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Türk Hava Kurumuna her 
taraftan verit yagiyor. Bu 
Yard1m, eskileri gibi, ge~ici 
bir bulut sagnagl degil, de-

oo • • .. •••.oo+•oo-------------
ARASIND A NQRf{AL DIPLOMASI l\fU Türk- Yugoslav afyon anla1mas1 kanununun 
NASEBETLERINI BASLADIGI TARIH müzakeresi esnas1nda bir~ok münaka1alar oldu 

Bükre§ 12 ( A.A ) Sov- : bulundugu k1van~la kaydet- Ankara 1~. ( A_·A ) --: Ka- 1 may~. et.me~le ittih~m et~i§ ! kuracaklan bir . k~mi~~on 

\'am.h ve tükenroez bir kay
nak geliri olmal1c:br. 

Bizde halk yurd tehlikesi 
nedir, bilir. Yurd tehlikeye 
düttügü zaman, ne agtr az
Verilere katlandmak lizun 
geldigini daha iyi bilir. Astl 
rnesele, aras1ra hepimizin 

yet Rusya ile Romanya ara- I mek isterim. mutay bugun F1kret Sdaym ve Turk1yemn vermI§ oldugu tarafmdan bu c1hetin 1yice 
rnndaki normal diplomasi I Bay Litvinof vermi§ oldugu ba§kanhgmda toland1. sözüne bagh kalarak kisa bir 

1 
tetkik edilmesini istemi§tir. 

milnasebetlerinin yeniden te- 1 l<ar§1hkta §öyle diyor: Kamutaym ?ugünkü toplan ~aman ~nce bir bu~uk mi.I!~~ Eski§ehir sayla~1 . .t-. min 
bsmda üzermde konu§ulan hrahk bll' sab§I feda ettig1m Sazakda ~Afyon mh1sarmm 
kanunlardan Türkiye ile Y o- kaydederek uzak §arka id- kuru1u§unda hakim olan dü-

IÖnlümüzde tutu~up sönen 
bu iki hakikah, durmaksszm 
itletmektir. 

lki tedbir ba1ta gelir: Biri, 
halk yardtmm1 organize et· ! 
lllek, öteki halle duygular1m :. 
canh ve uyan1k tutmakl 

y ard1m1 organize edecek 
olanlar, Türk Hava Kurumu 
ilc partidir. lkinci 'tedbir ise 
1'ürkiyenin bütün yayan arac
lanntn hcp birden clbirligi 
ile bstanlacakbr. 
Organizuyon bir teknik, 

P.ropaganda bir san'attir. Bi- 1 
ltan yaym araclar1m1z1n bu ~ 
bu san'ati pek az biJdikleri- 1 
'i söylemeliyiz. Propaganda 1, 

ltn'atinin inceligi, her gün 
•a1lemek, fakat her gtinü 
l'•zs ve söze hi~ söylenme
lrli11il[ tadan1 ve ahm1n1 ver
ltlektir. En güzel cümleler 
bitc sokak duvarlar1nda iki 
ttinct göraükten, iki ü~ de
f, l>aa1m yuvgusu alhnda 
ttildikten sonra, ölü ve do-
k1lk kliteler haline gelir. 0 
1lnmu, okunsa da duyul

ltlti,. 

Belki Türk Hava Kurumu 
t_~)1n ara~lann1n i§ini kolay
"'tbrmak i~in, resim ve yu1 
h~atlerinden hizmet istiye-

BA Y TiTULESKO 
sisini birinci yildönümü mü
nabetile bay Titülesko ile 
bay Litvinof biabirlerine telg
raf ~ekmi~lerdir. 

Bay titülesko talgrafmda 
pek ziyade dostluk duygula
rm1 söyledikten sonra 1öyle 1 
diyor: 

lki memleketin sasami me- 1
1 

sai ortakbklar1mn ne kadar 
verimli oldugunu ve ileride 
bant i~n ne kadar k1ymetli l 
bir zimam te§kil etmekte 

l~I ~III ~ 1!;:,Q 
lhutll llttrill blbit1 l1t11tll 

BA Y LiTViNOF 
" Devletlerimiz arasmda 

pormal diplomasi münasebet 
lerinin yeniden teessüsünün 
y1ldönümünü habrlatan tel
graflar1m1zdan son derece 
duyguJand1m. Bu hädisenin 
Sovyet Rusya ile Romapya 
Jc:albg1 arasinda s1k1k bir 
messai ortahg1 vücuda gel
mesine yardi m etmi§ oldugu 
nu sizin k1vanc1mz derece-

(Sonu 4 üncüde) 
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"
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goslaya arasmda aktedilen hal edilen afyonlarm kimin §i:lnceyi i§aret ederek insani 
afyon andla§masmm tasdiki- tarafmdan sokuldugunu sor- bir dü§ünce ile kabul edilmi~ 
ne dair olan kanun bir ~ok mu§tfur. S l „ • • olan bir taahhüdün sonradan 

l 1 .. 1 A yon ay av1 sozlermt t k · kt y d" say av arm soz a maema se- b' .. k .
1 

il' b k kJ amamen a s1 ~1 1gm1 un· 
bep olmu~tur. itmr ·en 1 g 1 a anb arm yada s1hhat irin sarfedilen 

"< ---'!llil __ _. T 

Bunlardan afyon saylav1 1• • ( • afyonun yüzde sekseni Tür-
Berc Türker kanunu lay1has1 ng1 IZ kiye ile Yugoslavyanm istih-
encümeninde görü§üldügü es- Sendi• kaSI sal etmekte olmasma kar§I 
nada ald1g1 ald1g1 malümat- yüzde on mü§teri bulunma-
tan bu i§e siyasa kari§hr1l- Bay Hitlere n1ektup d1g1m ve bu dü§üncesini te-
d1g1m ve bu yüzden afyon Yazacak cim ve endüstri kongresinde 
sab§1m1z1n gü~lük ve zarara söylmi§ oldugunu ve §Urada 
ugrad1g1m gördügünü söy- burada yapilan Erein ka~ak-
lüyerek uluslar kurumu af- ~1hgmm kartallar tarafmdan 
yon karteliuin sirf kendi yapdd1g1m ve bunlann hima-
menfaatini 'gözeterek el al- ye gördüklerini ileri sürmÜ§• 
tmdan büyük afyon ticareti- tür · 

Emin Sazak sözünü biti-
ni yürütürken insanbga hiz
met prensibiyle Türkiyeyi 
tuzaga düfürmüt oldugunu 
i§aret etmi§tir. 

Berc Türker sözlerine de
vam ederek, Uluslar kurumu 
afyon kartelerini s1rf para 
kazanmak istegile ba§ka bü
yük afyon merkezlerini hi-

p~ 
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BAY HITLER 

rirken meselenin ehemmiyeti 
üzerine nazandikkati celbet
mi§ ve afyon sab§l i§lerinin 
yalmz bir bakanhk, ekonomi 
bakanbg1 tarafmdan kontrol 
edilmesinin muvaftk olaca
gm1 söylemi§tir. 

