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Vas1f C1nar1n ölüsü özel trenle 
Odesaya gönderildi 

1 

1 

süel okula ögrencisi ve Pan
rüs merkez yöretim komitesi 
sayg1 töreninde bulunmu~tur. 

Ölü alay1 istasyona dogru 
ilerlemi~, muhaf1z k1tas1 pi
yade olarak alayla birliktc 
gitmi§tir. Binlerce ki~i ala
ym arkasmdan yürümü~tür. 

istasyonda bayraklar yariya 
<rekilmi~ ve trenin önünde 
süel ktta yer alm1~hr. Tabu-

Moskova S(A.A) - Vas1f 
<;1nara son ölü töreni dün 
Yapdm1~tir. El~ilikte tabutun 
buJundugu salonda merkezi 
Yörütüm komitesi ba~kanmm 
Oruntag1 Miazki ile Litvinof, 
Rozeng<Jltz, Krestinski, Sto
rnonaikof, Budyeni, Eliava, 
Mihael, Kaganovi~, Tezorof, 
Or)of, d1~ i~leri komiserligi 
Yüksek i!jyarlanndan Züker
lban, Barkof ve el~iler haz1r 
bulunmn~lard1r. 

t 
tu götüren tren ag1r bir su- 1 

"l" h .. d rette ve o u avas1 ipn e 1 
Tabutun ba~10da son sayg1 

nöbetini Litvinof ile el~ilerin 
en eskisi ltalya büyük el~isi 
A.ttoliko, Afganistan orta 
tl~i1i Abdülhasin Han Aziz 
"e Romanya büyük el~isi 
Cuyuntu yapm1~lard1r. Tabut 
fllij mar~1 ile salondan lpka
tdrn1§ ve bir top arabasma 
Yilktenmi§tir. El~ilik önünün
de Stalin muhaf1z k1tasm
dan bir süvari müfrezesi ile 

1 Br 
----...---

Moskova istasyonundan uzak
lanm1~t11·. 

Ankara 5 (A.A) - Mos-
kova büyük el~imiz Vas1f 
<;marm ölümü memleket i~in
de ve d1~mda kendisini tam
yan ve sevenler arasmda 
büyük bir ac1 uyund1rm1§hr. 
Vas1f <;inar ailesi bu ac1y1 
payla§anlara minnet ve ~ük
ranlarim sunmaktad1r. 

l egmen Saim Berlin musaba 
kalar1nda birinciligi kazand1 

BINiCiLERiMIZDEN BiRi A TLARKEN 
I 8erlin, 5 (A.A) - 3 Haziranda Ren Ondülü yart§ma tür
fl uluslardan 84 at girmi§ tegmen Saim Palatkan Kismet 
'd1„d k" b" . ·1· ~. 1 t „ a 1 atla mnc11g1 a mt§ ir. 

tyijp Öncü de kazananlar arasmda derece alm1~br. 
~~~~.„~~~~~~~ 

1 Y oktan var edilen bir acun! ~ 
' Yazan: SIRRI SANLI ~ 

' 

Ba~yazn1an1n11z1n yeniden yarattJan An- n 
karadaki gezgi ve ara:§hrn1a notlann1 ~ 
lop]uyan bu eser yakanda (Halk1n Sesi) nde ~ 
ter rika edilecektir. i 

a.ns1z sa ror 
Cumur 8a§kan1 Kabine te§kiline Bay Laval1 
memur etti. Bay Laval teklifi kabul etmedi 

~ikagoda 
Bir sokak 
Muharebesi ! 
1 No. h halk dü~tna 

vakaland1 Paris 5 (A.A) - Cumhur : 
reisinin uz1yacak olursa eko
nomik alanda ve frangm du
ruluk baknnmdan pek ters 

sonun~lar vermesi ihtimali 
olan kabine buhranma 'rabu 
cak son vermege c;ah~acag1 
söylenmektedir. 

Dün siyasa alaninda biraz 
sürekli bir durum kazanacak 
hükumeti korumaga en ~ok 
yariyacak olan diplomahn 
bay Lava) olacag1 söylen
mekte, Cumhur reisinin yeni 
kabineyi kurmak i~in bay 
Lavab yanma ~ag1raca anla
~1lmakta idi. 

Bay Lavahn bunu kabul 
edip etmiyecegi belli degil
dir. Yalmz kendisin Cumhur 
reisine bay Buisonu bir kere 
daha denemesini önergedigi 
söylenmektedir. 

Bay Buison da Cumhur 
reisine bu i§in äyan meclisi 
ba§kan1 bay Jeannenyye ve
rilmesini söyledigini gaiete
cilere bildirmi§tir. 

Paris, 5 (A.A) - Buison 
kabinesi ü~üncü cumurlugun 
kurulu§undan beri palemen
to kar§tsma 'r•kar ~1kmaz 
devrilen be~inci kabinedir. 

Birincisi Roche Bout kabi
nesi olup May1s 1877 de 
devrilmi§tir. ikincisi Risbot 
kabinesidir ki 1914°de dev
rilmi§tir. Ü~üncüsü 1926 da 
dü§en Heryo kabinesi. Dör
düncüsü de 1930 dü§ert Cha
utemps kabinesidir. 

Paris 5 ( A.A ) - Ana
dolu Ajansmm özel aytar1 
bildiriyor: 

Parlementoda geni§ yetke 
drojesi iki rey fazla ile red
dedilmezden önce finans ko
misyonu projeyi 18 oya kar
§1 19 oyla onaml§hr. Bu du
rum kar§tsmda ba§bakan bay 
Buieon hükumetin ~ek1limini 
verdi. Cumur ba1kam Löb
rön yeni kabineyi kurm1ya 
te-U- . 

etmi§ ise de Buisison kabul 
etmemi§tir. Bugünkü buhran 
kar§is•nda Radikal f1rkas1-
nm ~~§kunlugu Heryoyu de- 1 

gil Daladier ve Bonnetyyi 
tutuyor. Bunlar sosyalistlerle 
birlikte bir sol kabine ku
rulmasma taraftar bulunu
yorlar. Bu ~ogunlugun yeni 
kabinenin kurulmas1 i~indc 
naz1r hir rol oymyacag1 gö 
rülmektedir. 

Londra 5 (A.A) - lngiliz 
basm1 Fransadaki kabine 
buhramm büyük bir ilgi ile 
gütmektedir. 

Deyli T elgraf gazetesi do
kuz ay i~inde ü~ kabinenin 
dü§mesi Fransadaki siyasal 
partiler arasmda sürmekte 
olan güvensizligin ve ~özül
menin bir tamb saymakta
dir. 

Deyli Meyl gazetesi ü~ün-
::;:: 8 8 Si 

u naz 

cü F rans1z Cumhurlugunun 
kurulu§unaan beri 'rlkan si
y"sal buhranlarm en büyügü 

nü §imdiki buhran oldugunu 
yazmaktadlr. 

- Sonu 4 üncüde -
t:•l [•l ra: 

SIZ 

~ikak~o (Özel) - Bir n 
marah halk dü~mam De 
yakalanm1~br. Devis bank 
Krummer ile Hoyserin ogl 
nu ka~1rm1~h. 

Kendisi ~etesile berab 
kahvede otrurken birdenbi 
20 polis i~eriye girmltti 
Bunlar pencereden soka • 
ve kendilcrini bekliyen ot 
mobillere atlam1§lard1r. Dev 
sin 01omobili zirhb idi. 

Sokakta 20 dakika ~arp1 
ma olmu,tur. Devis, otomo 
biline arka taraftan bine 
bir detektif tarafmdan yaka 
lanm1~br. 

---·~ 
italya Afrika 
ya SOJ bin as 
kergönderece 

~----------------oo .~--~-------------

Roma ( Radyo ) - Silih 
altma ~agmlan 909 bin kiti 
den 500 bin ki!}i ~imali Af
rikaya gönderilecektir. 

italya - Habe~ uzlatma 
komisyonu ay1n albsmda top-Zab1tay1 uzun zaman ugra1-
lanacakbr. t1rd1ktan sona yakaland1 Paris ( Radyo ) - Buge-
ce geien haberlere göre ltal
yan Somalisile Habesistan 
hududunda bugün yeni bir 
hädise daha olmu1tur. 

Zab1ta Karata§, Karantina \ 
iki~e§melik, Buca ve Kar§t
yaka bölgelerindö bir ~ok 
h1rs1zhklar yapan l bir hirs1z1 
meydana ~1kararak e§yalarla 
birlikte yakalanm•§hr. 

Bu adam Mudanyah 37 
ya§mda Celäleddindir. iki~e§
rnelikde izmirli sokagmda 
28 numarah evde be§ ~ocugu 
ile oturmaktadir. Kendisi 1 

ü~ y1l Edimede polis memur- ' 
lugu ettigini söyliyen bu 
adam, bi(zab1ta memurunda 
bulunmas1 icabeden meslek 
inceliklerini bilmekte ve ~ok 
kurnazca hareket etmekte 
idi. 

Celäleddin Karantinada 
meb'us bay Sadettinin, elek
trik mühendisi bay Orhanm, 
icra memuru bay Ziyanm, 
mütekait kaymakam bay 
Lütfünün bay Salvator Bar
kinin evlerini soyarak bir 
~ok k1ymetli e§yalar ~al

m1~hr. Hars1z yüksek tahsil 
görmÜ§ bir adamdir ve Fran
s1zcada bilmektedir. 

mur oldugunu söyliyerek ka~ 
maga muvaffak olmu§tur. 

Kedisi bugün Adliyeye 
verilecektir. 

'';'! houill 
1';11 
lliurtl 

Mussolininin 
---"'ilfir---

) 7aras1 'TehlikeJi 

Almanyada 
'!119 

111ecburi askerlik 
Berlin (Radyo) - Bugün 

sakaklara 1914 - 1915 s101f
larm1 siläh altma ~ag1ran be
yannameler :yap1!jbrtlm1fbr. 
Siläh altma ~ag1r1lanlar ay1n 
17 sinde sevkedileceklerdir. 
Halk büyük bir sevin~ i~in
dedir. 

Karsta 
Faydal1 
Yagmurlar 

Kars 5 (A.A) - Dünden 
beri bölgenin her yönünde 
faydah yagmurlar dütmekte
dir Y ag1~10 ziyade yeni ge
li§mede bulunan bugday, ar
pa ~avdar ve diger ürilnlere 

Batmdan yaralanan 
· · · ~ok yaram1~br. IT AL Y AN BA~VEKILI ..... . u ............. 

Bir kaza neticesinde kafa- doktorlar ~ok agu bulmak-
smdan ag1r surette yarala- tadirlar. Tafsilit resmi rapor· 
nan Bay Mussolininin yarasm1 larla verilecektir. 

<;alarken en fazla tercih 
ettigi e~yalar Hah, Seccade, 
Saat kü~ük Heykelleri, para, 
altm, gerdanhk, elmas, ka
dm ve erkek e§yalar1, gümü§ 
~atal ve bi~ak tak1mlar1, gü
IDÜ§ ~ay tak1mlar1mlar1dir. 

Bu adam kendisini gizle
mek i~in daima kurnazca 
hareket etmi§ ve §tk geyin
mi1tir. Ge~enlerde taharri 
memurlanndan biri kendisini 

fm(~mmmm•„mm;~·i\l 

11 17 ~a:~:n~~~.; i~?art~==~:baren 
i ( Halk1n Sesi) () sayf a ve renkli olarak ~1-
i ki 0 • 



Sah.ih: 2 ( Halkm Se1i J 

~·Mr. ~~~~8~~~~~~ Osmanl1cadan IEsrarl1 cinayet 
'wH j ~1 ·„ ~~ i· .LA.. J. - II TÜRK<;EYE KAR!jlLIK- i KahvcciHasandomuz 
rl „"°" ~ LAR KILAVUZU sac;malarile öldürüldü 
~I Türk erle Kar§I Kar§ya ~ i Bartm (Özel) - Barbna 

~ lzale täbi <;e~tepe köyünde, ;30 
Yazan : Türkreye reva·ren · 1 etmek - G1.dermek 

.,. Y • lzam ya~larmda kahveci Ali oglu 
~ ANRI FÖV RE~AT SANLI etmek - Buyükse- Hasan esrarh bir surette 

