağlup 

olmağa mahkiim etti. Yoksa 
Altmordu için en fena netice 
beraberlikti diyebiliriz. 

Dakikalar ıı-eçiyor ve Altayı 
saran uyuşukluk bir türlü geç· 
miyordu. Altayın bu gevşek• 
liğinde Altınordu oyunuır.un 

tesiri olmakla beraber 1 • 3 
vaziyetinin verdiği itimat ta 
hesaba katılmak icabeder. Ar· 

tık maç nihayetleniyordu. Fakat 
şimdiye kadar çok sakin ve 

samimi bir havada geçen oyu· 
nun sonlarında biriki oyuncunun 
yaptığı lüzumsuz hareketler 

asabiyet havası estiridi ve ha· 
kem tarafeynden ikişer oyun

cuyu dışarı çıkardı. Bu hükmün 

takımlara verdiği şaşkınlık ara· 
sında ve tam 45 inci dakika· 
sında Altınordu ikinci golü 
yaptı ve oyun 2 -3 Altayın ka· 
zanmasile bittii 

Altınordu takımının yeni genç 
elemanları yerlerine geçtikleri 

arkadaşlarının boşluğunu hisset· 
tirmediler. iki cenah haf Ali 
ve bilhassa Abdi istikbalin iyi 
bir hafı olacaktır. 

Altay takımının küçük 
Basrisi ise muhacim hattının 
hemen bütün yerlerinde oynı· 

yabilecek bir varlıktır. 
DEMIRSPOR-BORNOVA 
Yukarıki maçtan evvel kar· 

şılaşan bu iki takım oldukça 
heyecanlı geçen bir çatışma

dan ~onra Demirspor takımı 
tecrübesinin verdiği üstünlükle 

genç rakibini yendi. 
IZMIRSPOR - ŞARKSPOR 
ilk maçı bu iki takım yap· 

mıştı. lzmisporlular çoktanberi 
maç yapmamanın ceva~ı gibi 
bir şey olarak kümenin bu en 
zaif takımına ancak 0-3 galip 
gelebildi. Nüfusu iki bini aşan ve gün· 

den güne büyüyen nahiyemizde 
şarbaylığın kurulması en büyük 
dilekdir. Bu iş için hazırlanan 
250-300 imzalı bir mazbata bu 
günlerde ilbaylıga sunulacaktır. 

Fransa 
Şehirlerin 

kesildi. 

sular altında 
.UL///"~E"6t'/A'/: 

Borsa Haberleri 

köylerle 
Ölenler de 

irtibatı 
var .. 

Dün Borsada Paris, 6 (A.A) - Luvar 
Yapllan Satışlar nehri Nant civarında dün müt· 

oıı:x:tı§L>f =:mor hiş surette kabarmış ve bu 
Zahire şehrin iki mahallesi tamamile 

Çu. Cinsi Fiat su altında kalmıştır. Burada 
360 Buğday 7 50 8 25 
100 Arpa 4 37 4 50 sular bir metreden fazla yük-
600 P. çekirdek 2 65 2 65 selmiştir. 

27 harar pamuk 43 43 Paris - Nant şimendiferleri 

,;•----------.... de durmuştur. 
Para Piyasası Paris, 6 (A.A) - Memleke-

tin bertarafından bildirilen fe· 
ve:ı:anlar l!'itl!'ide vahim bir 6-1-1935 

Paris, 6 (Ö.R) - Mernleke· 
tin her tarafında feyezanlar git 
gide vahim bir şekil al~tır. 
Ren civarında bir çok köyle
rin irtibatı kesilmiştir. Mühim 
miktarda hayvan ölmüştür.Dal· 
ga kıranların yıkılması yüzünden 
sonra köyleri su basmış, halk 
gece yarısı evlerinden kaçmış· 
tır. Normandiyadan gelen ha· 
berler de iyi değildir. Burada 
hi"tiio f hrik 1 r ıhırmu dur. 



7 Kanunusani 1936 
YENi ASIR Sahife s 

1lsveçliler teminat istiyor 

Romada sükônet var B. Mussolini 

Amerika ve Fransa lıükiimetleri tal ya 
ile bozuşmak emelinde değillerdjr 
Başka bir habere göre de Amerika Ulaslar Sosyetesini 

takviye için ambargo kararını almağa lüzum görmüş 
Paris, 6 lÖ.R) _ "Eclaireur Vaşington söylevini tefsir et- sımlara satış yaparak harbı 

de Hice ,, gazetesi başkan memistir. Sebebi şudurki, Duçe uzatmaktan sakınacaksır. Bu 
Rooseveltin söylevinin her ga- resmi hiç bir durum takınma- da bilhassa tecavüzcü mem-
zete tarafından kendine göre mıştır. Bununla beraber Roma leketleri giiç mevkie düşüre-
~efsir edildiğini kaydediyor. cek değildir. 
lngilterede berkiteciler, B. KARARI İNGIL TERE 
R l · VERECEK ooseve tın söylevinin ve kon· 
greye verilen projelerin Cenev· 
reyi enerjik bir harekete teş
vik edeceğini tahmin ediyor· 
lar. Berkite aleyhtarları ise 
Amerikanın her ihtilaftan uzak 
kalmak arzusunun son berkite· 
leri imkansız bıraktığı fikrin· 
dedirler. 

Vaşjngtondan gelen. tel~raf
lar ise, hükümetin istediği sa
lahiyeti muhasımlara karşı kıs· 
mi bir müdahale suretinde tav· 
zih etmektedir. 

SÖYLEViN iT AL YADA 
TESiRLERi 

" F rans de Bordean bildi-
" riyor : lngiltere ve ltalyada 

Roozveltin söylevinde en çok 
dikkat edilen nokta şarki Af
rika ihtilafı üzerinde müessir 
olabilecek kısımlardır. lngilte
rede iki tez ileri sürülmektedir. 

Birincisine göre Amerika 
ltalyaya petrol ihracatını harb
dan evvelki zamana göre tah
did edecek ve Cenevre de onu 
takib edecektir. Ik' nci teze 
göre ise, Amerika petrol sev
kıyatını tahdid etmekle beraber 
büsbütün önüne geçmiyeceğinden 
Cenevre ambargoya karar 
vermiyecektir. 

ltalyada henüz biç bir gazete 

ltalı•a11 ıliktalörii B. M11sso/irıi 

ikinci lngiliz tezi istikametinde 
bir kanaata varacağına müte
mayildir. 

AMERiKA CENEVREYI 
T AKIBEDIYOR 

MEclancur de l'Est,, diyor ki: 
Filen Amerika ltalyaye ilk 
madde ihracatını yasak ede
cek ve bu hareket Ceeevrenin 
berkitelerine benzemiyecektir. 
istikbalde Amerika muba-

"lnformation,, l!azetesine gö
re petrol ambargosuna karar 
verilirse netice lnğiltereye bağ
lıdır. Amerika denizlerin hür-
riyeti prensibinden vazgeç· 
mekle lngik filosuna bütün 
gemileri aramak ve ltalyayı 
abloka etmek imkanını veriyor. 
Fakat Vaşington ve Cenevre 
ambargoya karar verecekler 
mi? Ne İngiltere ne Amerika 
ne de Fransa ltalya ile ihti
lafa düşmeği isterler. Bunun 
için ne suretle olursa olsun 
barba nihayet vermelidir. 

Loııdra 6 (Ô.R)- lngiliz ga
zeteleri umumiyet itibariyle 
başkan Roosevelt tarafından 
verilen söylevin bugünün en 
önemli meselesi olan ltalyan
Habeş anlaşma~lığı üzerinde 
derin tesiri olacağı mütaleasında 
birleşmtktedirler.Zira B. Roose
velt Uluslar sosyetesine, bilvasıta 
olmakla beraber, son derece 
sarih bir muzaheret göstermiş· 
tir. Bu mu:ıaheretin değerini 
takdir etmekle beraber gaze· 
telerin çoğu bir hayal sul,utu 
da gösteriyorlar. Zira Vaşing
tonun doğrudan doğruya Ce
nevre prensiblerinden ilham 
alacağı umuluyordu. 

lngiltere hükômeti 
Mısır Milliyetperverler birliğinin tek
liflerini müsaid bir şekilde karşıladı 

Londra, 6 ( A.A ) - Deyli 
Telgraf gazetesine göre, Mısır 
millıyetperverler birliğinin ta
leblerini lngilterenin müsaid 
bir şekilde derpiş etmekte 
olduğunu bildirmesi için Sir 
Lanson 'a mezııniyet verilmiştir. 

Bundan başka lngiltere Mı
sır kanunlarının ecnebilere de 
tatbiki ve konsolosluk mahke
meleri s.::lı hiyetlerinin muhtelit 
mahkemelere devri hususunda 
da vaatlerini teyit etmektedir. 

Mısır müfritleri, muhtelit 
nahkemelerin de kaldırılma

sını istemektedirler. lngiliz hü
kümeti bunun a da ciddi su
rette meşgul olmaktadır, 

Londra, 6 ( A.A ) - Deyli 
telgraf gazetesine göre, lngiliz 
Mısır münasebetlerinin düzeltil· 
mesi için daha bu hafta io;inde 
lngilterenin Mısır fevkalade 
komiseri Sir Lmapsor ile Mısır 
hükümeti arasında müzakere
lere başlanacaktır. Noktainazar 
taatileri henüz ilk safhada 
bulunduğundan B. Eden'in hü
kümette bu bapta sarih bir 
teklifte bulunması zamanı henüz 
gelmemiştır. 