Bu saylavlardan sonra söz 

d1r. Bu hizmette ve bütün 

:~opaganda hareketinde esas, T p• · k•J J 
lr gün i~in az ~ok bir,ey 1 ayyare 1yangosunun son ~e 1 en numara ar 

htl'lrlek degil,. her ay veY.a istanbul 13 (Özel) - Tay- II 27293 28126 28620 29917 1116888 16141 18620 26784 

Londra, 12 (A.A)- Avam 
Kamarasm1n ~~i F a§ist par
tisi §efi Bay Lansbüri Prens 
dö Galm söylevinden ~ok 

memnun kald1gini söylemi§· 
tir. Bay Lansbüri ingiliz sen
dikalar1 kongresinin Bay Hit
lere bir mektup yazarak sen
dika üyelerinin Almanyaya 
~agmlmasm1 istemesini ge
rekli oldugunu söylemi11tir. 

alan ekonomi bakan1 Celil 
Bayar afyon hakkmda bugün 
tatbik edilen usuldeki pren
sibi tekrara lüzum görme
digini söyliyerek bunlari 
muvaf1k görmiyenlerin ka
nuni teklifte bulunmakta 
serbest olduklarm1 ve bu 
teklifin kamutayda tetkik 
edilerek saJim bir §ekle ge
tirilmesinin mümkün oldu
gunu i§aret ettikten sonra, 
fakat demi§tir; bugün mev
zuubahs olan mes'ele kanun 
ve usullerin degi§tirilmesi 

"b~„ Y.il berkesin ~z. ~~k _hir yar~ .. piya~gosunun dünkü 150 lira kazananlar 28126 21784 5991 17119 
1/'~Y ve~mek hissm~ ko.k: ~ekilitmde ikramiye kazanan 978 2841 2881 3660 13614 11670 29579 14594 
"b''ttirmekbr. Hava tebbkes1n1 numaralar1 bildiriyorum. 3773 4327 5024 5800 1 tft yurdda,lann yakalann- 17649 27293 19195 4070 
~her yal rengi degi,en bir 30 bin lira 7971 8650 8786 8815 12327 13673 3260 5794 

1~11 
lltuilJ 

- Sonu 4 üncüde -
~tet bulunabilir. Rozetsiz 22714 9002 9454 10348 10641 S: :i'J ::! :::.r: 
~lt yaka, hava tehlikesine 11205 11502 11591 13270 
1tt'tt1 ödevini yapmam•, 01- tS bi·n li·ra 1432s 14901 11323 19s4s Erkekleri 
~ •k gibi, bir ayip ve bir 20208 21778 22323 22610 

Konu1turan T1ls1m ! 
~ur beldegi olur. 993·'"" 22904 23382 23497 23501 

'"' 
11 

biyiik , .P~opaganda 'tlß 23963 25010 25640 28499 
~ ~lanndan bir1n1n, havada 12 bi•n Ji•ra 29085 29579 
"b~tlad sesi oldugunu da hi~ 
~.,. iaman babrdan ~1karma- 2800 100 lira kazananlar: 
ltt 'hYtz. Sivil u~akl1ga Lütiin 1545 1674 2134 2605 
-. tinieketler kadar önem Bin lira kazananlar 3145 4240 4289 5192 
Jtl'nleliyiz. Karayi, yürüyen, 17 89 5541 6098 6153 7561 ~Q'• 2 22294 
biJi 1>=1, yüzen; havay1, l u~an 8503 8585 9076 9220 
ii. r. Bizde halk. gözü ile Be§yüz lira kazananlar 9561 9603 974S 9752 
h.~lllaga ab1m11hr. Bizde 1030 1081 1903 2192 10442 11023 12691 13016 
~ kahraman sever. 2883 3270 4163 4657 

~ .-\tsuilusal rökorlarda ve 5217 5794 5991 6434 14240 14750 15565 15581 
~l'itlazda, 1 e uzun u~uilar- 8693 9883 11309 11670 15631 15705 16012 16783 
~ •d duyoran u~manlar1- 12037 12327 12714 12900 17066 17277 17997 24994 
~:tltl arttigin1 görmek i1te- 13597 13614 13673 14594 26942 27941 23836 29834 

. F. R. ATAY 15096 15706 16142 16387 Yirmi bin lira büyük mü-

lt„~" hetkede ge~en gelime- 16557 16789 17119 17649 kifab kazananlar. 
bt ll kar1d1klar1: Verit-Te- 17734 16827 17841 18098 12714 9873 5217 17841 
~tu, Özveri - Fedakirhk. 18223 18620 19196 19449 12900 1903 26447 12037 
y >'rau.hk - Hassaaiyet - 19848 20421 21734 21823 11309 13597 29917 19387 
~11 - Netriyat, Abm - 22421 25533 26447 26540 16789 22421 26828 9693 

be, Yuvru - Merdaae. 26784 26823 26888 27089 19738 17734 4173 18223 

1 \ „ 

- Duydunuz Bay Zeki'ye Tayyare piyangosundan 1(20,000) lira dütmü§, bu gencin yüzü 
kadar talihi de güzel imi§. . 

- Onun manas1z ve soguk bir gen~ oldugunu dalia ge~en hafta söylemi§tiniz l 
- 0, ge~en haftaki fikrim · di . . • 
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1 T~!n~lerle Kar§iru.~:~~!,=, 
fl ANRI FÖY RE~AT ISANLI 
S~~~ - 78 - ~~M~~ 
Türk nef erlerinden biri dü~en yurdda~1na dog-
ru ilerledi ve yaraland1g1n1 gürünce arkada

~1n1 omuzuna yüklendi 
Bir yaban kepsi avc111 

kadar usta ni~anc1 oldugu 
i~in onun her kur§unu bir 
dn,mam yere sercrdi. Bu 
sabahta silähm1 bir tecrübc 
etmek istemi§ti. Tam bu 
esnada, §af akla beraber Türk- . 
ler de, Kerevizderenin dibin
de, yalmz geceleri i§gal 
ettikleri bir ön siperi tahliye 
ediyorlard1. Bu siper, bizim 
ate§imizin altmda bulundugu 
i~in gündüzleri tutulacak ve 
durulacak yer degildi. 

Müläzimden iki yüz metro 
ötede bir Türk avc1 hatb 
görendü Marachini hemen 
siläbm1 omuzlad1 ve kum tor
balan arasmda yap1lm1~ da
rac1k bir mazgaldan bu dü,
man askerine ni§an ald1. Tü
fek patlad1 ve Türklerden 
biri siperin i~ine yuvarland1. 

0, hi~bir zaman bo§a at
mazd1, her atthgm1 vururdu. 

Rar~1daki Türk nef erlerin
den biri hemen dü§en yud
da11na dogru ilerledi, onun 
ölmedigini ve yalniz yaralan
d1iJm görünce arkada§llll 
omuzuna yiiklendi. Mülazim 
Marachini, bir an i~inde ce
reyan eden bu sahneyi gör
dü. Heman siperin 'iyi üstü
ne f1rlad1, a~1kta diz~ökerek 
tüfengini omuzlad1 ve tam 
tctigioi ~ekecegi zaman, bir 
feryat kopararak arkas1üstü 
yuvarland1. Dü~man mevziin
deki Türk ni~ancdarmdan 
diri, mülizimin gögsü budur 
diye kur§unu yap1~brm1kb. 

Müläzim Marachinin emir
ber neferi onun arkasmda 
idi. Asker. zabini kallan ara-
110a ald1. Müläzim biraz son· 
ra, 1u sade sözü söyliyerek 
öldü: 

" - Askerce ölüyorum. „ 
0 gün, ak~am üstü gurub 

zamam, güne~in soluk altm 
renkli .Yuyarlagi, Ege deni
.zine dalarken, müläzimin ölü-
1ü, zentinaga~lar1 arasmda 
kaz1lm1~ bir ~ukura indirili
yordu. 0, hälä bu zeytinlikte 
kahramanlarm son uakunu 
uyuyor. 