~~~~ - 7 2 - ~~~~ mek öldürülmü~tür. <;if~ilik ve 
«T'rua gen1isi)) hergün, 1\nadolu sahilindeki lz'an - lzen,' izan bazan amelelik ile ge~inen 

T l b l l l l lzaz etmek - Ag1rlamak H r k d . ür { atarya ann1n savurc u < an gülleri, lzdiham _ Kalabahk k.~sanmk y;§tep~· öyün e 

gözünü k1p1r<latmadan yiyip duruyordu! lzdiva~ - Evlenme v:~:r~ a ar ir kahvesi 

24 santimetroluk bir mer- mek salonu ~imdiden hafif~e lzzeti nefis ~(Haysiyet) 26 mayis gecesi tamdik-
mi bizim tarassud mevkii- 1s1hlm1~h. Onur larmdan biri Hasanm kah-
rnizin bir metro ötesine Kumandammla erkämhar- ~eref - ~eref · l k k · 

"i "" vesme ge ere pey emn 
dü§tü. Kmhp dökülen olmad1 biyesi tarafmdan gayet sa- lzhar etmek - Göstermek üzerinde Hasan da mü§te-
ama bl.raz heyecan duyduk mimi ve dustane b1·r surette 
~te 

0 
kadar. · kar§tlandim. Hemen sofraya a~1ga vurmak, izhar etmek rinin ayak dibinde duvara 

M h b oturduk. Bir hayli yu-rüdü- lzih - lzin dayanarak uyumu~tur. Gece 
u ri ler, bo~ bir sipere iztirab - Göünü yar1smda kahvenin i~inde 

yapbklarr ab~ bitince, geri güm i~in bir kat daha artan 
kuvvetli bir i!O:tiha ile yemek iztizan etmek - lz1·n i·ste- bir siläh sesi patlamt§, mü§-döndüler, bizim bahriyeli ... k l kl 
lere saldirdim. k teri §a~ m 1 a uyanmca 

arkada§lar, Bogazdaki bütün me H · l d. · · k 
Bizim grup kumandanmm Kadern - Ayak asanm m e igmm ve en-

Türk bataryalarm1 ate§ a~- d · d f k 
sofras1, bütün Gelibolu ya- Kademe - Basamak isim örttügünün ar ma . 

maga tahrik ettikleri i~in r1madasmda me§hurdu. Bu varm1§br. y arah kahveci 
pek memnundular. J H b hususta yüzba§I Rozenin ta- asan iraz sonra ölmü~tür. 