Hayfa 6(A.A)Arap milli pro
pagandası günden güne genişle 
mekte ve daima daha müfrit bir 
şekil almaktadır. Yine büyük 
halk kütlelerinin iştirak ettiği 
bir çok nümayişler yapılmış ve 
Mısır, Suriye ve Seria arap li-

fJottsaıd /ima11111dan bir f!Örii11iiş 

derlerinden tebrik telgrafları l lngilizlere karşı ~üc~~el~ ol-
gelmiştir. Nutuklarda en mü- duğu ve yahudilerın ıkıncı de-
him şeyin lngiliz düşmanlığı ve recede kaldığı söylenmiştir. 

Sovyet Rusya F ransadan 800 milyon 
franklık bir istikraz yapıyor 

Pa~is 6 ( Ö. R ) - Yeni Fransız - Sovyet tecim anlaşması 
üzt'rıne Fransa hükümeti, kıymeti malla tesviye edilmek şartile 
Sovyet Rusyaya 800 milyon frank istikrazda bulunmağı kabul 
etmiştir. 

Havas Ajansının aldığı malumata göre başbakan bay Laya! 
bn istikraza aid teklifi kabine toplantısında arkadaşlarına 
bildirecek ve bu hususta hir L::arar verilmuini istivecektir. 

Fransız sefirini 
kabul etti 

Roma 6 (Ö.R) - Başbakan 
B. Mussolini sabah Romaya 
gelmiş olan Paris sefiri B. Te
rutti'yi kabul etmiştir. 

Paris 6 (Ö.R) - Romadan 
gelen Fransız elçisi Kont de 
Cbambrun başbakan ve dış iş

leri bakanı B. Lava! Parise 
döner dönmez onun tarafından 
kabul edilecektir. Birkaç gün
den önce diplomatik alanda 
yeni bir faaliyet beklenmemek
tedir. 

Yahudi mağazasına 
honıba atıldı 
Varşova, 6 (Ö,R) - Büyük 

bir Yahudi musiki aletleri ma
ğazasına bir bomba atılmıştır. 

Dost Afgan 
Vezirine dün gece 

ziyafet verildi 
Ankara,6 (A.A) - Dost ve 

kardeş Afgan hükümetinin dış 
işleri bakanı Eksel.rns Serdar 
Fey:ı Muhammed han şerefine 
Diş işleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras tarafından Ankara 
palasta bir akşam ziyafeti ve
rilmiştir. 

Vekillerle kamutay başkanı 

ve rhaset divanı üyeleriyle, 
kamutay dış işleri encü-
meni üyelerin, Gumur 
başkanlığı başyaveri, özel büro 
direktörü, muhafız alayı ku-
mandanı, dış işleri bakanlığı 
ile Afgan büyük elçiliği ileri 
gelenlerinin hazır bulundukları 
bu ziyafeti bir kabul resmi 
takibetmistir. 

Dış işleri bakanlığı bu ak· 
şam yüksek misafirin şerefine 
donatılmış bulunuyordu. 

Ankara, 6 (A.A) - Afgan 
dış işleri bakanı Ekselans Ser
dar Feyz Muhammed han bu 
sabah şehrimize gelmiş ve is· 
tasyonda dış işleri bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Aras ile Ankara 
ilbayı ve Menemencioğlu, An

kara mevki kumandanı gene
ral Kemal Gökçe, merkez ku• 
mandam, dış işleri bakanlığı 
protokol şefi, hususi kalem di
rektörü, emniyet direktörü ve 
Afgan büyük elçiliği ileri ge
lenleri tarafından karşılanmış
tır. 

Afgan - Türk bayraklariyle 
süslenmiş olan durakta bir ih· 
tiram kıtası, dost ve kardeş 
memleketin dış işleri bakanına 

selam resmini ifa etmiş ve mu
zika Afgau. Türk m ili marş
larını çalmıştır. 

Serdar Feyz Muhammed han 
ikametlerine tahsis edilen An
kara palas oteline inmiştir. 

Muhterem misafirimizin mai
yetlerinde Afgan dışişleri ba
kanlığı hususi kalem direktörü 
Sultan Ahmed Han, Hüsabip 
Hafizullah Han, Abdülkayyum 
Han ile doktor B. Ahsen Reşad 
bulunmaktadır. 

Kamu tayda 
bütçe münakalesi 

Ankara, 6 (A.A) - Bugün 
Refet Canıtez'in başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 

bazı vekaletlerin 935 yılı büt
çelerinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında münakale ya
pılması hakkındaki kanun la
yihası müzakere ve kabul edil
miştir. 

Kamutay çarşabma günü 
toplanacaktır. 

ltalyanlar hastanelere bomba atarsa 
lsveçliler cephelere gitmiyecektir 
Londra 6 ( Ö, R ) - Dolo hakkında Cenevre Arsıul~sal 

yakınında lsveç seyyar basta- kızılbacı tarafından teınınat 
nesinin Italyan uçakları tara- verilmedikçe lsveçliler ~arb 
fından bombardımanı bakkın- sabasına bir daha dönmıye-
da lsveç hükümetinin talebi ceklerdir. 

lstokholm 6 (A.A) - lsveç üzerine Adis - Ababa lngiliz 
ajansının Adis-Ababadan öğ-

elçisi B. Borton tarafından ha- rendiğine göre, B. Hay:ander, 
zırlanan tafsilatlı rapor gelmiş k 

Habeş kızılhaç er anına ve 
ve bir sureti lsveç hükümetine beynelmilel kızılbaç delegesıne 
bildirilmiştir. verdiği izahatta demiştir ki: 

Adis - Ababadan öğrenildi- Italyanlar tarafından bombar-
ğine göre bomba:dımandan duman edilen lsveç seyyar 
sonra lsveç hastanesinin ida- hastahanesi Dolo 'dan 80 kilo· 
resini üzerine almış olan lsveç metre uzakta bulunuyordu. İtal· 
papası Svanson maiyeti lsveç- yan tayyareleri bir kaç ~efa 
!ilerle birlikte Adis - Ababaya daha bu hastahanenin üzerınde 
gelmiştir. Bildirildiğine göre uçmuşlar ve 30 kanunuev!elde 
bombardımandan yaralanan- de 200 metre yükseklıkten 
!ardan daha yirmi kişi öl- bombarduman etmişlerdir. Hiç 
müş ve böylece kurbanlar deyilse 100 tane yangın ve İD-
yekünu elliyi bulmuştur. filak bombası atılmış sonrada 

Adis Ababa lsveç çevrenle- hastahane mitralyöz ateşine tu-
rinde söylendiğine göre ltal- tulmuştur. ltalyanlar bu bom-
yanların bundan böyle hasla- mardumanda boğucu gaz kul-
hanelere hücum etmiyecekleri lanmamışlardır. 

lngiliz dış hakanı 
Seçmenlerine bir 
arsıulusal durumu 

diyevinde 
izzh etti 

Londra, 6 (Ö.R) ·- lngiliz 
dışişleri bakanı B. Eden yeni 
yıl dolayısile seçmenlerine bi
tab eden bir diyev neşrederek 
1936 yılının iç siyasa bakımdan 
cesaret verici şartlarla açıldığı
nı tasvir ettikten sonra dış 
siyasa hakkında daha karanlık 
bir tablo neşretmiştir. B. Eden 
şöyle diyor: 

"Arsıülusal durum hiç şüp

hesiz yeni yıla girerken en az 
memnuniyet ueren bir halde
dir. 1935 yılı içi~de devletler 
arasındaki ilgilerin de iç siyasa 
kadar eyi bir surette inkişaf 
ettiğini söyliyebilmek isterdim. 
Eğer öyle olsaydı 1936 yılının 

açtığı ihtimaller şüphesiz daha 
parlak olurdu. Fakat bu yıl 
içinde de teşebbüslerimize, ka
zandığımız tecrübe ve güçlükle 
elde ettiğimiz faydalara daya-

narak aynı cesaret ve sebat 
ile devam etmeliyiz." 

Londra, 6 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı B. Eden bugün işe 

başlıyarak sabahleyin Brezilya, 
Belçika, ispanya, Italya, SoY
yet Rusya, Amerika, Fransa, 

Portekiz elçilerini kabul et
miştir. Öğleden sonra Al
many büyük elçisi dışişleri 

bakanı tarafından kabul edil
miştir. Sadece temas tesisindem 

ibaret olan görüşmelerden her 
biri bir çeyrek saat kadar sür
müştür. 

Diğer taraftan başbakan 8. 
Baldvin de on beş gün süren 
bir tatilden sonra Londraya 
dönmüştür. Dış işleri bakanlığı 
daimi danışmanı Robert Van
sittartsi de vazifesi başına geç· 
miştir. 

Amerikada ekonomik durumun iyi
leşmeğe yüz tuttuğu söyleniyor 

Vaşington, 6 (Ö.R) - Bitaraflık kanunundan başka Cumur 
başkanı B. Roosevelt 1936 yılı büçesini de kongreye vermiştir. 
Bütçe hakkındaki umumi izahat 1932 yılından beri tatbik edilen 
tedbirler sayesinde Amerikada ekonomik durumun iyileşerek 
inkişaf etmekte olduğunu kaydetmektedir. 