BlRINCI TE~RiN A YI HAB 
MADAL Y ASINA LA YiK 

GÖRÜLENLER 
1 Birincite~rin, cuma -

Bataryam1zla Seddilbahir 
arasmda irtibat vazifesi gö
ren bir asker var. Bu irtibat 
askeri ieceleri bize erzak, 
levaz1m ve geldigi zaman 
postay1 getiriyor. -Ab, ne 
yaz1k ki posta pek nadir ge
liyor!- Bundan ba~ka k1ymet
li habcrler de getiriyor. Mut
faklarm en taze havadisini. .. 

Köyde neler oluyor? Erkä
mharbiyede neler konu,ulu
yor? Burada kahyormuyuz, 
yoksa gidiyormuyuz? Bazi 
alayc1lar, soruyorlar: Fransa
da oldugu gibi burada bize
de k1sa izioler verecekler mi? 

lrtibat vazifesini gören as
kerden haber ald1g1m1za göre 
Mondrosta kürek kürek harb 
madalyas1 dag1hhyormu~! Ger 
~i 'n'ef'erler, verilen madal-

yalarm sayismda mubalega 
ediyorlar amma tahkikabma 
göre madalya tevzii bir ha
kikattir. 

'f op~ular1m, bu i~ten mem
nun degillerse de madalya 
larm ni~in ve kimlere veril
digi ögredik~e gülmeden ka
tihyorlar. Türk toplarmdan 
vapurla ü~ saat uzakta bu
lunan bir adadaki bu harb 
ytldmmlar1, bu kahramanhk 
ilählan kimler acaba ve bu 
ni~anlari h~ngi harikab islere 
mukabil ahyorlar? Amirleri
miz, bize, maneviyah yük
seltmek i~in böyle kesif su
rette madalya tevzii mecbu-
riyeti hasiJ oldugunu söylü
yor. 
MAD AL Y A ALAN KAH

RAMANLAR 
Madalya verilmesini mucib 

olan kahramanhklar, ordu 
günlük emirlerinde zikredi
lir. Bunlardao birka~ tane
sini bize getirdiler. Öyle tu
haf, öyle gülü~ ~eylerki oku
dugu zaman genel bir gü
lü~me ile kar§1lan1yor. 

- Arkas1 Var -

------111·-----
Fen ve san'at 

Bu degerli teknik ve en
düstriyel mecmuasmm 21 nci 
say1s1 ~1km1§br. l~inde "yeni 
smai hayabm1zda sanayi i§
~isinin vazifesi, deniz tekne
leri ve pervaneler, dizel 
motörleri, yarmki u~ak mo
törleri nas1l olacak, iplik~lik, 
elektrik kaynag1 teknigi, 
madenleri ok~ij cnle kaynat
mak usulü, soguk demir 
in~aah, marangozlukta cilä 
bahsi, kundura boyalan ne
den ve nas1l yap1hr, i§~i 
defteri, sanayi!e~en Türkiye 
de, hizmet masas1„ gibi bü
tun sanayi erbab1, i§~i ve 
teknisyenler i~in istifadeli 
yaz1lar va,·d1r. Tavsiye ederiz. 

fzmir ikinci icra memur
lugundan: 

Bir bor~tan dolay1 mah
cuz beher 300 lira k1ymetli 
ikisi ~ift birisi tek hayvan
larile birlikte arabalar 1935 
car§amba günü saat onbirde 
Tepecikte hayvan pazarmda 
sablacagmdan taliplerin mez
kur mahalle müracaatlan 
ilän olunur. ( 1706 ) 

Dikkat 
Daktilo bir Bay aramyor. 

istiyenler Marifet matbaasma 
müracaat etsinler. 

Kar§1yaka 
Dcniz banyolan a~1kh 

izmirin ve Kar§tyakamn en 
güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yaptlan 
Kar~1yaka deniz banyolari 
a~1Jdt. Vücudunu ihk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka
tan banyolar1 tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Sanyo ücreti 
yalmz on kuru~tur. 6-lA 

( Halkin Se1i J 

iz1nir Sicili Ticaret 
l\ternurlugundan: 

izmirde Turan mevkiinde 
muamele yapan müseccel 
[Türkiye yag ve mamu1äb 
sanayii limitet §irketi "Tür
yag,, lzmir §Ubesi) i~n vekil 
tayin k1lman Bobert Dunean 
Massona verilen 2 k1ta ve
käletname ticaret kanunu 
hükümlerine tevfikan sicilin 
1421 numarasma kayt ve 
tescil edildigi ilän olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur 
lugu resmi mührü ve imzas1 

F. Tenik 

VEKÄLETNAME 

ikhsat V ekäleti celilesince 
17 Agustos 1933 taribinde 
tasdik edilip 19651 No. ile 
tescil k1lman Türkiye Yag 
ve Mamuläb L4 d. "Turyag„ 
§irketi esas mukavelename
sioin 9 uncu maddesi muci
bince haiz oldugum s1fat ve 
salähiyete istinaden bu kerre 
Bay Robert Dungan Mas
son'u §irketin fzmir ~ubesine 
ait muamelät i~in atideki 
salähiyetlerle vekil tayin et
tim. ~öyle ki : 

ve kili§e dairenin tan1d1g1 ve 
bildigi Türkiye yag ve ma
muläb sanayii Ltd. 11Tury~j,1 
$irketi namma imzaya me
zun müdürü umumisi Jak 
Hoh~traser in imzas1 olmak
la Noter kannnunun 67 nci 
mucibince tasdik k1bnd1. 
28-5-935 

istanbul ikinci Noteri 
T. C. 

Hasan Hüsnü 
Resmi mühür N. imza 

okunamad1. 

Umumi No. 5365 hususi 
No. 11201 i~bu suretin aslma 

1 

ve daire dosyasmda hifz edi
len nüshasma mutabakab 
tetkik ve mukabele neticesi 

! anla~dmakla tastik kdmd1. 
! Bin dokuz yüz otuz be§ se-

!
I nesi 10 Haziran 1935 Pazar

tesi günü. 

i 
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1 
1 
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lzmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin 

Bin dokuz yüz be~ senesi 
Haziran aymm dördüncü g ü 
nü tarihli ben zirde imza ve 
mühürün vaz'1 Türkiye Cum
huriyeti kanunlarmm bah§et
tigi selahiyeti haiz istanbul 
1cmci Noteri Sipahi Adil 
oglu Hasan Hüsnü istanbul
da Bah~ekap1da dördüncü 
Vak1f hanmda asma katta 
dairei mahsusamda ifay1 va
zife etmckte iken Istanbul 
Sirkecide Nur hanmda birinci 
katta käin oldugum söylenen 
ve ibraz eyledigi Beyoglu 
polis merkezinden verilen 
20-11 -934 tarih ve 52133 

1 numarah ikamct tezkeresine 
1 göre 1904 tarih!nde tarihin
! de Jak Jandan dogdugu an-

Mumaileyh, bay Lesli Hud 
veya Jak Hemsi veyahut 
Rahmi 'den birile mü§tereken 
ve müctemian hareket etmek 
kayt ve §artile lzmir §Ube ve 
fabrikalarm1 idareye ve §U· 

benin her nevi muamelätm1 
ifaya, her nevi magaza, de
poyu isticara, memurin istih
dam vc azle, bankalar nez
dinde hesab1 cari kü~adma, 
§Ubeoin tedviri muameläb 
i~io her nevi muarneleyi ifa
ya, fabrikanm muamelätm1 
satmaga, mevadd1 iptidaiyeyi 
sahn almaga, her nevi tüc· 
cari senetleri imza, kabul ve 
ciroya ve iskonto ve devr 
temlike, §irketin matlubahm 
ahz ve kabza ve ibraname 
itasma, her nevi müessesab 
resmiye ve hususiye ile her 
nevi sah~ mukavelenamesini 
imzaya ve sipari§ ahzma ve 
lzmirde Devlet müesseselerile 
sair e~has1 hiikmiye ve hu
susiye nezdinde §irketi tem
sile, Devlet meclis ve maka
kamatma ve mehakime her 
nevi arzuhal itasma ve ihti
läf zuhurunda mehakim nez
dinde müddei, müddeaaleyh 
vc §ahs1 sa.is s1fatil~ bidayc
ten, itirazen, ve temyizen, 
tashihan, haz1r bu:umnaga, 1 

hakem, ehli vukuf nasp ve 
tayin ve azline, sulh ve ib
raya ve ahz ve kabza, mu
ameläh adliyenin icap ettir
digi her hususu ifaya, avukat 
tayin ve azline velhas1l ~ir

ketin hukukunu müdafaa ve 
muhafazas1 z1mmmda 1cap 
eden her §eyi ifaya me
zundur. 

fstanbulda Sirkecide Nur 
hanmda Türkiye Y ag vc 

mamuläb sanayii Ltd. 
"Turyag„ ~irketi. 