10, 11 ve 12 eyliil- Yaz- M h 11· d J k "f lihi kendisine yar ve yaver a a m e yap1 an e~1 
maga degcr bir§ey yok, olmu§tu. <;ün~ü Nisin me~· Jale - <;ig sonucunda (neticesinde) Ha-
§Uradan buradan birka~ top hur Negresko otel ve gaziA Jandarma - Jandarma sanm cam1 kmk pencereden 
patlada. Barut yakarak vakit nosunun a§~1s1 onun eline Jenk - Pas ablan tüfek ile ve iri do-
öldürüyoruz. ge~mi§ti. Jiyan - Azgm, kükremi§ muz sa~malarile öldürüldügü 

SEDDiLBAHiRDE BiR Dijondanberi grup kuman- jülide - Damk, (se~) ka- anla§1lm1§br. Belirsiz katil, 
$AMPANY A zty AFETi damm1z, müstesna bir san'- n§ik §iddetle aramyor. 
13 Eyliil, pazartesi - Ge- atle bir sürü hi~ten yapilan K - ........... · ""ll!l •ww 

libolu yarrmadasmda, bu es- nefis yemekler yiyordu. Ta- Fec1· b1·r kaza 
nada devam eden faaliyetsiz baklar birbini takip ediyor- Kabahat - Kabahat 
likten istifade ederek kumnn- du ve hepsi birbirinden en- Kabih - <;irkin 
damm tarafmdan telefonla fes!, hattä arhk fena halde Kabh - <;irkinli 
vaki olan ögle yemegini be- b1kb&'Jm1z maymundan (s1gir Kabil - Olabilir 
raber yemek davetine icabet eti konservesi tayini ) yap1- Kabil (makule) - Gibi, 
ettim. Dört aydanberi yüzü- lanlar bile ... ~e§id, türlü, eins 
nü görmedigim kumandan GEL1BOLO SEFERI HAPI Kabil (makule) -Katagori 

Hallon Sesi gazetesi 
idare n1üdiriyetine 
Kad1köv T'icaret vc -

sanavi odas1ndan: 
Kad1köyünde te§ekkül e

den (Kad1köy dokumacilar 
kooperatifi) 30-5-1935 günün
de sicil ticarete kayt edilmi~ 
oldugundan esas ve zeyl mu
kavelenameleri aynen a§ag1-
ya dercedilmi§tir. Ticaret 
kanununnu 42inci maddesine 
tevfikan gazetenizle ilämm 
rica ederim. 

Kad1köy Ticaret ve 
sanayi odas1 
ßa§kätip 

Mustafa Sezen 
Ba§ kam 

Mehmet f§lak 

DENiZLi, KADIKÖY NA
HiYESi DOKUMACILAR 
KOOPERATiF ORTAKLIGI 
ESAS MUKA VELENAMESI 

Madde: 1 - Ä§ag1da zik
redilen hisselere sahip äza 
ile bilähara ortakhga i§tirak 
edecek olanlar arasmda mü
tehavvil sermayeli ve mahdut 
mes'uliyetli bir kooperatif 
ortakhg1 te~kil edilmi§tir. 

Madde 2- Ortakhgm un-
vam (Kad1köy dokumac1lar 
kooperatifi) dir. 

Madde 3 - Ortakhgm 
maksat ve gayesi §Unlardan 
ibarettir. 

A- Dokuma imäli i~in 
läz1mgelen iptidai maddeleri 
mÜ§tereken tedarik ve bun
lan kooperatif äzaJarma tevzi 

ald1g1m harb madalyas1 §ere- YUTTU Kabiliyet - Y etenek 
fine benimle beraber §ampan- Sofrada konu§ma mevzuu, Kabiliyet (lstidad anlamma) 1 

eylemek, 
B- imalät i~in läz1mgelen 

f malzemeyi gerek ortaklarm 

l(1nlan ~i~e oar~alan 
bogazina sapland1 
istanbul (Özel) -Cibalide 

Karanhk mescid sokagma 
oturan yidi ya§larmda Nadi
de admda bir k1zcagaz dün
gece zeytin yag1 almak üze
re bakkala giderken ayag1 
bir ta§a tak1lm1§ ve dü~müs
tür. Bu dü§mede elindeki 
§i§e kmlm1§ ve sivri par~alar 
kü~ük Nadidenin koluna, bi
legine ve bogazma saplana
rak damarlar1 par~alay1p 
ag1r surette yaralc1m1§br. Ya-

1 

rah k1z söz söyliyemiyecek 
bir halde hastaneye kaldml • 

ya i~mek istiyordu. tabiatile yar1madakdaki va- - Amkhk 
Morto koyunun tizdigi za- ziyetimiz oldu. Yakmda bu- Kabilliyeti intiba - Du-

rif kumlu yolu takiben yaya buradan hareket edecegimiz- yu§lu 
olarak Seddiibahire dogru den, Anadolu sabiline ~1ka- Kabiliyeti inhilal - Eri-
ilerlemi~. Evvelä, vaktile bir cag1m1zdan, Selänige gidece- genlik 
yigm halinde terkettigim gimizden bahsediliyor ama Kabili tahkik - Ger~inle-
Seddilbahi koyüne vardim. dogrusunu isterseniz, kimse- nebilir 
Köy, §imdi tamnmaz bir hale nin sarih bir §ey bildigi yok. Kabili inhina Bükülür 
gelmi§ti. Burada ne degi§ik- Herkesin kat'iyetle hildigi Kabili inhiläl - Erir 
likler, ne düzetmemeler ya- bir~ey varsa 0 da arbk Ge- Kabili inhiläl maddeler 
p1lm1lmam1~h ki. Sokaklar1 libolu seferininin hap1 yut- - Erirler 
ge~ilmez bir halde dolduran tugu ve gayretlerimizin ba§- Kabili afiv - Bagi§lamr, 
y1kmttlar ve süprüntüler kal- ka taraf!ara sevkrtmek liz1m 
dmlm1§, kuru duvarlar ya- geldigidir. 

Saat 15 te, .kumandammpdmt§, yani yollar a~1Im1§ ve 
dan ve muavinlerinden mübir dekovil hatb kurulmu§tu. 

köyden ve pläjdan ge~en bu saade istiyerek, ihrac plä-

d k ·11· d jma, River Klayd vapuruna e ov1 n üstün e mini mini 
bir lokomotifin tiz düdügü dogru gittim. Avdet I~m, 
etrafi ~mlabyordu. Eskihisarhga giden motörlü 

Erkämharbiye heyetleri, dubadan istifade etmegi 
dü1iünüyordum. Beni batar-Avrupa ~atosu dedigimiz 

Seddilbahir kalesine yarle§- yanm civarma götürecek 
mi§letdi. Bu kadim hisarm olan bu kü~ük vas1tay1 bek-
ihtiyar duvarlar1, y1k1k bücle- Ierken, River Klaydm bor-

dasma bagh bir mavnanm 
rir, ilk defa elektrigi, kü~ük üstüne ~ikbm ve karaya 
bir motörün ~evirdigw i bir 

~1kar1lmak üzere istif edilmi§ 
dinamo yap1yord. Bu ilmanm olan kerestclerin üstüne 
tokrak iskelesi, ingilizle1 in oturdum. 
11

Trua gemisi„ cesur River Anadolu bataryalar1 sus-
Klayd §ilebinin provasma tuk~a, buradaki askerler, i§-
kadar dayamyordu. "Trua lerile me~gul oluyorlard1. Bu 
gemsi„ her gün Anadolu esnada ~eddilbahir kalesin-
sahilindeki Trük pataryalar1- den bir zabit grupunun ~ik-
nm suvrdugu gülleleri. gözü- d bgm1 gö üm. Bu grupun 
nü k1p1rdatmadak yiyib du- ge~tigi yerlerdeki zabitler ve 
ruyordu. 