Bununlaberaber 1935 büdcesinde 3 milyar 234 milyon dolarlık 
bir açık vardır. 1936-37 büdcesinde de 1 milyar 98 milyon do
larlık bir açık olacağı tahmin ediliyor. 

Sü ve deniz bakanlıkları büdcelerin~ harb gereçlerinin yeni
lenmesi için 200 milyon dolar fazla kredi verilmiştir. Hava kuv
vetleri büdçesi de 314 milyon dolar artmaktadır ki bu para ile 
717 yeni uçak satın alınacaktır. 

Genel savaşda ölen ltal
yan ~enerallerine tören 

Roma, 6 ( Ö.R ) - Bugün 
büyük harbda Fransanın Ar
gon cebhesinde maktul düşen 

Italyan generalleri Kostante 
Garibaldi, Bruno'nun ölümünün 

deşleri ve sağ kalan kardeş
leri, general Garibaldi hazır 
bulunuyorlardı. Romada bulu
nan Fransız eski muharipleri 
tarafından " Fransadan Bruno 

20 inci yıldonüınü münasebe- ve Kostante Garibali'ye ,, iba- / 

tile büyük bir tören yapılmıştır· resini taşıyan Fransız renkle-
Roma ilbayı ile sivil ve süel rine bürünmüş bir çelenk ko-
otoritelerin mümessilleri tö- nulmuşdur. Törende bulunan-
rende hazır bulunmuşlardır. lar mezarların önünden geçer-
Bruno ve Kostante'nin mezar- ken birer kırmızı karanfil at-
ları başında anaları, kızkar- mışlardır. 

Mısır Kızılhaçının 
boınhardıınanı 

Kahire, 6 (A.A) - Hükumet, 
Habeşistandaki Mısır Kızılhaç 
seyyar heyetin bombardımanını 
protesto etmesi lazım gelip 
gelmemekte olduğuna karar 
vermek üzere mütemmim malü
ınat bP.klemektedir. 

Buğdaylardan 
Alınacak muamele vergisi 

Buğdayı koruma vergisile 
taamülen müşteriye aid o~an 
nakliye masrafı ve naklıye 
sigortası ve hamaliye gi.b! 
masraflann muamele ver~~ 
matrahına eklenmiyeceği Fı
nans Bakanlığınca kararlaşııııt 
ve alilcahlara bildirilmistir· 



5ahHe IS YENi AStR 

uzla a rasyonel bir çalış 
Bugünkü istihsa atın iki misline çıkması 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r///~ 

Dünyanın en zengin tuzlası olan Çamaltında 300000 tonluk 
için tedbirler alınmaktadır. ince tuz fabrikasının temeli 

.. -

"· " 
E11stilii J1t.ıal!i!1lleıi /uz dal.fları11da 

Bizim istihbarat şefi Abidin 
Oktay a birlikte, otomatik te
lefonda 5101 numarayı çevir
dik. karşımıza Çamaltı tuzlası 

sıktı, dedik ki: 
- Tuzla direktörü bay Sezai 

le görüşeceğiz. 
- Bir dakika müsaade edin. 
Ve geçen dakikalardan sonra 

eevab verdiler: 
Direktör karşınızdadır. 
Tuzla direktörü bay Se:ıaiye 

telefonda ricamızı actık: 
- Eğer sizce bir mahzur 

7oksa, biz yarın tuzlaya gelerek 
tesisatı görmek arzusundayız. 

Tuzla direktörü çok nazik 
bir zat... Ricamızı büyük bir 
memnuniyetle karşıladı ve ce
yap Jerdi: 

- Buresı, dedi; Devletin 
malıdır. Her dakika, herkesin 
ziyaretini kabul edecek bir da
durumdadır. 

Kendilerine teşekkür ettik .. 
TUZLA YOLUNDA 

Pazar sabahı, saat sekiz ••• 
Bulutlu ve güneşsiz bir ba

.,ada, Menemen ovası üzerinde 
kayan otamobilimiz bizi Çam
altı tuzla~ına getiriyor. Son 
z.amanlarda önemli bir konu 
halini alan Çamaltı tuzlusının 

( 

Otomatik telefon .. 
Modern ışçi evleri .. 
işçi dükkanları .• 
işçi sineması .. 
işçi eczahanesi .. 
işçi hastanesi .. 
Burada ra~tladığımız her şey 

iş ve işçin hazırlanıyor. iş bö
lümü şöyle bir tasnife uğratıl· 

mış ... 
Günde dokuz saat iş .• 
Öğleyin ve akşam is irah ~tı. 
Hava alma ve gezinme müd-

deti .. 
ihtiyaçları temin etmek için 

yarım saatlık bir vakıt.,. 

Mektepte oltuma için ayrılan 
iki saat.. 

Gece yemeği ve uyku vaktı .. 
KONUŞMAK YASAK 

Tuzlayı idare eden kıymetli 

Laşlar, burada rasyonel bir çalış

ma hayatı tanzim ederek devle
tin ferde vereceki emek mui<a
bili paranın son santimine kadar 
hesab ederek azamiğ istifade 
yolunu bulmuşlar.. işçinin i~ 

zamanında yanındaki arkadaşı 
ile görüşmesi yasakdır. Bu ya
sak şöyle bir esasa idinad et
tirilmiş: 

Dört yüz işçinin herbiri 

l 

J ııd11 dt·kuık ıstasyo1111 ve ll'Ci dııkkanları 
yeni başardığı tesisattan ve günde dokuz saatlık ça'ış-
Japonyaya yapılan tuz ihraca- mı;. sırasında konuşmak için 
tından Çamaltı tuzlası budu- onar dakikalarını kaybetseler, 
dundaki bekçi kulübesinden arada heba olan emek tamam 
çıkan genç bir işçi bize yol altmış altı sa attır. Yani yedi 
göstericilik yapıyor. işçi hiç çalışmamış gibi oluyor. 

Hudud boyunda dört kilo- Buna mukabil konuşmıyan in-
metrelik bir sahayı kaplıyan sanların konuşma ihtiyaçlarına 
tuz dağlarının yamaçlarına be- cevab vermek için kendi ken-
yaz levhab.r yerleştirilmiş .• Bun- dilerine şarkı söylemelerine 
lan gözden geçiriyoruz : müsaade edilmiştir. Dikkat 

- 1116 ton .. 933 yılı istih- edilirse bulu~ Amerikan vari 
salatı.. bir buluştur. Hedef hem işi 

- 965 ton .. 934 yılı istibsa- temin, hem de işçiyi tatmindir. 
latı.. TUZLANIN TARiHi 

Karlı Balkanların kış halini 
hatırlatan tuz dağları üzerinde 
a • muı dan eri en tuz kümele-

Tuzlanın tarihi, bugünkü ileri 
hamleli gidişi hakkında 

~:?':ıı." .:f:\ 

Tıızlal'ı zıı·rırd eden Dıstitii 1111wllımlni dektrikli dtkıJı•ilıle 

Türk devletinin eseridir. Biz 
şahıslar, bu büyük eser önünde 
ancak tuz daneleri gibi birer 
cüz'ü ferd kalırız. 

Bay Sezaiye adından kat'i
yen bahsetmiyeceğimizi vadet
tiğimiz için bu vadımızı yerine 
getiriyoruz. Adını yazmadan 
verdiği izahatı kaydediyoruz: 

- 1888 yılında faaliyete ge
çen Çamaltı tuzlası o zaman 

Pek kısa bir zaman içinde 
tuzlanın dahil ve haricinde 
mükemmel telefon tesisatı, 

elektrik istasyonu, elektrikli 
tramvay işleri başarıldı. Bu 

tes:sat hariçten mühendis, mü
tabassıs ve va malzeme getirile

rek yapılmış sanılmasın.. Bun
ların hepsini kendimiz yaptık. 
En az masraf edilerek en üstün 

\ "'Pi,__ ..... 

Tıızla111•1 dekllik sa11/Nılt 
kırk ayrı Rum tuz 1 acısının malı 
idi. Bunlar tuzlayı aralarında 

taksim ederek elde ettikleri 
istihsalatı Düyünu umumiyeye, 
önceden tespit edilen bir fiata 
satarlardı. Bu zevat, Tuzlanın 
verimli istihsalatı sayesinde 
kısa bir müddet içinde 
zengin olmuşlardı. Düyunu 
umumiye Çamaltı tuzlası istih
salatını Foça is ıeles;nden ihraç 
ettiği için Ç:;ıonrı • ı istibsalatı 

"Foça tuzu., tı•Y" ; ı nılırdı. 
Bu duıum 91-> yı.ına !-adar 

devam elti. 913 cıe hü ümnlin 
düyunu umum.ye yardımiyie 

40 Rum tıız'acıd:rn hisseleri 
satın a'umak i tenli. Ve dü
yunu umumiye Çail:aitı tuz sa
hasına el attı. 

Bir kaç yıl milna:ı.:infih kalan 
ve bir türiü paraları ödenmi

yen Tuzla lzmirin istila sene
lerinde yeni bir şekle giriyor 
ve buraya ltalyan, lngiliz ve 
Fransız bayrakları çekilerek 
tecaviizden masun kalıyordu. 