Müdürü umumis Jak Hoh§-

la~1Jan ve adet resmi dahi 
yukanya yap1~an Türkiye 
Y ag ve mamu:aii Limitet ~ir 
ketinin esas mukavelenamesi 
9 neu maddesi mucibince 

· imzaya mezun Müdürü umu
misi Jan Jak Ho~traset bana 
müracaat)a resen bir k1t'a 
vekuletnamenin tanzim ve 
tasdikini istedi. Kendisinin 
känuni ehliyeti haiz oldugu
nu anlad1m ve istanbulda 
birinci Vak1f hanmda 25 nu 

! mamarada kät ip Iliya ile ma
t halli mezkure Ahmet Nurit-
1 
t tin ~ahit ve muarrif s1fatile 

haz1r buluniyorlard1. Bu ~a
hitlerin §ehadele mani bir 
halleri olmad1g1 sorularal< 
anla~1ld1 . 

Bunun üzcrine mumaileyh 
§U §ekilde takrirc ba~lad1: 
(!}irketin ihtiyac1 j ~in izrr.irde 
käin her nevi gayri menkul 

, i~tirasma ve bcdelini tayin 
ve tesviyeye vc mukabilinde 

1 
ibra ve makbuz almaga tak
rir almaga ve t esciline ta
Jebe ve bu bapta memuru 
mahsusu huzurunda her nevi 
muameleyi ifaya ve evrak1 
imzaya ve rnü~külät tahad
düsünde idare ve adli ma
kamlarm kaffcsinde her nevi 
e~has aleyhinde dava ika 
mesine ve muhakemeye ve 

traser Jiinior. 1 

istanbul 28 May1s 1935. 1 

avukat tayininc velhasil hu
susu mezkurun mütev'ekkif 
oldugu umur ve muamelätm 
küllisini son dcreccye kadar Pul , 

Türkiye yag ve mamulah 
sanayii Ltd. ~i. 

Turyäg 
Sermayesi 1,226,000 T. L. 

imza Jak Hoh~traser Jünior 1 

Müstenidi dairemiz dosya
sioda sakhd1r. 1 

1 
Dairede okunup ne oldugu 

anlahlan ve bin dokuz yüz 1 

otuz be~ senesi May1s aymm 1 
yirmi sekizinci günü taribli 1 
i§bu vekäletnamedeki imzaE 

ifaya mezun ve selähiyettar 
olmak üzere hmirde mukim 
bay Robert Dungan Masson
n'u vekil tavin eyledim. ~u 
kadar ki mumaileyh bay Lesli 
Hud veya Ral\miden birile 
mü§tereken ve mü~temian 
hareket etmek üzere mezun
durlar diye sözü bitirildi:) 
Verilen bu takriri benyeminli 
noter bir nüsha olarak tan· 
zim ettim ve muhteviyabm 

izmir birinci icra memur-
lugundan: 34/3117 

$efikanm Hüseyinde olan 
alacagmdan dolay1 mahcuz 
Bornovamn narhkuyu mev
kiinde käin (850) lira k1ymet 1 

takdir edilen 11 dönüm mik
darmda siyah üzüm baga ve 
i~inde 50 aga~ §eftali ve 6 
kay1s1 olan mahaJlin mülkiye
tinin yine Bornovada 2 inci 
kürt oglu sokagmda taj 6 
numarah ve 600 lira k1ymeti 
muhammeneli bir bap hane
nin a~1k arbrma ile ve 
birioci arbrmas1 1517/935 
pazartesi günü saat 11 de 
birinci icrada yap1lmak üzere 
sabhga konuldu. Bu ~rbr
mada sab~ bedeli tahmin 
olunan k1ymetin yüzde yet
mi~ be~ini bulursa en ~ok 
arbrana ihalesi yapdacak 
aksi takdirde en ~ok arb· 
ranm teahhüdü baki kalmak 
§artiyle sab~ on be§ gün 
daha uzahlarak ikinci arbr
mas1 3117/935 tarihine mü
sadif -;ar~anba günü saat 
11 de yap1lacakbr. Bu art1r
mada sab!] bedeli yüzde 
yetmi§ be§i bulmazsa 2280 
numarah kanun mucibince 
sab§ geri b1rak1lacakbr. 

i§bu gayri menkul üze-
rinde her hangi bir §ekilde 
hak talebinde bulunanlar 
ellerindcki resmi vesaik ile 
birlikte 20 gün zarfmda 
birinci icraya müracaatlan 
läz1mdir. Aksi halde haklar1 
tapu siciliyle sabit olm1yanlar 
pnranm payla~masmdao ha
ri~ kalacaklard1r. Sah§ pe§in 
para ile olup mü§teriden 
ayr1ca yüzde iki bu~uk del
läliye resmi abmr. Bu bap-
taki müzayede kaimesi 
görülmek üzere 30/6/935 
tarihinden itibaren a~1k bu
lundurulacakbr. Talipler yüz 
de yedi bu~uk pey ak~esi 
veya banka itibar mektubu 
ve 34/3117 numarah dosya 
ile birinci icraya müracaat
lari ilän olunur. 

kendisine cehren ve alenen 
okudum ve mealini anlatt1m 
arzusunun tam istedigi gibi 
zaptolundugunu tasdik et
mesi üzerine bu vekäletna
mei umumi zmm hepimiz 
imza ettik ve mühürledik. 

~ahitler: iliya Ahmet Nu
rittin imzalar 
ikrar eden 

Türkiye yag ve mamuläh 
sanayii Limitet §irketi mü
dürü umumisi Jah Jak Hoh§
traser imza ve kili§e 

T. C. istanbul ikinci No
teri Hasan Hüsnü mühürü 
resmi ve imza 
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lzmir lkinci lcra memurlu
gundan: 

Tamami ( 4000) lira krymeti 
muhammeneli lzmirde Mey
veter gümrügü sokagmda 
32./14 eski 12/12 .<eni No. b 
ve halen lzmir O~ünü Noter
liginin itgal etmekte bulun· 
dugu gayri menkul taribi 
iländan itibaren otuz gt1D 
müddetle a~ak arhrmaya koo 
muttur. Birinci a~k arbrm• 
3-7-935 tarihinde saat 11 de 
dairede yapilacak ve kiymetj 
muhammenenin yüzde yet· 
mif he1ini tutmad1g1 taktirde 
snl:iet gün daha temdit olu· 
narak ikinci a~1k arttlJ'IDas• 
29-7-935 tarihinde yinc saat 
on birde dairede yaptlacak• 
br. Talip olanlarm k1ymeti 
muhammenenin yüzde yetmif 
be~i nisbetinde pey ak~as1 
vermeleri liz1mdu ve bu bu 
susa ait a~1k artbrma prt· 
namesi 25-6-935 tarihinde 
daire divanhanesine talik o· 
lunacakbr. HakJarm tapu si· 
cilli ile sabit olm1yan ipo• 
tekli alacakhlar ile diger all 
kadarlar1 ve irtifak hak sa• 
hiplerinin bu haklanm ve bo 
hususa faiz ve masrafa dair 
olan iddialarml evrak1 müs
bitelerile yirml gün i~inde 
daireye bildirmeleri aksi bal 
de haklar1 tapu sicilli ile sa 
bit olmadikca saht bedeliniD 
paylatmasmdan hari~ kala· 
lacaklar1 ve daha fazla iza· 
hat almak istiyenlere bu itc 
ait olan 7600/934 No.b dos· 
ya irae ve tafs1lah lizune 
Aerilecgi ilän olunur. 