efrad, aleläcele seläm vaziBiraz sonrak bizim grupa 
kumanda eden top~u yüzba- yeti ahyorlard1. Yammdan 

ay1rmad1g1m fotograf maki
~1s1 Rosenin tak1mlarm1 -top 
~u degil mutfak tak1mlan111-

yerle§tirdigi eski kalc kö~esine 

geldim. Burf)da äa bir hayli 
~ah!::tf "Tl1§tr. Eski kalenin 
harabeleri üstünde zarif ku-
lubeler yükseliyordu. Oluklu 
sa~tan yap1lm1§ olan bu ku
lubeler gayet kullam§h idi. 
Buras1 i~in en büyük lüks 
denilmege läy1k olan sa~ 
sobalar kurulmu§tu. Bunlar, 
yakla§makta olan k1§ mevsi
minde tath bir s1cakhkla ku-

t a 

nemi haz1rlarken bu l1ahsi
yetlerin kimler olabilecegini 
kendi kendime soruyordum. 
Haki üniforfalar arasmda, 
beyazlar geymi§ bir kadm da 
bulundugunu iyice gördüm. 
Bu heyet, bulundugum yere 
dogru geliyordu. ~üphesiz 
iskeleden bir motor veya 
istimbota bioeceklerdi. Fil
vaki, donanmaya mensub 
ve iskeleye bagh bir motor-
bot, motorunu i§letmege ba§· 
lad1. 

bagi§lanabilir. 
Kabili ekil - Yenebilir 

(Arkas1 Var) 

tLAN 
Aydmh safi veresesine ait 

Aydmm Tepecik köyü civa
rmdaki 11-12-16 ve 19 tapu 
s1ra numarasmda mukayyet 
130 dönüm 2000 lira k1yme
tinde tahmin edilen tarla 
ile yeni köyde bir numarah 
tapuya dahil ü~ dört dönüm
lük 15 lira kiymetinde tah
min edilen tarlanm gayri ka
bili taksim oldugundan §Uyu-
un izalesine ve umumi mü
zayede ile sablmasma mah
kemece karar verilerek bu 
tarlalar müzayedeye ~1kar1l
m1§ oldugundan talip olanla
rm 7-7-935 Pazar günü saat 
on be§te Aydm sulh mahka
mesi ssb§ memurluguna mü
racaat eylemeleri lüzumu 
ilän olunur. 

Sat1l1k yeni ev 
Kar§tyakada Bay Tahir 

sokagmda 18 numarada 4 
odah, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel elek
trik ve su tesisah mevcut 
~imento ve ta§tan yap1lm1~ 
zarif ve saglam bir ev sab
hktir. Görmek istiyenler her 
gün sabab sekizden dokuza 
ve her pazar 3 ten albya 
kadar adresi yukanda göste
rilmit evi ziyaret edebilirler. 

6-1 

mt§hr. 
Beyoglunda Agacamii ci

varmda otvran imamm oglu 
ü~ ya§lannda Saim de dün 
evde pen~erenin önünde oy
narken elini ~arpm1~ ve cam 
kmlmt§hr. Kmlan cam par
~alan ~ocugun ba~ma sapla
narak ag1r surettc yara1am1§
hr. <;ocuk tedavi altma alma ! 
ahnm1~br. 1 

1 

Alsancakl1lara l 
____ „. „._ ... __ 

M ..• d ' 1 UJ e ••• 
Alsancakta L.czzet 

münferit hesaplarma ve gerek 
ortakhgm mü§terek hesabma 
olmak üzere tedarik eylc
mek, 

C- imäl edilen dokuma
Ian ve ayni mahiyette her 
nevi dokunmu§ mallan or
taklar namma satmak, 

D- Bütün ortaklar1, or
takhga ait bir veya birkair 
~ah altma toplayarak tarn 
bir istihsal kooperatifi vü
cude getirmek. Ortakhgm 
elde etmek istedigi bu son 
gayenin istihsali tedricen 
olacakbr. 

Madde 4 - Ortakhgm 
idare merkezi Denizli Kad1-
köyüdür. 

MaddeS - ~irketin müd
dcti otuz senedir. 

SERMAYE 
Madde 6 - Ortakhgm 

sermayesi mütehavvil olup 
asgari m1ktar1 i§bu esas mu
kavelenamcnin akdi esna-

Loka nta A<;•kh ' smda 'elli liradan ibaret 
Tekmil e§ya vedavab mü

cedded olrnak üzere Alsan-
cakta Bornova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te§-
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20] 

Zayi 
lzmir müstahkem mevki 

muhabereciliginden almt§ ol
m•§ oldugum ~5/11/934 tarih 
ve 1-30 numarah teminat 
kat'iye makbuzunu kaybet
tim. Y enisini alacag1mdan 
hükmü yoktur. 

lzmir Pe§temalc1Iar 104No. 
an Sulhi 

beheri be§er lirahk on hisse 
senedinden ibarettir. 

Ortakhk talip zuhur el
tik~e i§bu hisse senedinden 
ihra~ hakkma maliktir. Ser
mayenin tezayüdüne hudut 
yoksada herhangi bilän~oda 
vas1l olmu~ bulundngu en 
yüksek m1ktar yüzde onun
dan daha noksan bir hadde 
tenkis edilemez. Her ortak 
~irkete hissedar olmak i~in 
läakal on hisse senedi i§ti
rasm1 taahhüde mecburdur. 

Ortaklarm ortakhga kar§1mes
u~iyetleri mahdut olup tediye
sini taahhüt eyledikleri ser
maye hari~ olmak üzere 
bunun ü~ mislinden yani be
her ortak i~in ikiyüz liradan 
ibarettir. Hinihacette i~bu 
mes'uliyeti kar~1layacak te
minat ak~esi olmak üzere 
her ortak sablmak üzere 
ortakhga teslim edecegi ma
mul e anin bedelinin yüzde 

6 HAZlRAN 

bir bu~ugu nispetinde Dle 
)ag1 her teslimat esnas10 

ortakhga tesviye eylellle. 
taahhüt eyleyecektir. Te .. 
nat ak~esi her ortak 1 „ 
taahhüt ve tesviye ett1. 
sermayenin m1ktarma baU 
olduktan sonra bunun te 
kifine devam edilmez. 

Madde 7 - Ortakltga t• 
lip olan herkes tediyeY 
mecbur oldugu on hisse 5 

nedinin bedelini taksitled 
ödeyebilir. Fakat bunlar 
1. ··d edeO 1ray1 tamamen o em 
äzahk s1fahm iktisap ede' 
mezler. 

Ancak bu sermayenin te· 
diyesini taahhüt ile idare 
meclisinin tayin edeceki oit• 
petteki ilk taksiti ödeyenJere 
muvakkaten ortak muaJlle' 
lesi yap1hr. Taksitle ödeyeo: 
ler pe§in tediye dmedikle~ 
m1ktar i~in senevi yü;z;de 
nispetinde faiz verirler. . 

Madde 8 - Her §erik111 

tediye ettigi sermayeye 111u· 
kabil eline be§er lirabk bisse 
senedi verilir. Hisseler Dlut· 
laka sahipleri namlar10• 
mukayyettir. ~ 

Madde: 9 - Elli Jiral• 
hisseyi tedrici surette öde· 
mek i3tiyenler tediye ettik· 
leri her be§ lira mukabiJiode 
bir hisse senedi ahrlar. or· 
takhkla ortak inuamelesi yi· 
pabilmek i~in läakal dörl 
hisse senedi bedelini tediye 
etmi§ olmak me~ruttur. f-lis; 
selerin miktarm1 ona ibl•I 
etmek üzere sermayeyi tak· 
sitle ödemek istiyenler tak· 
sitlerini idare meclisince JJlll' 
ayyen vadelerde tediye et· 
medikleri takdirde idare JJJec· 
lisi kararile bu taahhütlerif 
icra yoluyla tahsili cihetine· 
de gidilebilir. Hisselerin k•5' 

men veya lamamen ba§kas1Jl~ 
devri kabildir. $u kadar k1 

hisseleri üzerine alanJar•~ 
bu hisselerin ilk sahipJer• 
gibi ortakhk i~in läz1m ola11 

evsafa sahip bulunmalar• 1;· 
z1md1r. 
KABUL, <;EKiLME, IHR.AC 

"' Madde : 10 - Ortakhg' 
äza olabilmek i~in bilfiil do· 
kumac1hg1 san'at itthaz edt· 
mi§ olmak ve Kad1köyiin e 
mukim bulunmak me§ruttur· 
Bilfiil dokuma imäl etmek)e 
beraber ba~kalarmm dokll' 
duklarr mallar1 toplay1p ab•· 
ra satmak veyadut dokulll' 
i~in läz1m olan malzemeoit1 
ticareti ile i§tigal edenierle 
faizcilikle me~gul olanlar or" 
takhga hissedar olam1yacak" 
lan gibi bu gibiler §irkete 
girdikleri zaman bu tarzd:, 
ticaret!erini terkettikleri b3 

de bilähara bu i~leri yapar" 
lar~a yine ortakhk s1fatlar1t1

1 

kaybederler. Bu suretle 
be· ortakhk s1fatlanm kaY . ·o• denler hisse bedeller• 

istirdat edemezler. „. 
Madde: 11 - OrtakhS' 

girmek istiyenler evvelelllir" 
de bir i§tirak taahhüt bei: 