Bununla beraber Tuzla sahip
leri henüz haklarını alamıyor

lardı. Nihayet l:ı.mirin istirdadı 

bu meseleyi kökünden silip 
attı ve Çam altı Tuzlası hakiki 
sahibi olan Tür kiye Cumhuri
yetinin öz malı oldu. 

TUZLADA YENi TESİSAT 
Çaıoaltı tuzlasındaki inkişaf 

safhaları lzmirin istirdadından 

başlıyor. sarfile 

ve Tuzla rlirektörii ba ~ Sezai 
sonuçlar elde edildi. 

iŞ VE iŞÇi 
Bütün bu işler başarılırken, 

tuzlanın çalışma sebebleri ara· 
sında en önemli bir konu olan· 
iş ve işçi ele alındı. 

iyi ve bol iş iyi ve sağlıklı 

işçi meydana getireceği için 
ilk önce işçi sağlığını ve işçi 

hayatını tanzim etmekle faali

yetimizi tanzim ettik. Amele 
yatakhaneleri, amele dükkan· 
ları meydana getirdık. işçinin 

sosyal durumuyla yakından 

alakadar olarak elimizden ge
len imkanları kullandık ve 

işçiyi çalışır ve ça ıştığının se· 

meresini alır bir hale getirdik. .. 
• • 

TUZ NASIL iSTiH-
SAL EDiLiR? 

Çamaltı tuzlasında en büvük 

faaliyet ilkbaharla yaz mev
simi arasında başlıyor. Güneş 

ozaman işçi emeğile elbirliği 

yaparak bütün verimini ve 

şiddetini deniz suyu üzerinde 
toplıyor. Su ihzarına mahsus 

elli aded büyük tava suyun 
kesafetini yükseltiyor ve 130 

incimad tavası hazır bulundu
ruluyor. Denizden gelen sular 

bir tulumba vasıtasile, deniz 
seviyesinden daha yüksek olan 

bir kanala sevkediliyor. Bu 
sular kanala geçdikden 

le iki bin ton arasında 
salat yapılıyor. 

Bütün bu ameliye sah 
milyon metre murabbaı 

çalışma şartlan içinde b 
salatın ilı:i misline de 
mümkündür. O zaman 

tihlik sebebeplerine 
yor. 

iSTiHLAK ART 
Tuzları mızın istihlak 

!erini hazırlamak için i 
illı: plana almak lazım 
Dünyanın en zenğin ve 
rimli tuzlası olduğuna 

edilmiyen Çamaltında 

mevcut fJlan 300.000 
stoku tüketmek için 

metimiz geniş kararlar 
istihsal şartlarımız ne 

olğunlaşmışsa, istihlak 

nın artması için ayni d 
çalışmak İcab ediyor. 

tu:alasma yegane 

ltalyanıo Voltera 
tımhsalatı son yıllar için 

revacını kaybetmiştir. 
Yugoslayva Çekoslova 

diğer bazı Ayrupa meml 
rini elde etmek mümkü 

Çoçuk esirgeme kur 
mir merkezi 935 yılı 
başardığı işler şunlardı 

1 - Kurumun bakım 

2452 hasta çocuk mua) 
ilaçları parasız verilmiş 

1 



7 Kanunusani t936 VENi AtSIR Sahife 7 t 

~;;;;..;;~--------------·------------~ 
Müslümanların 13 Anası -

' Bölem sayısı : 4 

,Ayşenin d~vesi deli bir köpürme ile alabildiğine koşu
yor, böğ'ürüyor ve Ayşe de üstünde boynuna sarılmış 

bir halde feryadı basıyordu ... 
Bir aralık Ümmü Ruman kızı 

Ayşeye döndü onun devesi 
kendi devesinin arkasına bağ
lanmıştı. Kızına doğru uzana
r~ ne yavaş ve ne de tiz de
necek bir sesle sordu: 

- Susadın mı? 
Ayşe on yaşında genç, dinç 

bir kızdı. İri ve siyah gözlerini 
gölgeliyen şahane kirpiklere 
sahipti, güldü: 

- Evet ana, susadım, ama 
çok susamadım, ileride bir 
yerde dururuz, dedi. 

Esma arkadan atıldı: 
- Ayşe ne diyor anam ! 
- Hiç, susadın mı diyor. 
- Aman kız ben çok susa-

dım, duralım bir su içeyim. 
- Senin yanında yok mu? 
- Yok .. ! 
- Dur hele az kaldı, şu 

geçidi geçiverelim. 
Ebu Rafi bu sırada durdu 

ve döndü, kadınların görüş
meleri durmadığına göre her 
halde bir ihtiyaçları var diye 
sordu: 

- Birşey mi lazım ya Ümmü 
Ruman .. 

- Yolu geçelim de birer su 
içelim diye düşünüyoruz. 

- isterseniz şimdi vereyim. 
Ve ilerleyip hurma ağacın

dan oyulmuş tahta bir ibriği 
uzattı. Bu ılık sudan üçü de 
sıra ile doya doya içtiler. 

••• 
Dağların sırtından Medine 

ovasına doğru akıyorlardı. Ar
tık patikaların bozuklukların
dan korkmak, uçurumlara rast
lamaktan kurtulmuşlardı. 
Akşam karanlığı çoktan çök

müf, gece hayli ilerlemişti. 
Ebu Rafi bağırdı : 
- Abdullah, duralım, bura

da konuklıyalım. 
Gençler yorulma!. bilmedik

leri için: 

- Yüriiseydik ya Seydi. 
Sabaha kadar belki yesribe 
ulaşırdık. 

- Oğlum artık orası yesrib 
değil Medinedir. 

- Ha evet işittim. 
- Fakat! Abdullah! Biz 

sabaha kadar yürüsek yine 
Medineye ulaşamayız. Uzaktır. 
iyisi burada duralım, geceyi 
burada geçirip erkence yola 
çıkarız. 

Bu fikri ümmü Ruman da 
beğendi ve hepsi de ra:ı.i oldu
lar, ınıp ovanın münasip 
bir yerinde geceyi geçirmek 
için hazırlıklannı tamamladılar. 
Şimdi Hudde denilen Mekke 
ile Medine arasındaki yerin 
bulunduğu taraflarda geçtikleri 
bu yerde o geceyi geçirdiler. 

. . . . . . 

. . . . . . 
Gün doğmadan, sabahın ala

ca karanlığında Ebu Rafi aya
ğa kalktı, zaten uyumamış bü
tün geceyi düşünce içinde ge
çırmişti. Onun uykusunu kaçı
ran çok değil beş altı ay evvel 
Mekkede geçen facial.ırın, ci
nayetlerin hatırası idi. Hele 
komşusundan yeni müslüman 
olmuş fakir bir adamın: 

- Vay sen Müslüman oldun 
diye Kureyşin gayzına,düşman
lığına hedef oluşu,. o: parça 
parça, lime lime edinceye kadar 
eza ve işkence içinde öldürüşü 
hayalinden ayrılmıyordu, 

Ömerin çok sevdi~i Müslü
manlardan Habeşli Bilalın kar
nına ağır taşlar bastırıl14rak kız
gın güneş altında, kumlar üs-

tünde eli kolu bağlı yatırılması 
ve buna benzer bir çok iş
kenceler facialar Rafiin baba
sını hiç uyulmamıştı. Silkindi. 
Günün doğduğu tarafta hafif 
aydınlıklar belirirken yola çık
manın zamanı geldiğini anladı. 

Ebubekirin karısı Ümmüruman
dan başka hepsi uyumuşlar, 

hele Ayşe derin bir uykunun 
içinde serilmiş, serpilmiş uza
nıyordu. 

Eburafi bağırdı: 
- Eyy. Arkadaşlar, kalka

lım, yola çıkalım .. 
Tabii ilk duyan Ümmü Ru

man'dı, Kızı Esmayı sarsdı, Ay
şenin üstünü örtüp tartakladı. 

Onlar homurtu içinde sersem 
sersem uyanırken Ebu Rafi 
Abdullahı, Zeydi yerinden kal
dırdı. 

Develer, kumlu toprağa ıh· 
mışlar, tevekkel ve vakar için
de alt çenelerini bir taraftan 
bir tarafa ahenkli ve ağır bir 
hareketle götürüp getirerek 
geviş getiriyorlar .. Bizim kar
vanda bir telaş belirdi. Hepsi 
gözlerini uğuştura uğuştura 
develere binerken erkekler de 
binmekten çekinmediler. 

Bu beş on deve şimdi bir
birine bağlı olmaksızın, birbi
rini takip ederek ilerlemeğe 
başladılar. 

Vahaya ulaşan karvan arka
dan Mekkelilerin kendilerini 
takip etmesi korkusunu yarı

dan fazla atmış, ruhlarını sıkan 
azap hafiflemişti. 

Ümmü Ruman bu rahat gidişin 
zevkini müsahabe ile çeşnilen
dirmek İçin Abdullaha, oğluna 
bir söz attı: 

- Oğul sen panayıra gittin, 
orada dinlediğin şairlerden 
hangisi kudretli idi. 