„ ~,_-, .,,......._~„ ..... ,„ 8::411 '• ....... ~ 

lzmir ikinci icra memurlu· 
gundan: 

Karantinada iskele yoku· 
1unda M1sirh Hasamn evinde 
oturan Dudunun vereselerin· 
den ~aban tarafina. 

izmir Ü~üncü Noteri Ha· 
san Tahsin' e murisiniz Dudo 
nun 3400 ü~ bin dört yüS 
liraya ipotekli izmirde Mey· 
veter gilmrügü sokagind• 
32-14 eski 12-14 yeni·num•" 
rah ve halen izmir ü~üncl 
11oterliginin i§gal etmekte ol· 
dugu gayri menkulun tam•' 
mma ü~ yeminli ehli vekJ 
tarafindan 4000 dört bin lir• 
k1ymet takdir edilmit ve if" 
bu gari menkulün paraY• 
~evrilmesine karar verilere~ 
birinci a~1y arhnnas1 13-1 
935 tarihinde ve k1ymeti 111"' 

hammenenin yüzde yetdlif 
be1ini bulmad1j1 takdirde 
ikinci arthrmanm 29-7-935 
tarihinde dairede yapilacai1 

103 ncü madde ile a~1k ar' 
bma ilim teblii makam1P1 

kaim olmak züere ilin ob>' 
nur. 

i~bu suret daircde aosya
smda mahfuz 4 Haziran 935 
tarih ve 4884-150 numarah 
ashna mutab1k olmakla tas
dik k1hnd1. 

4 Haziran 1935 
Pul 

istanbul ikinci Noteri 
T. C. 

Alsancakl1larB 
Müjdel .. 

Hasan Ark 
Resmi mühür ve N. imza 

H. Serdenge~ti 
Umumi No. 5073 Hususi 

No. 11112 
Bu vekäletname suretinin 

daireye gösterilen tasdikli 
nushasma ve dosyamizda ah 
konulan suretine uygun oldu 
gu tasdik k1lmd1: Bin dokuz 

yüz otuz be§ senesi Hazaran 
aymm onuncu Pazartesi günü. 

Resmi mühür ve imza 
okunamamJ§br 

(1710) 

Alsancakta .Lezzet 
l~okanta 1\c1Jd1 

Tekmil e§ya vedavab 1110' 

cedded olmak üzere Als•11' 

cakta Bornova caddesi11d' 
kö~ede a~1lan yeni lokaot•Y' 
Alsancakhlann bir defa tef 
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nef;, 
yemek, yalmz lokanatnuzd• 
bulabilirs1mz. 

Bir defa mutlaka tecrOb' 
ediniz. · 

Alsancak Bomova caddefl 
.1 • • • kö~esi No. 101 

~ N . Osman ur1 
(Arkas1 var) 
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~~~l2:t:A:*!A:~~~t:i:i:**:AI~~~ BLAK FLAG Y AZ GELiNCE ~ 
l{~hklar1 a tar ve vazhk el biselerimizi arar1z 
Y azhk elbise yaphnrs~1z bunu zevk, keyf ve ne1e ile 
reyinebilmek i~in her halde hükümet konag• kar,astnda 

Mehmed Zeki ve biraderi 
Terzihane~ine ko~u?uz. ~ize bu.!~k~ek ! 

sanat muesseses1n1 tavs1ye ett1g1n11z i 
ic;in bize de te~kkür edeceksiniz 

1 Nihayet kurtuldum 

G 
R 
• 1 ' . . ~ . . 

BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 

BLACKFLAG 
tes mouc:h4i&, moustiqu••• cafard•, fourmia, pun•i•••· puces 
•i tau~ :mtus insect•• pemici.ux in•tll~ianiDment! Son em
pfoS u~ Hnlf ~11neu ••• U ne tecl"le p11e ••• o.r; leiste t.ucu:te odaur. m~~~~~ 

~n· ra p-··•T ... UMUM 
u 1 \l : •. ~ :·~· l 1111 · ·' •d C.~'on~·o~ n ~... «•At.o•ül ~ • • "!!!! ~ 

DEPOSU: 

H 
~„„;::::,,.,=, ""~"" ... ,..~-,., .'-• ..,. 
,,,,.„,„,.., ,,,.,.~,, ........ ; 

\, P 2 inci kordon No. 88 
~- · .... "'. ....::-=..·-"":'.::2~~-~m;;wm:~ ·mtm~~JfiW.\illiiJWP11 

• '.- .·L. 

Telefon 3306 
• • . ll''"'ll?"•'l!!ll~~...i~l';.111!;.Ql'.::~ll"'Q ff"''fllll"tlUll"'"P"!lllll'"!llfll!!l.i""'qli"'""''"'ll"'"' :tlt1c:t1c1c1c1clt1c1c1c1c::1c1c1c++1c1c**++~ 

V - 1 , i(A,.dE~ML!~ ::AE~1TAM~"~'ll l 1zm ~r ve 'o ~,;r~i 
N 1t:1 Mütekaidin maa,Iar1m r:i i Otobüs, Kamyon ve a 

bi§, ba~ agrilarmdan hayatun daimi bir azap11 iskonto eder tj Tenezzüh Sahiplerine ~ 
tan ibaretti. Fakat gripin beni bu rt~d;4~.;1ni;i11i;1111~ut:e!.111t;11rt;11~1i;i11~01~11~1111•~1~1';!'11~11~11~n•111;t.1!:9!!11i;i11~1(4 Uzun y1llardanberi bütün markalan ta§iyan otomobil-

~~'t.. 11t01111h111ifllottdll11t.1111~u11lll11ri!ll111"1111,„~11äI1111rn11111111r11J0111„11nh11illl~1111lllliilllll1u1u1111111111,„111 • ll•u•d.,.. 111„1ulr11111Jb111••ta:a lerin her türlü tamir i§lerindeki bilgi ve emegime kar§l 

iztiraplardan kurtard1 bir ~ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana ba§b 

Hamak us~as1 geldi 

Yazin bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede ho,ca vakat 
~:~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola itini 
•Qrür her boyda hamak, ~eoit av torbalan, pazar fileleri, 
~r filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret· 
ltieainde bufabilirsiniz. 

""------------~----------~~----------
YAZ 

Derime hi~ tesir 
Y A Z, K 1 ~ 

Lüks 

F eri t 
YAGSIZ KREM 

lli kullan1r1m. 

~ Q beni kt,ID SO

f \lktan yüz derimin 
'-'ru,ma, ~tlamasma , 

lllani oldugu gibi ya· 
~lh da güne§ yakmast· 
t»a, karartmasma kar„ 
~~ ~a elimdeki silih 
•hr misiniz nedir ? 