„ke yannamesi vermekle rnu 
be" leftirler. Her ortak bu b~ 

yannamede ortakhga da 
olmaya karar verdigi ve bU" 
nun irinde esas mukavele" 

y O" 
name ahkäm1m tamarnen 

1 d „ JJ1 
kuyup ahkäm1m anla 1g „ 
ve bu ahkämla birlikte or 

•tiye" takhgm halen veya a 1' 
umumi heyet~e musadd• 
her nevi nizam ve tafünat•~',· 

„ Jll 
tamamen riayet edeceg 1'" 
beyan ve taahhüt eyleyece 
lerdir. 

Madde: 12 - Her 



"" ..... ~ 
: idare;meclisi tarafmdan ka-
•. but edilir. 
~ Md oi· a de 13 - Her ortak 
~ 0rtakbktan ~ekilebilir. An
iji tak seneba11 muamelesi ka
lii Patdrnazdan läakal alb ay 
f' ~~el idare meclisi reisine 

l Ir mektubla keyfiyeti ha
uer vermesi ve bu mektup 
lllukabilinde bir makbuz al
lllaa1 me§ruttur. Alb aydan 
ttki zaman zarfmda müra
kat etmit olanlarin da tir-
etten ~ekilme haklar1 mah

hiz olmakla beraber i~inde 
bulunduklar1 senenin mua
lllelelerinden mes'uliyetleri 
devam eder. 

Madde 14 - Ortakhgm 
lllnumi heyeti kanunlara ve 
tldeki mukavelename ile or
tald1k nizam ve talimatma 
lllubalif harekette bulunan 
herbangi bir ortag1 idare 
llleclisinin teklifi ile ortakhk
tan ibra~ edilebilir. 

Madde 15 Ortakhkta 
be, sene bulunup her nevi 
taahhütlerini ifa etmi~ olan 
0rtak ortakhktan kanun ve 
llizama ve esas mukavelena
llle ile talimatnamelere mu
~lif hareketlerden dolay1 
•bra~ edildigi takdirde ken
diaine tediye fetmif oldugu 
hiase senedi bedelinin yalmz 
6~te ikisi iade edilir. Bun
dan batka suretlerle yani 
•efat, san'atm terki, ikamet 
lllantakas1mn deyi,tirilmesi 
tibi ahvalden dolay1 ortak
hktan ~ekilenlere i~inde bu
l'1nduklar1 senenin bütün 
lbes'uliyetleri hesaba dahil 
~tulmak 11artile bilin~oyu 
lllütaakip sermayelerin hefte 
dördü iade edilir. Gerek bu 
~Uretle ~1kanlann ve gerek 
ihtiyarile ortakhktan ~ekilen
lerin teminat ak~eleri kendi
lerine aynen iade edilir. An
tak gerek bu suretle veya
hut kendi arzularile ~1kanla
l'ln ortakhga kar11 bilän~o
lardan veya herbangi bir se
l>epten zimmetleri varsa hem 
hisse senetleri bedellerini 
hem de teminat ak~elerini 
itbu zimmete kar,1hk tutmak 
hakk1 ortakhk~a mahfuzdur. 

Madde 16 - Ortakhktan 
~•kan veya ibra~ edilen or
lak,lortakhgm mü1terek mal
lanndan veya ihtiyat ak~e
•inden bi~ bir tey talep ede
lllez. 

Medde 17- Ortakhk yedi 
•iadan mürekkep bir idare 
llleclisi tarafmdan idare olu
ll\lr. Ortakhk s1fati zail olan 
~ir §ahsm idare medisinde 
Qu.lunmasma mesag yoktur. 
P.f eclis her sene kendisine 
bir reis ve bir de ikinci reis 
intihap eder. 

Madde 18 - ldare medisi 
lllas1 umumi heyet~e intihap 
0lunur. Äzadan ü~te biri 
her sene tecdit edilir. llk 
de\'re i~in ~1kacak äzanm 
••ras1 kur'a ile tayin edilir. 
~•kanlan äza yeniden inti
hap olunabilir. 

Madde 19- ldare meclisi 
lia110dan birinin vefat veya 
iatifas1 veya her bangi bir 
•llretJe ortakhk s1fabm kay
betineai halinde idare mec
liai tarafmdan onun yerine 
1-lemuriyeti, umumi i~tima ta
tihine kadar imtidat etmek 
6aere gene. idare meclisi ta
"•findan ve ekseriyetle mu
"akkat bir aza intihap olu
ta"'· 

Madde 20 -idare meclisi 
~ ancak tedviri kendi

olu ..-ttaa 

mes'uldurlar. Umumi i~tima 
akdini takipeden ilk i~tima 
da idare medisi reisi ve ikinci 
reisi intibap eder. idare 
meclisi läakal ayda bir i~
tima eder. Äzanm ü~ünün 
tahriri talebi üzerinede idare 
meclisi talebin vukuundan 
itibaren on gün zarfmda 
i~tima akteder. 

Madde 21 - Umumi hey
et ticaret kanununun tayin 
ettigi vazifelerle muvazzaf 
olmak üzere bir veya müte
addit mürakip tayin eder. 

Madde 22 - Gerek idare 
meclisi äzas1 gerek mürakip
ler if a ettikleri vazif eden 
dolay1 ne hakk1huzur ve ne 
de maktu bir ücret talep 
edemezler. 

Madde: 23 - idare mec
lisi kanunlarm ve ~irket mu
kavelenamesile dahili nizam
namesinin icrasm1 umumi he
yete havale etmedigi bilcüm
le muamelätm ~irketin me
nafiine olmak üzere ifa eder. 
idare meclisi ortakltgm bütün 
emvalinin idaresinden ve bil
cümle muamclelerinden mes
uldürler. ldare meclisi mu
karrerab reylerin ekseriyetile 
ittihaz olunur. Muhalif reyler 
zapta dercolunur. idare mec
lisi äzasmdan olup muhalif 
reylerini zapta dercet-
tirmi~ bulunalar muhalif 
olduklar1 i~ten tevellüt ede
cek mes'uliyete i~tiräk et
mezler. 

Madde: 24 - idare mec
lisinin müzakerab hususi bir 
deftere kayt olunarak äza 
tarafmdan imza olunur. i§bu 
defterden mahkemelere veya 
herbangi resmi makama ve
rilmek üzere istihra~ oluna
cak f1kralarm äzadan da ~tas
dik ve im2 a edilmesi ica
beder. 

UMUMI HEYET 
Madde: 25 - Umumi bey 

et hisse senetlerinin sahiple 
rinden terekküp eder. Maa
mafi sahip oldugu hisse se
nedi miktar1 ne olursa olsun 
bir hissedarm yalmz bir reyi 
vard1r. 