Abdullah devesini anasının 
yanına yaklaştırmak 
vaşlatıp bağırdı: 

- Ana! Akkaz 
Arapların şairleri ile 

için ya-

panayırı 

dolu .. Şu 

Kemalpaşa icrasından : 
Tüccardan Akçalı zade Emi

ne borçlu Kemalpaşa sabık be
lediye katibi Halilin mumaileyh 
Emine ikinci derecede ipotekli 
olup birinci derecede 702 lira 

64 kuruşa maliye dairesine ve 
290 lira Ziraat bankasına birin
ci derecede merhun bulunan ve 
beher 919 M. M. iki yüz lira 
kıymetinde eylül 927 yıl ve 
105 sayılı Taşlı yol yerinde 
nam diğer bahçeletde doğusu 
arna vut Ismail batısı çapacı 
Ramazan poyrazı çamur Ali 
yetimleri kıblesi kahya oğlu 

Nikolaki zevcesi Eteni ile çev
rili 3676 M. M. bahçe halen 
bağ ve yine eylül 927 yıl ve 
106 sayılı ayni mevkide beher 
919 M. M. 200 lira değerin
de doğusu hacı Bekir zade 
Halil batısı kırlı Ramazan poy
razı karnava kızları kıblesi 
Hasanaki Ali bey bahçesi ile 
çevrili 1838 M. M. bahçe halen 
bağ ve teşrinisani 928 yıl ve 
6 sayılı beher M. M. 200 lira 
değerinde Çınaraltı mevkiinde 
doğusu yuruk imam hacı Hü
seyin batısı abacı ankeli poy
razı bakkal Ahmed ve Hasan 
Hüseyin kıblesi kurra zade 
Hüseyin ile çevrili tapuda 3676 
M. M. bilmesaha 5385 M. M. 
bağ ve teşrinisani 928 tarih ve 
32 Bahçeler mevkiinde mukad
dema bahçe elyevm bağ beher 
M. M. 200 lira d'eğerintle do
ğusu molla Hasan kızı Ayşe 

Muallakatı Seb'a dediğimiz ve 
şiirlerini kabenin dıvarına astı
ğımız ş'irler arabın, bütün ruh 
inceliklerini yaratıyor amma .. 
Ana ben panayırda daha ne 
çok şairler gördüm ve dinle
dim ki bu askıya alınan şiir
lerden daha kudretli şiirler 
okuyorlar. 

- E oğlum, bunlar teveccüh 
kazanmıyor mu ? 

- Hadi canım ana! Orada 
baldırı çıplak, karnını yarsak 
hurmadan başka birşey bulun
maz: ne dertliler var ki söyle
dikleri, inşat ettikleri şiirler 

hepsinden üstündür. 
Ne var kı büyükler, küçük

leri eziyor. 
Ayşe merakla bunu dinliyor

du, devesini daha ziyade kar
deşine yaklaştırdı ve sordu : 

- Anlamadım bundan ne 
demek istediğini ahi .. 

- Ne var anlaşılmıyacak 
Ayşe. ( heyecanla ) Ben orada 
kardeş! Bir şair gördüm. Üstü, 
başı perişan, berbaddı. Bağırdı, 
çağırdı, tahta kürsüye çıktı. 
Çıkarken panayıra gelen er
kan, ümera gülüşmeğe başla
dılar. Buna rağmen okudu, 
bağırdı. Çıktığı tahtadan clüşe
cek derecede heyecanlı hare
ketler yapdı. 

- Ne okudu! Abdullah? 
- Ne mi okudu, ne mi oku-

du, neler okudu Ayşe, içimiz
de yaşayan ruhun bütün işti
yaklarını, duygularını, aşkları
nı terennüm ederken onun sÖ· 
zünde canlanan hayat hepimi
zin hayatı ve h1ç birimizin an· 
!atmak kudretine malik olama· 
dığımız hayattı. Geçti arabın 
siyası, içtimai hayatına, pey
gamber duymuş ol•aydı, mut
lak yanına alır ve gözünden 
öperdi, amma ne çare ki onu 
kürsüden kovdular .. 

- Muhammedin Allahırıdan 
gelen sözleri kadar kuvvetli mi 
idi?. 

- Sonu var -

batısı abacı istirati ile metruk 
olup borclu Halile geçen 
bahçe yeri poyrazı lstamattan 
metruk olup jandarma kuman
dam bay Fuade geçen bağ ile 
Yahya çavuş kıblesi Maralı 

Hasan kızı Emine ile çevrili 
2298 M. M. bağlar 29-12-934 
tarihinde 2280 sayılı kanun 
mucibince beş müsavi taksit ile 
beş seneye tecil edilmiş idi. 
Birinci taksit milddeti 29-12-935 
tarihinde iken işbu taksit veril
memiş olduğundan 2-004 sayı 1 ı 

kanun mucibince satışa çıkarıl

masına karar verilmiş ve birinci 
artırması 12-2-936 yılına müsa
dif çarşamba saat 11 de Ke
malpaşa icra dairesinde yapıla
cağı bu artırmada tahmin edi
len kıymetin yüzde 75 ni bu
lursa ihalesi en çok artırana 
yapılacağı bulmaz ise ikinci 
artırmaya çıkarılacağı bu artır

ma dahi 26-2-936 yılına müsa
dif çarşamba günü saat 11 de 
yapılacağı bu artırma en çok 
artırnanın üstünde 2004 sayılı 
kanun mucibince ihalesi çeki
leceği artırmaya iştirak için 
yüzde 7 buçuk pey akçesi ve 
banka mektubu ibraz etmeleri 
ve işbu artırma şartnameııi her 
kesin görebilmesi için tarihi 
ilandan itibaren 20 gün müd
detle açıktır. Daha fazla malü
mat almak isteyenlerin 934-11 
sayılı ile Kemalpaşa icrasına 
ve münadiye müracaatları ilan 
olunur. 25'(30) 

.. --------~- ----- -- ~---·---

İzmir Beledlyeslnden : 
1 - Karşıyaka suyu branş

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

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

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

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

26·30-3-7 4079 (3668) 
- Gündoğduda Altmış iki 

adanın beş sayılı arsası bas 
sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 21 - 1 - 936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile iha
le edilecektir. 

Bedeli muhammeni beher 
metre murabbaı iki yüz el
li kuruştan 437. 50 metre mu
rabbaı bin doksan üç lira yet
miş beş kuruştur. iştirak için 
seksen iki liralık muvak-
kat minat makbuzu veya 
Ba~ka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte gelinir. 

3-7-11-14 3 (4) 
§ 1 -Havagazı fabrikasının 

dokuz yüz otuz altı yılı mayıs 
nihayetine kadar kok kömürü 
doldurma, boşaltma ve nakliyesi 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 10-1-936 Cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni, beher tonunun nak
liyesi fabrikadan Karşıyakaya, 
Bucaya, Bornovaya ve ,Güzel
yalıya iki yüz kırk kuruş Ka
rataşa kadar yüz elli kuruş, 
Kemer ve Basmahaneye yüz 
elli kuruş, Salhane ve Karan
tinaya yüz seksen kuruş Al
sancak ve civarına yüz kuruş
tur. lştirak için otuz sekiz li
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 

2 - Üç yüz yirmi üç lira 
altmış kuruş bedeli keşifli Halil 
Rifat paşa caddesinde Asansör 
yokuşu sokağından itibaran 
doksan metre uzunluğunda 
mecra inşası baş sekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 10-1-
936CuıLa günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için yirmi dört lira 
elli kuruşluk muvakkat temin::ıt 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
24-27-3 - 7 4057 (3656) 

- Yirmi Lira bedeli muham
menli Tire kapısındaki eski 
duhuliye barakasının bir sene
lik kirası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile24-l-36 cuma 
günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
bir buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 

• 

PARDA YANLAR~ 
-65- YAZAN : Mişel Zevako 

Ne oldunuz... Biraz cesaret lazım. 
Kurtulmanız için bir ihtimal vardır. 

Direktör Kitalan titredi: 
- Mektubu okuyacak adam 

Luvr sarayında mı oturuyor? 
Evet! 

- Bu adamın ismi? 
- Şimdi öğrenirsiniz. 
Kitalan bir dakika kadar 

düşiindü. Pardayan öyle ser
best söylüyordu ki, direktorün 
zihnine dehşet saplanıyordu. 
Endişe ederek: 

- Pekala şimdi mektubda 
ne yazılı olduğunu söyliye
cek misiniz? 

Dedi: 
- Hayhay memnuniyetle; 

fakat sizinle haşhaşa vererek 
yalnız bulunmamız daha eyidir, 
sözlerime inanınız. 

Direktör, Pardayanı tepeden 
tırnağa kadar süzdü. Heyecan 
içinde idi. Fakat aynı ciddi
yetle bağırıyordu: 

- Derhal söylemenizi isti
yorum. 

- Evet! Ben yalnız bir müd
det evvel Paris pansiyonlarının 
birinde bulunduğumu yazdım. 

- Kitalan boğuk sesle: 
- Pansiyonda mı bulunuyor 

dunuz? 
Diye sordu: 
- Evet; Sende Nis soka-

ğındaki pansiyonda ... 
Direktör şaşalamıştı. 
- Susunuz! 
Deyince Pardayan sesini yük 

s~lterek şözlerine devam edi
yordu: 

- Orada şairlerile bir takım 
yüksek adamlar bir içki ma3a
sının etrafına dizilmişlerdi . 

Direktör bu esnada renkten 
reng~ giriyordu. Kesik bir 
sesle Pardayanın sözünü ke
serek sordu: 

- Mektubunuzun yalnız gö
rüşmekliğimizi icap ettiren 
mühim birşey olduğuna beni 
temin eder misiniz? 