(Ferit) 

GÜNE~i 
etmez, [Karartmaz ~ünkü~ .. 

V agstz Kre1n ' 
t idi;. -u..i........:.~--~,.:-. 

"trkez F •t ~ i FA 
Deposu erl eczanesi 

Hiikumet srrasi 
... -....c:-

YALNII 

Her yerde dikkat 

Mesimin en büyük filimlerinden ikisi birden 

A~KIN SESi 
HERBERT ERNST GROH - iLSE STROBRAUA 

Ga§yedici teganniler, yüksek bir muzik 

ba§tma bir garaj a~mak istegini verdiginden sevdikle
rime ve sevildikJerime temiz, ucuz, ve ~abuk i§ yapmak 
i~in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankasa strasmda 1 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 sayg1lar1mla bildiririm. 

B Sab1k !;lavrole Gara j1 Makinisti -. , « ATA SINMAZ ~ 

~~:nc~~~~~~~~~~~~~'AC~~~ 

Ulks ••• Yeni cuz u erg1s1n1n ~e§itleri 
VE 

Büyük Tenzilit1 
Tuhafiyeye a.it bütün ihtiya~lar1mz1, hediyelikJerinizi e§i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Semsi Hakika t 

Ucuzluk Sergisi nden a1tn1z 

Saygadeger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbet
ten alc:hgun1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarbkhk :yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~laran1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her bangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursanaz 

geri getirir paramz1 tamamen abrsm1z 

fl Sati~lar1m1z her vak1t n1uhayyerdir „ 
•" ~A1l111hil111Jml11lllllll1'.. 1lulirl11imlnili.lll!l iill1imll11!t!llbllll)J1111ldllb&dhidmudb1dlirl 
•s j Elektrikli.!ramvay deposu kar~1s1nda i 
:3 GUZELYALI i 

Muhabbet Dellalar1 1 ~ Deniz Banyolar1 A~1ld1 1 
ALBERT PREJEAN - RA1MU ~ • 

g~~_=!_bir . .!!§k hikä~si 

Fransamn en yüksek komiginin oynac:hgi :;: ,j izmir Belediyesinin her türlü s1hhi ve D 
iki saathk bir kahkaha filmi ..:•~ ~ f enni ~artlar1 haiz vc 124: oday1 havi, kad1n s 

A Y R 1 C A : ..:: i_-_- ve erkek banyolar1 bu 1nevsin1 ivin ac;il- • 
F 0 K S ._l ünya havadisleri ~ .,. 

1 s· . . • ~ m1~br. ~ D KKA T : tnemam~z bu haftadan 1tibaren Cumar· I• j k D 
tes1 ve Pazar günleri müstesna „ G ~~y:~i:ar Du~ T esisa t1 VARDIR • 

hergün saat 16 da ba§lar a ':!:" g. 
------~S~E~A---:-N~S~L~A--R----....:--1•1 ~ Elektrik, her türlü istirahat esbab1 temin edilmi§tir i' 

~ Hergün: ~6: ~~,4o - 1~,30: 21,1s t::: 3 Fiatlar Ucuzdur S 
iJ Cumart~~· ~gunu. 12:~0 14 16 (talebe seans1d1r. :• ~ll!llllllll[lllllllllllllllll!l11illlfll!lll "111lllllllflllllll!ll'lll!l11i11111!111!'1!1111fllfilWlllllllllllllllllllllllllll111!11111111111jllll!ll111111•~ S Pazar gunu: 14 de dave seans1. ~ ~·1t111•"111JI• '1111' quw 1 ·:~ illi~11~· qyp ~1111·.·1v •'llir ·•u1• qU1'"'ijjl'''lll1r•1'""''-..i1•·•11w·l\!!J 

E ( <;ar1amb, Per§embe, Cuma günleri son seansta ~ YUKSEL RAKJSI 
~ " A~KIN SESI „ diger günler " MUHABBET ~ A 
r!2 TELLALLARI filmi gösterilir ) :~ z zaman zarf1nda Kabaday1 
~„kur:,t:•:-~ · •• ~ ~. • rak1s1 kadar yükselmi,tir 



r:~~ 
-1< - -- - -- ~ 
~eL!ll!PI •I J: IEll: ._~ 
~ OOffOO „ 
~ Bunu Siz Bulacaks1n1z lt 
-t( Yazan: SIRRI SANLI Si 
~~+++++~ - 7 - ~~ 

Dudaklarla imzalanan bir 
anla§ma ! 

- Hakk1n1z var, yuregm- ister, fakat onu bileklerin-
deki bütün kötü §eyleri kus- den tutan Ziya Pif kin 1srar 
mas1 i~in daha biraz bekle- eder: 
meli. - Size bir ~artla bura-

- Bundan ba1ka s:are yok. dan ~akmamza müsaade ede-
Leylä, vadeden ve vadm1 

tutacagm1 anlatan baygm ve 
s:apkm gözlerle Ziyay1 dik
katle süzdükten sonra m1nl
dand1 : 

- Size inanmak caiz ise, 
siz, beni, birs:ok iosanlarm, 
lzmirin en güzel kadam bul
dugu kar1mzdan daha güzel 
buluyorsunuz, öyle mi? 

- Madam ki bunu bana 
söyletmekten zevk duyuyor
sunuz, evet size tekrar edi
yorum, yalmz kar1mdan, 
yalmz izmirdcki kadmlardan 
degil, dünyanm en güzel 
kadmmdan daba ~ok gönül 
~ahc1, daba s:ok güzel ve 
dilbersiniz. 

- Biraz daha yava~ söy
leyiniz, öbür odadan kar1mz 
duymasm .. 

rim: 
- Nas1l 1art? 
- Bir andla§ma imzahya-

cag1z. 
- Ne gibi? 
- Yarm ak1am Güzelya-

hda birle§ip oradan lnciral
bna ge~ecegimizs dair. 

- Bunun is:in mukavelemi 
yazmak liz1m? 

- Y azmak lizam degil, 
fakat 'imdi imzalamak ge
rektir. 

- Burada nas1l imza ede
biliriz? Etrafta ne kig1t var, 
nede kalem. 

- Bunun i~in kalem vc 
kig1da lüzum yoktur. 

- Neyc lüzum vard1r? 
- Dudaklara ... 
Ziya, Leylay1 omuzlarmdan 

tutarak öper ve kils:ük oda
dan ~1karlar. 

(Arkas1 var) 

f;in finans 
Konferans1 

Londra 12 (A.A) - <;in 
finans1 hakkmda Nankinde 
toplanacak konferansa ilgili 
üyelere gönderilecek s:aitr· 
ma bakkanda buraya hi~bir 
haber gelmemi1tir. 

---~ ....... __ _ 
Vapurda 
Unutulan 
K1ymetli e§ya 

Atina (Özel) - Brendizi
den avdet eden Sefaloni va
purunun kaptam, Pire limam 
zab1tasma, vapurun Korfodan 
Brendize yapbg1 sefer esna
smda anbarda bulunmu§ olan 
bir bavul teslim etmi1tir. 

Bavul zab1ta tarafmdan 
a~1lm1,, ifinde fevkaläde k1y 
metli e1ya ~1km11hr. Bu e§ya 
arasmda Miläddan evvelki 
zamanlarda yapilm1§ bir ta
k1m testiler, vazo kapaklar1, 

- resimler, ha~lar, par,ümen 
inciler bulunmu§tur. 