Madde: 26 - Umumi hey 
etler ädiyen veya fevkalide 
olarak idare meclisi reisinin 
daveti ile onun riyaseti altm 
da inikat eder. idare meclisi 
reisinin gaybubeti halinde ri
yaset idare meclisinin ikinci 
reisi tarafmdan ifa olunur.. 

Umumi heyetin ilän ve davetna 
meleri ruznamede münderi~ ol

mak icabeder. Umumi hey
etlerin i~timamda ruzname
de münderi~ maddelerden 
batka hususat müzakere edi
lemez. Reis i~timada haz1r 
bulunan hissedarlardan en 
k1demli iki azay1 davetle ri
yaset kalemini te§kil eder. 
Bunlar müteaddit olduklar1 
takdirde reis her hangisini 
tercihte muhayyerdir. 

Madde 27-Kararlar mev
cut reylerin ekseriyeti ile 
ittihaz olunur. ftbu mukar
rerat i~timada bulunm1yan 
veya itbu mukarrerata mu-
halif olan hissedarlar i~in 
dahi muteberdir. Heyet mu
karrerat1 hususi bir deftere 
kayt ve reis ile kitibin im
zas1n1 muhtevi zab1tnamelere 
dercolunur. Heyeti umumiye 
mukarrerab suretJeri idare 
medisi äzalarmdan biri tara
frndan ashna mutabakab tas
dik ve imza edilmek tartile 
ü~üncü tah1slara kar,1 mute
berdir. 

Madck 28- AleJacle WDU· 

( Hallon Seai ) 

mi heyet hesap senesinin ' 
hitamm1 takip eden dört ay 
zarfmda ve senede bir defa 
olarak inikat eder. Fevkalä
de heyet, idare meclisince 
lüzum görüldük~e ve yahut 
äzadan on be§ zatm tahriri 
talepleri vaki olduk~a inikat 
eder. 

Madde 29 Umumi heyet 
aleläde i~timamda ~irketin 
o s1ralardaki sermayesinin 
dörtte biri , asaleten veya 
vekäleten temsil o)unmad1k
~a müzakerat batlamaz. Bil
vekäle hissedarlar1 temsil 
edebilmek i~in vekillerin biz
zat hissedarlardan olmalari 
ve yahut müekkil ile birlikte 
ikamet eden ailesi efradmdan 
bulunmalari läz1md1r. V ekil
lerin vekäletlerini ispat i~in 
ellerinde bir vekälet mektu
bu bulunmas1 icabeder. Bu 
mektup i~tima zaptma kayt 
olundugu gibi ortakhk evra
k1 meyamnda da h1fzoluna
caktir. Umumi heyet it;tima
larmm muteber olmas1 i~in 
hisse senetlerinin yanstnm 
i~timada temsil edilmesi 
tartbr. Hissedarlar yeniden 
i~tima akdine davet edilirler. 
i§bu davetin kanunen muay
yeo ilänatla yap1lmas1 icabe
der. ikinci i~timada temsil 
edilen hisse senetleri mikta
ri ne olursa olsun heyet 
müzakere ve karar ittihaz1-
na salähiyettardtr. i1bu ikin
ci heyet:ancak i~tima ruzna
mesinde münderi~ meseleler 
hakkmda müzakerede bulu
nabilirler. 

Madde 30 - Ortakhgm 
esas mukavelenamesinde ta· 
dil, f esh ve tasfiye veya 

§ekli ahara ifrag1 gibi madde
lerin müzakeresinde ticaret 
kanununca balen meri olan 
veya ätiyen meriyete kona
cak nisap abkäm1 tatbik 
edilir. 
ORTAKLIGIN BA~LICA 

YAPACAGI MUAMELELER 
Madde 31- Ortaklar ima

lät i~in muhta~ olduklar1 
malzemenin asgari miktarm1 
her iki ayda bir ortakhga 
bir beyanname ile bildirme
ge mecburdurlar. Ortakhk 
bu malzemeyi tedarik ve 
malzemeyi vasati piyasa 
k1ymeti üzerinden ortaklarm 
zimmetine kayt eder. Ortak
lar bu malzemenin bedelini 
ya nakden veya mamul e1ya 
olarak öderler. Ortaklar be
yan ettikleri bu asgari mik
tar haricinde vaki olacak 
bütün mubtemel malzeme 
ihtiya~lanm da yine ortak
hktan tedarike mecburdurlar. 
Ancak bu malzeme ortakhk
ta bulunmad1g1 takdirdedir 
ki hari~ten almaga cevaz 
olur. Ortakbkta malzeme 
varken hari~ten malzeme 
almak, ortakhgm ortakhk 
defterleri mucibince bir or
tak sarfiyah olarak tespit 
edilecek ayhk sarfiyata göre 
bir aybk malzeme bedelinin 

ceza ahmr, T ekerrürü halin
de ceza al1nmakla beraber 
ortak ortakhktan umumi 
heyhet kararile ihra~ edilir. 
T eslim ettikleri mallar mu
kabilinde piyasaya nazaran 
yüzde doksan sekiz bu~uk 
nispetindeki meblag verilir. 

Madde 33 - Ortakhk her 
sene bir plän~o tanzim eder. 
Bu plän~o mucibince tabak
kuk edecek safi kärdan yüz
de on ihtiyat ak~as1 ~1kar1l
d1ktan sonra mütebaki m1k
tarm yüzde altts1 idare äza
sma, yüzde ü~ü memurlara 
ve yüzde biri de mürakabe 
heyetine ikramiye olarak ay
rihr. Kalan yüzde doksan 
umumi heyet~e dogrudan dog 
ruya fevkaläde ihtiyat ak
besi olarak ayr1labilecegi gibi 
ortaklar arasmda ortaklarm 
ortakhkla yapbklar1 muame
lenin mahammen kiymetleri 
nispetine göre kendilerine 
dag1blabilir. 

Ancak idare meclisine ve 
mürakiplere ayr1lacak ikra
miye hissesi her äza i~in iki 
yüz liradan fazla olmaz. F az
lalar ortaklara tevzi edilecek 
miktarlara iläve edilir. Me
murlar i~in ayralan miktarda 
her memurun aybgmm iki 
mislini tecavüz edemez. Faz
la miktarlar ortaklara tevzi 
edilecek miktarlara zamme
dilir. 

Madde: 34 - Her sene 
bilin~oyu müteakip fevkalä
de ihtiyat ak~esi olarak bir 
para ayr1ld1g1 takdirde bu
nun yüzde yirmisi koopera
tif~ilik mefkuresinin netir ve 
tamimi i~in i~timai vazifeler 
tahsisab olarak ayr1lacakbr. 
e~ tahsisat ba1ka itler i~in 
kullamlamaz. „ 

Madde, 35 - Ortaklarm 
sattlmak üzere teslim ede
cekleri mamul ef yamn or
takhk~a muhammen k1ymeti 
üzerinden ahnacak yüzde 
bir bu~uk teminat ak~esi ~·
kar1ld1ktan sonra mütebaki 
m1ktar kendilerine iplik ve 
para olarak verilir. 

Madde 36 - Ortakhk or
taklermm gayrisine dahi ip
tidai madde satabilir. Ve 
bunlarm mamulitm1 sabn ala
bilir. Bu gibi muameleler an 
cak tücari usullere tevfikan 
icra olunur. 

Madde 37- Aleläde ve 
fevkaläde ihtiyat ak~eler ye
kunu ortakhk sermayesinin 
iki misline balig olduktan 
sonra fevkalide ihtiyat ak
~esi tevkif edilmez. ~irketin 
tasfiyesi halinde ve bütün 
bor~lar1 ödendikten sonra 
ihtiyat sermayelerinden ka
lan mehlig ortakhgm faali
yette bulundugu mmtaka 
dahilinde kooperatif~ilik 
mefkuresinin ne1ir ve tamim 
ve kü~ük sanayi iktisadiyab
nm ilis1 emrine tahsis ktl1-
nacak ve bu tahsisin ciheti 
sam tasfiye heyetinin teklifi 
üzerine umumi heyet tarann-
dan tayin edilecektir. 