- Mösyö bu hükümete ait 
bir sırdır. 

- O halde sizinle konu-
şalım. 

Diyerek arkasına döndü. 
Direktör askerlerle gardiyan
ların hemen dışarı çıkmasını 
işaret etti: 

- ileride beni bekleyiniz! 
Buyuruğunu verdi. içlerinden 

bırisi : ı 

- Fakat direktör ya bu ada
mın size fenalık yapmak iste
diğini nereden anlıyacağız. iti
razında bulundu : 

- Hayır ! Buna ihtiyaç yok. 
Şayed biriniz çağırılmadan yak
laşırsanız derhal zındana ata
rım. 

Diye askerlere haykırdı ve 
çabucak çekildi: Kitalan odaya 
girerek kapıyı iyice kapadı. 

Heyecan içerisinde titriyordu. 
Lakırdı söylemek istedi. Fakat 
boğazından bir ses çıkmadı. 
Şövalye dö Pardayan asabiyet 

gün ve saatta komisyona geli-
nir. 7-10-14--18 

37 (28) 
lsmetpaşa mahallesinin 

Bodur Ali sokağında 10 sayılı 
evin heyeti umumiyesi tehlikeli 
olduğundan yıkılması daimi 
encümenin 13-12-935 günlü ve 
1728 sayılı kararı ile onaylaı.
mıştır. 

Sahibi belli olmıyan bu teh
likeli ev bir hafta içinde urayca 
yıktırılacağından sahibinin bu 
müddetten evvel uray fen he
yeti yapı şubesine müracaat 
etmesi ilan olunur. 36 (27) 

- Başdurak caddesinde 110 
sayılı dükkanın bir senelik ki
rası iki yüz lira bedeli muham
menle ve üç sene müddetle 

içinde titreyen direktöre doğru 
yürüyerek : 

= Mektubumun sizi bu ka
dar telaşa düşüreceğini ümid 
etmemiştim. 

Dedi. Kitalan ise: 
- Yavaş söyleyiniz ... 
ihtarında bulundu. Şövalye 

hiç aldırış etmiyerek: 
- Mektubu Fransa k1111.lına 

yazmıştım. 

Der demez direktör Kitalan 
iskemlenin üzeriı:.e çöktü. 

- Krala hal 
Sözlerini mırıldandı. Derhal: 
- Pekala ne yazdınız ... 
Deyince Pardayan : 
- işte kopyesi ... Bunu da 

size takdim edebilirim ... 
Dedi. 
Pardayan yeleğinden, dün 

yazdığı kağıdı çıkarıp direk
töre uzattı: Kitalan da heye
can içinde aldı nihayet açıp 
okudu· Daha doğrusu satırları 
dikkatle ve çabucak gözden 
geçird•. O vakıt heyecanı biis· 
biitün artmıştı. Kağıt'ta şunlar 
yazılı idi; 

"Yüksek şahsınızı yoketmek 
emelile bir fesad ocağı kurul
du~unu haber veriyorum. Dük 
Dökiz Mareşal dö Damvil, Kos
sen, bastil direktörü Mösyö 
Kitalan ve bazı kimseler bu 
ocağın kütükleridir. Sizin ye
rinize Dük Dökizi getirmek 
istiyorlar. Papas Tibo'da işin 
içindedir. Elebaşılardan olan 
Kitalanı işkence sandalyesine 
oturttuğunuz gün her şeyi 

bülbül gibi söyliyecektir. Siz de 
bütün olan ve biten işleri öğ
reneceksiniz. Bu fesad ocağının 
en son olarak toplandığı yer 
Sen'de Nis sokağında Devini
yer pansiyonunun gizli odala
rıdır, Derin ve ölmez sayğıla
rımı sunarım. 

Bastil Ş. P. 
Direktörün kafasında kor

kunç hadiseler belirdi. Başını 
iki elleri arasına alarak dü
şündü. Derin bir ıstırabın ses· 
sizliği içinde bunalmıştı, yalnız: 

- Mahvoldum. 
Sözünü kekeledi. Kendisin

den geçmişti. Yere düşmek 
üzere sendelendiği bir sırada 
Paradayan kendisini güçlükle 
tutabildi: 

- Ne oldunuz. Bundan size 
ne ... Biraz cesaret lazım. Kur
tulmanız için yalnız bir ihtimal 
vardır. Fakat onu da bir ka
dın gibi bayılarak kaçırıyor
sunuz. 

Kitalan bitkin bir halde: 
- Sefil! Beni öldürdükten 

sonra bir de üstelik alay edi
yorsunuz değil mi? 

- Hayır! Sizinle eğlenmi
yorum. Her şeyi eyi düşünü
nüz. Aklınızı başınıza toplayı
nız. Ben bu zındana ölünceye 
kadar atılmış bir masumum. 

- Bilmedi -

baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık artırma ile 
10/1136 Cuma günü saat onda 
ihale edilecektir iştirak için 
45 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ve}a Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte gt:linir. 
25-27-2-7 41)67 (3160) 
"~ V////.//Z7TLJ 

SATILIK 
OTOMOBiL 

Dört silindirli bir FORD 
otomobil satılıktır. On bin kilo· 
metre katetmiştir. Dört ka

pılıdır. içi deridendir. 
Birinci kordonda kitapçı 

... Şöveye müracaat edi'melidf~', 
V'/..//.7////.//.777ZJ'//,T//////'" 



Saftlfe a 

BEYANNAME 
Jlzmirde Taşçılar içinde 16 

on altı numarada icrayi ticaret 
eden Cengaver zade lsmail 
Hakkı ve şeriki Ali Ulvi adlı 
~rketimizi bu kerre lzmir ikinci 
noterliğinden tasdikli 3/1/936 
tarih ve 219 umumi numaralı 
mukavele mucibince birriza 
fesheylediğim:zi ve mezkür 
mağazada bizlerden Cengaver 
zade lsmail Hakkının yalnız 
başına icrayı ticaret edeceğini 
beyan eyleriz. 

lzmirde Taşçılar içinde 16 
numarada mukim Cengaver 

zade lsmail Hakkı ve 
Ali Ulvi 

Umumi Nu. 228 
Hususi Nu. 1-31 

işbu 3/1/936 tarihli beyanna
me altındaki imzaların şahıs 

ve hüviyetleri daire.:e ma , uf 
ve İzmirde Taşçılar içinde 16 
numarada mukim Cengaver 
zade lsmail Hakkı ve Ali Ul
vinin imzaları olup bizzat mün
derecatını tamamen kabulden 
sonra vazettiklerini tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı senesı kanunusani ayının 

üçüncü cuma günü. 
lzmir ikinci noteri resmi 

mührü ve ımzası 
Umumi Nu. 229 
Hususi Nu. 1-31 

işbu beyanname suretinin 
daire dosyasında mahfuz 228 
umumi numaralı aslına muta
bakatı tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz altı senesi kanu
nusani ayının üçüncü cuma 
günü. 

lzmir ikinci Noteri resmi 
mührü ve E. Erener ımzası 

28 (32) 

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

Göz He~iıni 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

• 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Göz Tabibi 
lsınail 

Sala~ettin 
1. kgünduz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

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

"""'~ 
Bergama asliye hukuk ha-

kimliğinden: 

Bergamanın Turanlı nahiye
sinin Kadıköyünden Adem oğlu 
Ali tarafından karısı Berga
ınanın Rahmi Ley mahallesinde 
Şerif kızı Ayşe aleyhine açılan 
boşanma davasının Bergama 
asliye hukuk mahkemesinde 
cari muhakemesinde: müddea
aleyhin üç sene evvel tegayyüp 
ederek gittiği yer bilinmemiş 
ve davacı bu hususun ilanen 
icrasını talep etmiş olmakla 
müddeaaleyhin evvelce ikamet
gahı Bergamanın Rahmi bey 
mahallesinde olduğu ve o ma
hallede akraba ve tanıdıkları 

bulunduğu anlaşılmış ve bina
enaleyh talep dairsinde tebli
ğatın ilanına ve muhakemenin 
30/11936 Perşembe gününe ta
liki mahkemece karar altına 
alınarak tarihi mezkürda gelin
mediği ve kanuni mümessil 
dahi gönderilmediği takdirde 
davanın gıyaben neticeleneceği 
lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

1\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet 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 

(S. 7) 13601) 

ilan 
Simsar bay lsmail Hakkı

nın bugünden itibarton mamu
latımızın satışı ile alakadar 
bulunmadığını muhterem müş

terilerimize ilan eder, ve fab

rikamızdan m.ıl mübayaa 
etmek lütfunda bulunacakla
rın siparişlerinizi ya telefonla 

(2025) numaraya şifahen bil

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

Türkiye yağ ve mamulatı 
Ranayii Ltd. şirketi 

"TURYAG 
" lzmir şubesi 

2-3 (14) 

lzmlı- sicilli ticaret me
murluğundan: 

lzmirde F evzİjlaşa lııılvarın

da Bahçeliler hanında 12 nu
marada ithalat ve ihracat mü
messillik ve komisyonculuğunu 
yapan E.Bitran ve Mordo şir

ketinin 10-12-935 tarihinden 
itibaren feshine mütedair be
yannamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicil!in 1521 
numarasına kayd ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
hığu resmi mührü ve 

F.Tenik imzası 
1 - Beyanname: 

Beyanname 
Bu gün hükmunü münfesih 

addeylediğimiz "E. BİTRAN ve 
MORDO,, adlı şirketimizin su
reti kafiyede tasfiye edilen 
işlerden mütevellit borçları da 
resmi şekilde yapılan bugünkü 
tarihli mukavele ile tesviyesi 
tarafımızc' arı kabul edilmiş ol
makla tıcaret kanununun hu 
baptaki hükümlerine tevfikan 
sicilli ticarette mevcut kaydı
mızın terkin ve ılan edilmesini 
dilerim. 10-12-1935 

lzmirde Kara.aş Tramvay 
caddesinde 257 No. lu evde 
oturan Eliya Bitran imzası. 

lzmirde Karataş Tramvay 
caddesinde 237 numaralı evde 
oturan Alber Mordo ımzası. 