Bu e1yaya k1ymet bi~mek 
üzere ~agu1lan ehli vukuf, 
bunlar1 birer birer tetkik 
ettikten sonra, hepsine tak
riben elli milyon drahmi fiat 
koymu,tur. 

•• 
Oz Dilim· 
O~enelilll 

HERGON 5 KELI 
NE~REDECE01% 

bl r - 22 inci Liate -
1 - Nakliyat - T 

--~~~~~--~--~-oo ~--------~~~~~ 

"Sebebi hayat1 '' n1n hayahn1 
mahveden katil 

Mahkeme koridorunda ba
basin1 öldürdügü tegrafla 
bildirilen hain katil evlad 
hakkmda fU tafsilit veril
mektedir: 

Samsun, [Özel] - Hukuk 
mahkemesinde ogullan aley-

hine davas1 olan Rizeli Haf1z 
Hakk1 admda biri davay1 
takip i~in Adliye dairesine 
girmi1tir. Hakk1 merdivenden 
~1karken oglu Mustafa taban-

~ p;q r+f'f ,. ·~1 
~ IJ1o1I "-· h~I 

ca ile kendisini yaralam11br. 
Derhal hastaneye kaldinlan 
hakk1 on dakika sonra öl-

mü1tür. <;1kan kur1unlardan 
yedisi Hakkaya isabet etmit
tir. Biri m· hkeme salonunda 
bulunan Ahmed isminde bi• 
rini ayagmdan yaralamt§hr. 

Katil ka~arken jandarma· 
lar tarafmdan yakalanarak 
silähile beraber Adliyeye tes
lim edilmi§tir. 
''+'' 11.„.11 

11'.;'J 
111.111 

Japonya Sahar bölgesinde 
yap1lan hareketleri 

protesto ediyor ! 
Ksinking 12 (A. ) - Japon hükumeti Sahar bölgesinde 

Japunlara kar,1 yap1lan hareketleri §iddetle protesto etmi1tir. 
Yetkili ~evenlerden bildirildigine göre, Kvantung ordusu 

§efleri Saharda Man~okuoda Japonlara kar§l yap1lan bare
. ketleri durdurmak i~in "iddetli tetbirler almay1 kararla§br

m11Iard1r. 

1 

1 

Bu 1eflre general Sung Sen Juan ordular1nm Sahar ilin
den ~ekilme hareketlerint de kumanda edeceklerdir. 

Nakil - Tatama 
2 - Vesaiti nakliye 
Tatit (ta11ma ara 

Örnekler: 
'1 1 - Bir memlckette t 
~ itleri, ekonomik gellt· 

s1k1 s1laya ilgilidir. 
2 - Deniz ta11tlan 
smda en ucuzu yelk 
lerdir. 

3 - Emvali d1enkW. 
Ta11h III 

Emvali gayri menkule 
Ta11ta1z mali" 

Örnek: Bay ... bütßn tl' 
§lth ve tat1ts1z mallar1" 

'1 kar1s1 üzerine s:evirdi. 
i 4 - Tedvin etmek ...,, 

1 
Dergime~ 

f M~devven - Dergin 
Örnekler: 

1 ~ 1 - Türk~e Kamusu, ~eot 
~ settin Sami'nin dergimif 
ft oldugu eserlerin en iyisidir: 
i 2 - A ... nm derginlefl 

arasmda bu isimde bir eser 
habrlam1yorum. 

5 - Kavanini müdevve· 
ncmiz - Dergin konula• 

r1m1• 
Muhayyile - Sanay 
Ömek : Siz bu haberi sa• 

• ~ naym1zda icad etmif olma• 
- Duyaua sanki nc ola

cak. 
0 , kendisini okadar ~ok 

begenmi§tir ki benim begen
mekligime lüzum bile gör
görmez. Kendini fazla be
genmi§ bir kadm kadar so
tuk bir mahliik daha ola
maz. 

1 Kamutayda 

At
mt•• ek ds.. s sl.d ~ 1 ~. • ~ ! Münaka§alar 
8 Ur UDya 1 er erJD ... D en - Ba~taraf1 1 incide -

Rusya 
Romanya 

- Ba,taraf1 1 incidc -
sinde bir k1van~la kaydetmek 
isterim. 

'1 hs_m_•_z·---------·• 
1 ~ Not: Gazetemizc g&nde-
~ rilecek yazilarda bu keli
ft melerin Osmanhcalan kul
i lamlmamas1n1 rica ederiz. 

- Eger sizi biraz daha 
fazla dinleyecek oJursam, 
beni ilk görü§te s:ok begen
diginiz gibi ilk bak11ta da 
da y1ldmmla vurulmu1 gibi 
sevdiginizi de iddiaya kal
k1§acaks1n1z. 

Size fozla yalan söylctme
mek is:in buradan aynlmak 
daha iyi olacak. 

- Sizi gürübde begenme
mek, sizi begenipta sevme
mek mümkün olur mu? 

Simsarm kans1 k1zkmhi1m 
zor1ukla yenmege ~al11arak 
bankacmm kulag1na f1s1ldad1. 

- Bizim maymunun neler 
bildigini görüyor musunuz? 
Bilmem ki bütün kocalar 
gözel sözlerini kar1lar1ndan 
ba,ka kadmlar i~in mi'! sak
larlar. Onun alacag1 olsun, 
ben de ona benim kim oldu

gumu gösterecegim. 
0 esnada Leyla ayaga 

kalkarak odadan ~1kmak 

~ank1r1da 
iki deprem 

<;ankm 12 (A.A) - Bu 
gece saat 22 ye 15 kala ~eh
rimizde bir hafif ve digeri 
biraz §iddetli iki deprem ol
mu~tur zarar yoktur. 

f
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Tezgahtar 

l l'3ayan ran1yor 
Orta tahsilli, bayan ve 

bay e§yas1 satmak üzere 
tezgähtar11k yapmaga muk
tedir bir bayana ihtiya~ 
vard1r. lstiyenler ya mat
baam1za veyahut (3811] re 
telefon edebilirler. 

dinamikidir ! l'degildir. 
_____ • • Mesele Yugoslavya ile ara-

~femleketirnizde bulunan 1\n1erika1i gazeteci 
~lis Gladvsin Ankara intihalan -

fstanbul ( Özel ) - Bir 
miiddettenberi memleketi-
mizde bulunan, 140 Ameri
kan gazesi muharriri Gladys 
Bakcr yarm Sofyaya gide
cektir. 

G ladys Baker Türkiyede
ki ihtisaslar1n1 anlatm1~br: 

" - lstanbula gclirken 
trende kar,1Ia,llg1m bir gen~ 
Türk bena demi~ti ki: 

( Her Türkün yüregini a~, 
orada tek bir gelime 
bulacaksm: Atatürk ! .. 
Atatürk insanlarm fevkinde
dir. Bütün bareket vc faa
liyetlcrimizde ilham1m1z1 on· 
dan almz.) 

Bütün Türkiyde bu dü
§Ünce ile kar§1la1bm ve 
Cumhur Ba,kammzla konu
tabilmek firsabna buldugum
danberi, Türk ulusunun, Yü
ce önderini nis:in bu kadar 
takdirle kartdad1klar101 an
lamak, benim is:in, arbk gü~ 
bir fey degildi. Y aphit bü
yük ink1libm neticesini gö
rünce, medeniyetin ilerle
mesi yolunda, ancak yüz se
nede yaptlabilecek. i§lerden 
de daha ~ok i~ler yapbgm1 
anhyorum. 

Bugün dünyada yüksek ide
aller, parlak nazariyeler ta
§lyan bir s:ok devlet adam
lan vardar. Fakat Türkiye
nin Cumhur batkan1, dütün
celerini tahakkuk ettirmckte 
hakikaten görülmemit bir 
kabiliyetc maliktir. Ben Ata
türkü, pratik bir ink1libc1 
diye amyorum. 