(Sonu yar1n) 
yüzde onu nispetinde cezaya -----------
mahkum edilmesini istilzam 
eyler. 

Madde 32 - Ortaklar bü
tün dokuduklar1 mallar1 mün
has1ran ortakhk vas1tasile 
satbrmaya ve itledikleri it
leri her hafta muntazamen 
ortakhga teslime mecburdur
lar. Buna muhalif harekette 
bulunanlardan ilk def as1 i~in 
harice sathklar1 mahn or
takhk~ mubammen bedeli-

cle ODU DilpetiDde 

F1rsat 
Bir taraf1 yeni a~tlan 20 

metrelik Kemer tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kerner 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma nazir 1ehrin 

' en k1ymetli yerinde her biri 
125 §er metre murabba1 iki 
köte arsa sabbkbr Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yamnda tahmis 
Bay E1em miiracaat etmesi 
illD oluaur. 

6 HAZIRAN ~ 

[•l~*~~~tt....~a: 

1 Y AZ GELiNCE 
~ K1~hklar1 atar ve yazhk elbiselerimizi arariz 
.C Yazhk elbise yapbr1rsamz bunu zevk, keyf ve ne1e ile 
.C geyinebilmek i~in her halde hükumet konag1 kart1S1Dda 

i Mehmed Zeki ve biraderi 
.C Terzihancsine ko~unuz. Size bu yüksek 
.C sanat mücssesesini taYsiye_ ettigimiz 
~ ivin bizc de te~ekkür edeceksiniz 
fij~~ 

Nihayet 

GRi 

kurtuldum 

G 
R 
• 1 

p 
• 
1 
N 

PiN 

Di~, ba~ agnlanndan hayabm daimi bir azap 
tan ibarctti. Fakat gripin beni bu 

1ztiraplardan kurtard1 

Hamak ustas1 geldi 

Y azm bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede hop valat 
ge~irmek i~in bir tane h}lmaga ihtiya~ vard1r. Karyola itial 
görür her boyda hamak, ~etit av torbalar1, pazar fileleri, 
spor filelerini Yol .bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret• 
hanesinde bulabilirsiniz. 

YA Z . G Ü NE~I 
Derime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~llnkil •• 

Y A Z, K 1 ~ 

Lüks 

F eri t 
YAGSIZ KREM 

m kullan1r1m. 

0 beni k111n so
guktan yüz derimin 
burutma, ~atlamasma 
mani oldugu gibi ya
zm da günet yakmaa1-
na, karartmas1na kar
fl da elimdeki silih 
bilir misiniz nedir ? 

(Ferit) 
Yags1z Krem 

idir. 

Merkez Depoau F erit ~ 1 FA 
ecaneai 



Sahife 4 ( Halkm Sul ) 

B Bunu Siz Bulacaks1niz i Spor kongresi 1 

~ Yazan: SIRRI SANLI )f. ka)dJ • p - •• 
• ~+~ 2 - ~~ Ankara, [Özel) - Spor 

Akcam Hazirliklart kongresi per,embe gllnü 

--------0000--------
Kurumlar hesap ve ~al1111 

Y burada toplanacakb, fakat 
-------------------------oooa-------------------------

bak1m1ndan teftit edilecek 
Simsa nn karis1, ayna kar~1s1nda bu ak~am 
i~in yüzünü, kirpiklerini boyarken banka 
direktörü hay Necip de ak~am sof ras1n1 

kurduruyordu ... 
Ziya pi~kin bu sözleri söy- u,ak gülerek cevap ver-

Jedikten sonra evinin kap1· di: 
smdan ~ikh ve kap1y1 aral1k Bunun i~in hi~ merak et-
barakarak kansma seslendi: meyiniz, zaten o, önünde 

- Ben sa~lar1m1 kestir- raki kadehinin bo~ kalmasa-
mege gidiyorum. Sen de ma- na hi~ tahammül edemez, 
vi robunu giyerek beni bek- kendiliginden dolurur ve ~e-
le, birazdan gelip seni ah- - Bu ak§am ona, onu siz-
rim. dmrmcaya kadar i~irtecegiz, 

- Sen de git ben giye- anladm m1? 
cek robu bilirim. - Nasal emrederseniz. 

- Yalmn mavi robunu - Esasen onu bu ak§am 
giyemekligni ~on rica ederim. tam manas1 ile me§gul et-

- Neden bunda bukadar mek i~in Bayan LeyJayi ~a-
asrar ediyorsun? g1rtacag1m. . sem 

Parti programanda gendik 
te1kilib reami bir esas ol· 
dugundan bu ifin kat't bir 
1ekle baglamnc1ya kadar 
spor ksngresinio tehir edil
mesine karar verilmittir. 

Spor kongresi bu te,kilat;t 
dair Par1ice nizamname ha
z1rland1ktan sonra toplana• 
cakhr. 

Ankara 
Hukukunda 
Ankara, 5 lözeJ] - An

kara Hukuku, hukuku düvel 
profesörlügüne heyeti tefti
fiye reisi Esad tayin edil-

1 
mi1tir. 

Ankaraya dört 
ecnebi doktor 

Ankara 5 (A.A) - C. H. 
P. yönetim kurulundan: 
1- Genei y8netim kurulu 

bu gün toplanarak Ankllra 
Bahkesir ill•rinde a~1lan 
üyeliklerle Kelkit ilcesinde 
a~1lan ba~kanhga yerlerinde 
bildirilen arkadatla~tn tayin:. 
lerini onaylamifbr~ 

2 - l'arli kürtimlarmm 
s 8 [~"' fi~l 

hesap ve ~ah,11 bak1mlaran
dan devamla bir teftif a1bti• 

da bulundurmak i~in bu iti 
plAnlamtt ve Kamutayan bu 

yaz tatilinde bu yoldan ~a· 
h§miya ba~Jamaslm onayla-

ttt1,hr, Bu 1uretle bu azat 

sonunda illerin yar1s1 teftit 
edilmi' bulunacakhr. 

II!"''' 111~1 """" ~. 

Türk bas1n kurumunun kurul-
mas1 i~in ~al1§1l1yor 

Ankara 5 (A.A) - Türkiye birinci basm kurultaymdan 
kabul edilmi~ esaslar dairesinde Türk basm kurumunu te§
kilatlandirmak, devlet ile basm kurullan arasmda i§ birligi 
yolJaram ara~hrmak i~terile ugra~mak ve ikinci kurultaya 
kadar 'fürk basm kurummnu temsil etmek üzere kurultay 
tarafmdan se~ilmi~ olan heyet bugUn bas1n geien direktö- ' 
lügünde birinci toklanbs101 yapm1fhr 

- <;ünkü bu elbise 
son derece a~1yor. 

- Beni bu robumla 
mu beyeniyorsun? 

~ok 

- 0 da gelirse, simsar 
Ziya bu defa ev, magaza 
yerine karism• muhakkak Getirillyor 
surette sahhga ~1kar1r. Ankara (Özel) _ Ankara 

Bu toplanhda lfuiultayda orlanan i,lcr üzerinde umumi bit 
aurctte garü,ülmÜ§ ve lier ~eydeu önce Türk bastn kur~mu
nun resmen kurulmasJ i~in gerekli olan i§lerin yap1lmasma Pep ~ok 

Kadmcagaz bu rubla onu 
kimin ~ok beyendigini bildi
gi halde sesini ~1karmad1 ve 
banyosunu almaga gitti. 