Umumi No. 10154 
Hususi No. 13/95 
Dairede okunup manası an

latılan bu 10!12/1935 tarihli 
beyanname altındaki imzalar 
bugü~kü tarihle tasdik edilen 
mukavele mucibince hüviyet
leri tevsik edilen lzmirde Kara 
taş tramvay caddesinde 257 
No. lu evde oturan bay Eliya 
Bitran ve lzmirde Karataş tram 
vay caddesinde 237 No. lu ev
de oturan bay Alber Mordo' 
nun olup münderecatını tama
men kabul ve ikrar ettikten 
sonra bizzat vaz eylediklerini 
tasdi!.: ederim. Bin dokuz yüz 
otuz beş senesi birinci kanun 
ayının onuncu salı günü. 

T. C. lzmir üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü ve 
imzası 

Umumi No. 10234 
Hususi No, 13/95 

Bu beyanname suretinin da
irede saklı 10/12/1935 tarih ve 
10154 umumi numaralı aslına 

uygun olduğu tasdik kılındı. 

1935 senesi Birinci kanun ayı-
nın on üçüncü Cuma günü. 

18 31 

'fEftl ASIR 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fa.hrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
1 355) S.7 

•• •• ..... -, ··~,-~'"";;_ --~"-· :·~ , .. ...[ "-.~, .. : 't .. , 11111 
Daima Sabit Daima Tabii 

. . Juvantin Saç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Uzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır . 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında 

lzınirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
J • • , 

• t - .. - ~ 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 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 

Bergama Asliye Hukuk Ha
kimliğinden : 

Davacı Bergamanın Poyra
cık Hacı Şabanlar mahallesin
den Ali kızı Zehra tarafından 

ayni mahallede kocası Hasan 
Hüseyin aleyhine vaki boşan
ma davasının Bergama Asliye 
hukuk mahkemesinde icra kı
lınan muhakemesinde müddei

aleyhin gittiği yer belirsiz ka
larak tebliğatın tarafına icra 

edilemedıği gibi binnida mu
ayyen olan günde mahkemede 

ispatı vucut etmediğinden da
vacı, yedi senedenberi kocası
nın köyden çıkıp gittiğini ve 
nerede olduğunu bilemediğini 
beyanla ibraz eylediği köy şa
hadetnamesinde kacası Musta
fa Ali oğlu Hasan Hüseyinin 

' aklen malul olduğu gibi nere-
de olduğu bilinmediği muhar
rer bulunduğu görülmekle talep 
dairesinde müddeaale hin ika-

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka, antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

metgahı malum olmadığından 
tebliğatın ilan eni crası zımnında 
yevmi muhakemenin 30- 1- 936 
tarihine rastlıyan Perşembe gü
nü saat dokuza taliki mahke
mece karar altına alındığından 
müddeaaleyhin o gün mahke
mede bulunmadığı ve kanuni 
bir mümessil dahi gönderme
diği takdirde muhakemenin gı
yaben görüleceği lüzumu ilanen 
tebli- olunur. 25 
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Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

• 
oarı' T>a~lıvan disler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~. !eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları ~o 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan 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 

BADTOLlN 
: ...... ·. ....: . . :': 

Sobalarınız için halis 
·~zö·~·g:~·i<l~k·k~iı;·i~-~~<l~~·köffiü~ür 
;Sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 
·• ~' ,..... .,. · ... ı ~·-·; .. • • . : 

Şekil No. 1511 Şekil No. 1611 F.0. 

DAIMON 
YLDIRIM MARKALI 

Bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile pek çok satılmaktadır 
Yuvarlak, ufak, orta. büyük ve düz camlı olmak 

üzere dört cins vardır 

rzLL/ /, 7L7//7 /L//I/ZE///PU../L7~/~SZJUL/w!//L7L7h 
DEPOSU : Izmirde Suluhan civarında No. 28-8 

ANADOLU hurdavat mağazası Ödemişli 
Hüseyin Hüsnii ticarethanesidir 



7 Kanunusani 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

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

MILOS vapuru 6 son ki· 
nıında bekleniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

American Export Line ROLAND motiirü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Gdynia,Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARJTıM RUlJMAİN 

EXCHANGE vapuru: Ha
len limanımızda olup N orfolk 
ve Nevyork için yük almak· 
tadır. 

EXILONA vapuru: 29 Bci 
Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ALBA JULIA vapuru 9-1-
936 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve · sarselona 
hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
mez. 

F az'a tafsilat için ikincı Kor
donda Tahmil ve Tahliye binas; 
ar1<asında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
il~ KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1182) 

,. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda 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 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
,,.as ve Köstence için yük 
; acaktır . 
DEN NORSKE Middelbavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve 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· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

:······································································ 
~ SIHllAT Balıkyağı . 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi . 

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

Kavalah 
tıcaroıhaneAıııA ıııiiracaat e<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner ! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıtonlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon /çın demır dökme borular 
ve .ngilız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fıyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Büt&n Markal•r 

En Müsait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr h 3 

Iktısad Vekaleti iç Ti
caret Umum Müdürlü
ğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş 
yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketl•rinden ( Nestle And An· 
glo Suis Kondensed Milk Kompani - Nestle And Anglo - Sv
viss Condensed Milk Company ) şirketinin Türkiye Umum Ve
kili haiz olduğu sal~hiyete binaen bu kerre müracaatla lzmir ve 
havalisinde şirket namına hertürlü tecim ışleı1'ni yapmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda bütün malı.kemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Sami ı 
Çevik'i vekil tayin ettiğini bildirmiş ve lazımgelen kağıtları J 
vermiştır. 

Keyfiyet kanuniğ hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan 
olunur. [24) 

-------~ --

YENi A51R Sahife e 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Jlaraççı 
mobilyelerile süsleyiniz •.. 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svanıea· 
dan gelip tahliyede buluna· 
cak, 

ADJUTANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuıu 15 iki'1ci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anv~r ve Hull· 
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala· 
caktır. 

DUTCHE LEY AT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

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

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor Sami Salih 
Çocuk hastalıkları 

mutahassısı 
Her Pazar saat 10,30 dan 

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

Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ftehnıet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

l'eştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

Zümrüt Damlası .................................... 

Eczacı Kemal Aktaş 
Y e11i bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, . a~k, nete, sebir 
ve cazibe kokuyor. HiLAL eczanesinin 
son eıerı ... 

Emlak ve eytam bankasından: 
T AKSITLE SA TLIK ÇIFTL 1K: 

Bankamızın malı olan lstanbulda Yeşilköyde Mecidiye çiftliği 
birinci taksidi peşin ve yedi taksiti yedi senede ve şu suretle 

tamamı sekiz müsavi taksitte ödenmek şartiyle satılmak üzere 
kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

ihalesi 15-1-36 tarihinde saat 14 de Ankarada idare meclisi
miz huzurunda yapılacaktır. lstiyenlerin on sekiz bin lira teminat 
akçasiyle o güne kadar Ankarada umum müdürlüğümüze veya

hut burada şubemize müracaat ederek alacakları şartname ile 
teklif mektuplarını o gün saat on bire kadar şubemize verme· 
!eri. 29 (29) 

.. 
Tek, fakat kat1i çare 

(9' 

Tecrübe edenl~r
den sorunuz ! 

\{J)) Baş, diş, adele ağn
larile üşütmekten müte

vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 
bir kaşe 

GBiPiN 
almaktır. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur . 

Çay tiryakilerine müjde· 
leriz • 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Gö:ı:tepe papatya 
çiçeğini, İspartanın ö:ı: gül 
ve çiçek suyunu firmamı:ıil 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz.. 

böbrekleri yormaz ] 

• 

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

marka rHtık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı 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 
Hükümet suuı 
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Noel ve yılbaşı tatilinde 
• 

merı hafifletmedi, art ırdı- a 
Fransız - Japon müzakereleri zorlukları 
onanması büyük manevralara hazırlanıyor 

Londra, 6 (Ô,R) - Londra
da 9 llkkanunda açılıp 21 ilk 
kanunda Noel yortusu dolayı
sile tehir edilen Deniz konfe
ransı bugün yeniden mesaisine 
başlamıştır. lngiliz denizbakanı 
Lord Monsell konferansa baş

kanlık etmektedir. 
Konferansın amacı ba şhc:ı 

beş büyük deniz dev!eti, yani 
lngiltere, Amerika, Fransa, 

Japonya ve ltalya arasında 
1922 de imza edilip Londrada 
temdid edildikten sonra 1936 
da nihayete eren and!aşnıa 
yerine deniz silahları hakkın
da yeni bir andlaşma imzasıdır. 