Gördügüm dünya 1ahsi
yetlcri i~inde Kamil Atatür
kü, bllyiik bir lider ve bü-

yük bir §ahsiyet olarak en 
dinamik teläkki ederim. Ka
dmhgin inki§af1 yolunda abl
mt§ slan geni§ ad1mlar, in
sam bilhassa mütehassis edi
yor. Türkiyde kadmlar, etid
ligi ( müsavab ) yalmz ka
nunla degil hakikatte de ya
fiyor. Ankarada kadm say
lavlanm1zla konutmak zev
kini elde ettim. Türk kadm 
saylavlart devlet tahsiyeti 
olmakta, bütün diiyadaki k1z 
kardetlc rine ödayak oluyor
lar. 

Türkiyede en öncmli tec
rübelerimden biri de, devlet 
adamlanmzdan birka~ile ko
nu,mam oldu. Ba1bakanm1z 
general ismet lnönü 11mdiye 
kadar konu§abildigim ,ahsi
yetler arasmda en ses:mele
rinden biridir. Süel (askeri) 
zaferleri ve Lozandaki par
lak siyasalhg1 bakkmda ki
tablar okumu1tum. Arsmlusal 
bar•§ yolunda dyrmaks1zm 
~ab11yor. 

Kamutay ba11kammz Ab
dülbalik Rendanm kadm 
haklarma en ~ok taraftarlar
dan biri oldugunu biliyar 
m1ydm1z? Bana günün birin
de kendi yerini bir kadmm 
doldurabilecegini söyledi.„ 

Maruf gateteci 01§ i,Ieri 
I~ ltleri ve Baymd1rhk Ba
kanlanm1zm yüksek meziyet
lerinden takdirle bahsetmi§
tir. 

"Ankara beni hayrette b1-
rakb. Orada bulundugum 
müddet~e daima: (<;ölü bir 
gül gibi a~bracak) diye ~ok 
eski bir sözü habrlad1m. f1te i 
Cumhu~ bakan1n1z1n diifün-

m1zda yapilm1s olan bir an
la11mamn Kamutayca tasdiki 
i,idir. ~imdiye kadar yaph
g1m1z tecrübeye göre Yugos 
lavya hükümcti ile birlikte 
yaphg1z bu i1te faya görmü 
§üktür. Bu yeni degildir. 

Ge~en y1llardanberi tatbik 
etmekte oldugumuz usulün 
yenilenmesinden ibarettir ve 
bunda fayda vardir. 

Ekonomi bakammn bu söz 
lerinden sonra afyon karte„ 

liyle yap1lan söz bagmm at
yon ticaretimizi zarara ug
ratt1g1 ve kartelin el altm
dan i§ gördügil takdirde 
taahhüdlerimizin feshile af
yon ticaretimizin serbest b1-
rak1lmas1 hakkmda Berc Tür 
ker tarafmdan verilmi§ olan 
takrir okunmu§, rt:cldedilmi§ 
ve kanun kabul olunmu§tur. 

celeri hakikate ~evirmek yo
lundaki bir §ahidi daha ... 
Dün aga~s1z b1rak1lm1§ bir 
ufak yer olan Ankara §imdi 
mükemel binalar ve akasya
larm bczeldigi caddeler her 
gün daha güzelle§iyor. 

Son söz olarak ~unu söy
liyebilirim ki, Türkiyede ka
h~1m, meslegimin en aydm
labc1 safhalarmdan biri 
olmu§tur. Sizin heyecan ve
ren ,ahsiyetinizle temas 
etmekten ve etraf1mda gör
dügüm yeni hayattan büvük 
ilham buldum. Güzel bir 
konukseverlik duygusu, 1rk1-
mzm göze ':rarpan bir vas
f1d1r. Güzel bahlarm1z1 ve 
mavi fecirlerinizi daima ha
hrhyacag1m. Yüregimde, Tür
kiyeye kar§I bir daüssila ile 
dünyay1 dola~1p duracag1m 
ve bir gün gene Türkiyeye 
relec;ejim.n 

Buna kaniim ki, bu mesai 
ortakhg1 artacak, geli1ecek 
ve kendinize has bir enerji 
ile takviyesine §ahsan ~ah,
makta oldugumuz genel ba
n~m tarsini i§inde önemli bir 
yap1c1 olacakhr. „ 

Bal1kesirde 
Resim sergisi 
Bahkesir 12 (A.A) - Ne

cab bey ögretmen okulas1 
resim ötretmeni A. Sarnnin 
resim sergisi bugün Halk
evinde llbay tarafmdan 
a~1ld1. 

· ~kta„„ .............. ~ 

Lehistanda 
1 Döviz ofisi 
i Va11ova 12 (A.A) - _. 

Özel bir döviz ofisi kurul•
cakbrr Bu oJis yabaac1 para
lan albn ve k1ymetli mad•
ler ihracab iPn rubsatiyelet 
verecektir. Danzig te~ 
param olan Guldenin .iJl;acJ 
da daralblacakbr. 

Zayi 
1931-1932 senesindc Bal

~ova mektebinden ald1g11• 
§ahadetnamemi zayi ettilO· 

, Y enisi ala~gtmdan eakiainila 
hükmü yoktur. 

Bal~ovada merhum Abmed 
Seyit oglu Sadettin 

lzmir lkinci lcrasmdan: 

lzmirdc Alber Danon ile 
Mehmed ~avu1 arasmdaki 

Ayin y a panlar hisseli bulunan kabili taksidl 

1 olmamasmdan izale fUyu su-
A da na da J ,) erkek VC retile sab,ma karar verilmif 

A~ilma töreninde i1yarlar, 
ögretmenler ve kalabahk 
halk bulunmu§tur. Halkevinin 
hüyük salonu ba§tan ba,a 
degerli san'atkärm vücude 
getirdigi güzel eserlerlc be
zenmektedir. Sergi bir hafta 
sürecektir. 

bir kadtr vakaland1 Taponun H1z1r pasbant ma ... 
Adana (Özei) - On bet ballesinin Tapu ~k8t6fnni111 

erkek ve bir kadm Akkap1 187 sayfasmda ve Bubant 
köydne giden yolun üzerin- ~r11smda 2/4 eski 40 yeni 
deki bah~ede iyin yaparlar- numarah bir bap dükkin111 
ken polisler tarafmdan cnr- 1 n1sn 1200 lira k1ymeti mu· 
mü me,hut halmde yakalan- hammeneli olup ihale gtloll 
m1,lard1r. Adliyece haklarm- olan ve birinci erbrmas1 16-
da tevkif müzakeresi kesil- 6-935 T. müsadtf Pazar gO-
mi1tir. :Tahkikata devam ne raslad1gindan ogtln res1111 
ediliyor. 1 tatil günü oldugundan birinci 

I·brah1·m Pertevl arbrma 17-6-935 T. mllsadsf 
Pazartesi günü saat 11 de 

(Fen ve san'at) mecmuas1 
namma ,ehrimizden basm 
Kurultayma delege olarak 
i~tirak eden sahibi bay ib
rahim Pertev arkada11m1z 
dün Ankaradan §ehrimize 
C:lönmüttür. 

icra edilecegi ve ikincl arbr'" 
ma 3 Temmuz 936 T. mti1a
d1f <;ar11amba günü saat 11 
de biraktlacagina hiasedat 
Mehmed ~avu1 ve bu dilk" 

t kina talip olanlara teblig 
' makam1na illn olunur. 
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