1 

• 
' 

Deniz konferansı ilgili dev-
letleri silah yarışı yapmaktan Anı11ika dfllıanması }adan donanması 
alıkoyabilecek bir rejim ara- deniz harp gemilerinin miktar 150 AMERiKA HARP FRANSIZ-JAPON olduğunu meydana çıkarmıştır. DEYLI HERALD HAVA IS-
maktadır. Bazı kategori gemi- ve cins itibarile tahdi- GEMiSi BiR l\'ANEVRA GÖRÜŞMELERi Fransız - Japon konuşmaları TASYONLARININ DA AYNI 
ler için tonaj ve silah itibarile di için ilgili devletler tarafından YAPACAK Londra 6 (Ô.R) - Londra ortadaki zorluğu eksilteceğine SURETLE GENIŞLETILECE-
b d ti 1 W · t birbirı'nden başka planlar tek- Los Angelos, 6 (Ö.R) - Ka- deniz konferansında Japonların artırmaktan başka b'.a şeye GINI YAZIYOR u u ar çızmış o an aşıng on Londra, 6 (A.A) _ Deniz 
konferansı bir dereceye kadar lif edilmiş ise de henüz hiç bir liforniyada San Pedro deniz durakladığı deniz kuvvetlerinde yaramamıştır. konferansı bngün öğleden son· 
bu amaca varmıştı. Fakat bu karara varılmamıştır. Karşıla· üssü harekesinde yüz elli Ame· mutlak müsavat mes'elesi, bu INGILIZ DENiZ TEZGAH· ra tekrar toplanacaktır. Deyli 
andla~ma Devletlerden her şan fikirler arasında büyük rikan harp gemisi ile 400 uçak haftaki konferans toplantısında LARI GENiŞLETiLiYOR Telgraf gazetesine göre, Lon-
birinin ihtıyaçlarına teka- ayrılık'ar göze çarptığı için toplanmış bulunmaktadır. Bun· bir prensip konusu olacaktır.Yıl Londra 6 ( A.A ) - Deyli dra • Vaşington mukavelele-
bül etmediğinden şimdi ye- genel bir plana varılabileceğin· lar Amiral Reelsin komutanlığı başı tatilinde Fransız • Japon Telgraf gazetesin:n yazdığına riodeki esaslar dairesinde de· 
ni bir muahede esasları den şüphe edilmektedir. Bu- aitında Pasifik Okyanusunda delegasyon kurulları araSlnda göre, lngiltere hükumeti daha niz silahlarının tahdidi husu-
araştırılmaktadLr. nunla beraber şunıulü mahdut menevralar yapacaklardır. yapılan görüşmelerin konferan· büyük zırhlılar yapabilmek için sunda yenı bir mukavele ya· 

HENU
··z HiÇBiR KARARA b. 1 k . k. u··ç gu··n su··recek olan bu ha- ·d b' "nk" f · k" p1· h p h pılması ümidleri artık hiç kal-ır an aşmaya varma ım anı- sa yenı en ır ı ışa ım anı ımout ve ortsmout tez- mamıştır. Maamafih toplanbla-

V ARILAMADI nın daima mevcud olduğu umul- reketle tam bir gizlilik içinde vereceği ııanılmışsada elde edi- gahlarının genişletilmesini dü- nn azaltılması için bir muka-
Konferansın ilk devresinde muktadır. yapılacaktır. len sonuç bu ümidin pek boş şünmektedir. vele akdi imkinları da yoktur • 

............ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••aaaaaaaaaaaaaaaa1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalSlaal~a1aaa1aSSLSSISSSSSSSaaaaalSISSaaaaaaaaaaa1aaaaaaaaaa1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .. 

SOYLEV, YENi YENi TEFSiRLERE YOL AÇTI RESMl ITALYAN TEBLIGİNE GÖRE ............................................................ 

Amerikanın Italya ve Habe
şe petrol vereceği yayıldı 

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

Bu takdirde berkitelerin tatbiki, hiç 
bir kıymet ifade etmiyecektir 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Fransız 
gazeteleri B. Rooseveltin söy
levini şımdi daha esaslı olarak 
tefsir etmekle ve ortaya çıka
bilecek hadiseler karşısında M. 
Rooseveltin takib edeceği si
yasanın tatbikatta nasıl bir şe
kil alacağını sormaktadırlar. 

"Jour,, gazetesi diyor ki: 
"Bizim anlaciığımıza göre Ame
rika lta:yaya da, Habeşistana 

da petrol verecektir. Böyle bir 
hareket petrol ambargosu ber
kitesini suya düşürmek o:acak
tır.,, 

"Journal,, da şu mülahazayı 
yürütüyor: Kongrenin tasvibine 
gösterilen Amerikan bitaraflık 
kanunu ambargonun hangi 
uluslara karşı tatbik edilece· 
ğini tayin salahiyetini cumur 
başkanına bırakmaktadır Bunun 
esası Amerikanın kendi men
faatlerine göre, sırasına göre 
bitaraflık ve sırasına göre mu· 
hasımlık politikası yapacağın

dan başka ne olabilir? 
iKi MEÇHULLU BiR 

MUADELE 
"Echo de Paris ,, ye göre 

Italyan-Habeş meselesi iki meç
hullu bir muadeledir. Mechuller 
Amerikan kamoyu ile lngiliz 
kamoyudur. Bundan kararsızlık 
doğmaktadır. 

"Matin,, bitaraflık kanununu 

.r-..ııuı,1o.ıı l .. ~,uıur ba~"'"'' J .,.ızı'lll 
sızın evrensel bir ideal kabul etmekle kongrenin Ulus

lar sosyetesini bozarak harb 
edenlerle bunu korumak için 
harbe giren ulaslara karşı ayni 
şekilde ambargo tatbik ettire· 
ceğinı kaydediyor. 

"Eğer uluslar sosyetesi .üye· 
leri süel berkiteleri tatbike 
kalkışsalar, Amerika onlara 
silah vermiyeceği gibi ılk mad
deler ihracatını da azaltacak
tır. Amerikan bitaraflığının 
tezadlı olmakla beraber hakikiğ 
neticesi bu olacaktır,,, 

"Homn•e libre,, Ame
rika, Almanya ve Ja
ponya gibi bUyUk dey
letıerln ı,tırakl olmal'<-

siyasası yapmanın im 
kansız olduğunu anla
mamanın bir cinayet 
olacağını yazıyor. 

AMERiKANIN KONTROLÜ 
" Republiken ,, gazetesinin 

mütaleası da şudur: "Amerika· 

nın müşterek güvenlik ve kaşrı
lıkh yardım fikrine karşı oldu
ğunu Fransa ve lngiltere anla· 
malıdırlar. İki Amerika kıtasını 
nezareti altında bulundurmak 
Birleşik devletlere düştüğü gibi 
Afrikayı kontrol etmek te Av
rupaya düşer.,. 

ltalyan işgal kuvvetleri, 
Amilo kasabasına girdi 

-
Yağmurlar yüzünden Necaşinin şintal seyahatı kaldı 

Roma, 6 (A.A) - Mareşal 
Badoglyo, çekmiş olduğu tel
grafta bilhassa diyor ki: 

- Tembiyende yapılan ehem
miy.tsiz çarpışmalarda düşman 

jjruplarını püskürttük. 
Somalide yerii kıt'alar dor· 

yat, Danale nehri üzerindeki 
Amiyloyu işgal etmişlerdir. 

Danale Deryanın sağ yaka
sında Habeşlerin tahşidatta bu
lunmakta olduklarını öğrenen 

yerli kıtalar zırhlı otomo· 

billerin de yardımiyle Azeriye 
varmışlar ve Habeş karargahı· 
nı ele geçirmişlerdir, Düşman 

yüz elliden fazla ölü ve yaralı 
bırakmıştır. Bizim taraftan 
ise beş maktul ve on beş 

yaralı vardır. 
Bu harekatın hedefi, kuv· 

vetleri üç kol halinde Doloya 
doğru yürümekte olan Ras Des· 
tanın bu tedbirini bertaraf et· 

/la(ra11 kul'ı·ı·tleti zata peşındt' 
mektir. ğan yağmurlar yüzünden yapı· 

Adis-Ababa, 6 (A.A) - im- ı lamamışlır. 
paratorun şimal cephesine Bu yağmurlar Desyenin şima-
yap~ak tasavvurunda bulun- !indeki yolun bir kısmını tahrip 
duğu seyahatlar. şiddetle ya- etmiştir. 

suikast ? • Yeni bir mı 

Marsilya suikastçılarının sorgusunu 
yapan hakim ğır yaralandı 

Marsilya, 6 (Ö.R) - Müteveffa Yugoslav tetkik edilmektedir. 
kralı Aleksandrın katillerinin sorgusunu yapan istintak hakiminin hayatı, kendisini ölüme 
ve lüzumu muhakeme kararını veren istintak sürükliyecek kadar tehlikeli değildir. Hadise· 
bakimi, bir otomobil kazası neticesinde ağır ııin bir suikasd neticesi olub olmadı~ı tahkik 
surette yaralaıımıştır. Kazanın mahiyeti önemle ediliyor. 