Melek sabun köpükleri ile 
vOcudunu avarken düsünüyor. 
Ve " bu mavi rob'un ken
disini pek ~ok a~hgm1 ve 
onun tatl1 mav1 gözlerini 
g6rdilkten sonra dünyada 
mavi olan her,eyi sevmege 
ba§lad1g1m " söyliyen ban
kaci bay Necibin atetli söz
lerini, atet sa~an ibtirasb 
gözlerini habrbyordu. 

Kadm evvela, kocasimn 
bu miskin teklifi kar§1s1nda 
biraz isyan etmek hevesine 
dü§tü fakat, sonra gene dü
tllndü ki: 

Bu mavi robun paras101 
veren bankac1 Neciptir ve 
onun bu arzusunu yerine 
getirmek bir nezaket ica
b1d1r ... 
AK~AM SOFRASI 
KURULURKEN ••. 

Bankac1 kumaz ve tecrübe 
görmüt utaiina sofra 0.11nda 
a1k1 .salu talimat \fertyordu : 

- Fakat kans1 kendi1ibi 
Merkez h1fz1u1hha mtiesse-

bir ka~ ev bedelinden daha sesi i~in dört ecnebi müte-
bahahya artmak istiyor. haas18 .reUrilmektedir. Bu 

karar verilmi§tir. 
Heyet toplant1sm1 müteakip i~ i~leri bakam $ükrü Kayay1 

görerek gözden ge~irdigi itler ve ald1g1 kararlar etrafmda 
kendisine malumat vermi~tir. Gelecek toplanb Cuma günü 
yapilacakhr. 1 

- Dogrusunu iaterseniz mlHehass1slar memleketimizde 
kar1n1n degeri yok degil!„ dört sene ~ah§mag1 taahhüt 

(Arka11 \7ar) edeceklerdir. 
E E ~ S ~ S italya dogu Afrikas1na asker '. 

yollamaga devam ediyor 1 Bir kad1n bir erkegi ag1r su-
rette yaralad1 Roma, 5 (A.A) - Askerler~fi ve if~ilerin dogu Afrlka

ima gönderilmek üzere vapuriara bindiriimesihe de•aöi 
edilmektedir. Pazartesi günü Triyesteden Satürniya ismin
deki büyük vapur 4,000 ameleyi ve Cenovadan da Livorno 
vapuru 1.000 i1~iyi alarak Jimandan ~1km1,lard1r. Seferber 

--................. „ . 
Kad1n kan davas1 i~in Arnavutluktan kaJk1p 

f stanbula geln1i~tir 
Kizim adinda bir Arnavud 

bundan bir milddet evvel 
memleketinde bir adam öl
dürmüt ve lstanbula gelmi,
tir. Bundan biraz sonra da 
öldürülen adamm yak1n ak-
rabas1ndan Gülüzar admda 
kadm f stanbula gelmit ve 
Galatada Arap camiinde bir 
oda kiralamitbr. 

Gülüzar kadm buraya ge
lince akrabas1n1 öldiiren Ki
z1m1 da kendiai öJdürmele 
karar vermit ve bir tabanca 
ahp koynuna koyarak mütc-
madiyen IKizimt •ttlhaia 
ba,lam1f br, 

Gü!~~ar bu sabah saat bet 
ou~uk siralannd• gene ta
bancasam alarak evden ~·k· 
mit ve sokaklarda dola11rken 
Mahmudiye caddesinde Ka-

E m s m 

z1mla kar1tla1m11br. edilmi1 olan Laduada tümeninin bir rk1sm1 da Cagliaride 
Hi~bir ,eyden haberi ol- vapurlara bindirileceklerdir. 1 

m1yan Käz1m birdenbire AJ h ) "' b b•• ••k 
kad1n1 görünce yolu deiit- man avac1 lgI e1 uyu 
tirmek istemi1sede Gülüzar bÖ)geye ayr1Jd1 

1
1 

buna meydan vermeden ta• 
bancasina ~ikarip KAiiman Berlin 5 (A.A) - U~ak itleri kurulunun yeni tüzügü ~ik-
ü . m11br. Bu kurul hava bakanhgma baghd1r. Hava itlerinin 1 zenne atef ctmege ba,la-

K ba110a neneral G~ring getirilmi.ttir. Hava ordusu alb büyük m11br. äz1m ka~mak ister„ 8 

k 1 böigeye ayralmtfbr. Bunlaran merkezleri ,unlardir: 
en Gü üzar sekil k\lrftin 

atmit 10 aekizi de Klzaman Königsberg, Berlin. Dresden, Munster, Münih ve Kilber. 
1 Her büyiik b~lgenin ba§inda bir bava generaJ1 bulunmak

muhtelif yerJerine isibet 1 tadir. 

~:~:irka~P.i!~n~~~u;:r:i~:~ 'r Rize ormanc1lar1 bir m. aa1la- \ 
varlanm11, yetiten polislt•r h k b kt ) 
kendiaini 16113yliyenilyccek .r1n1 ava urumuna 1ra 1 ar 
balde hastaneyo kaldarlbtf• 1 Zize 5 (A.A) - tlbayhk orman direktörü ve i~yarlari 
lard1r. Cülilzar da elinde 1 birer ayhklar1n1 hava kurumuna vermegi kararla1t1rm1,lardir. 
tabancasile yakalanmiihr. Ya-

1 
Ormanc1lar dlger arkada~larman kari~masi svuretile. o.rm~ n~1- . 

ralan ag1r ij}clugundan Ki- l1r adana bir u9ak cahnmas1m tar1ru bakanhgma b1d1r~11~br. 

111111b hayati telilikecleclir. Hava tehlikesine kar§I lz-

Frans1z 
Buhran1 
Sürüyor 
- Battaraf1 1 incide ; 

Niyuz Kronikal 
Fransizj kamutaymao 
Jan olan gruplar acbO' 
§Öyliyen bir kurum 
~1karalmas1 ve timdiki 
mn gidifine uygun bir 
sokulmasl zaman101n 
iini yaz1yor. 

Paria 5 (A.A) -BaY 
vaJ cumur batkam ile 
tükten sonra qaiJdaki 
yanatsa bulunmUftul'! 

Saylavlar kurulunua' 
oldugu oydan ötüril 
duyuyorum. Bea demo 
oruntaklanna ve amlD• 
riyetlerine haghyam. f , 
bunla,r1 mu~afaza etmek ;I, 
ulusal krediyi ve devJet 
ritesini tehlikeye ilka e ~ 
icab etmez. Fransanin. ~ 
hangi bir alandan Zl~ 

d11ar1 siyasa alamnda ~ . 
vetli olmas1 läz1md1r. 
siyasay1 idare edenler kel 
dilerine läz1m olan otoritd 
ulusal kredinin bozul_.- ' 
htspetinde elde edebilirlet'• 

Avrupa asude degildi~~ 
sulh karars1:td1r. Bfittid ~ 
mamiz s\llha saglarii M; ti" 
vermeyi istihdaf ediyor. 
leketimizdeki siyasal bu~ 
Fransanm otoritesini ~ 
ugrabr. Dostum Fe,..., 
Huisondan ba,ka hi~ kidl" 
hükumetin zimamlarm1 el~ 
alm1ya ehliyetli degildir. P' 
lemento bu muzaf buh~ 
dan sonra artak uzuo 1110-: 
det vazif elerini ihmal ediloal' 
yecegini anlamak mecburif" 
tindedir. Reyden sonra as,I' 
lisin bay Buisona kart• gV 
termi§ oldugu sempati „e! 
len reyin !Jahsa mütevecP" 
olmad1g1m isbat eder. ~ 
Buisonun tekrar kabiot1' 
te1kile memur edilmesi i9' 
cumur ba§kam yamnda is,.r 
da bulundem. 

E1yalar1 
A11rm11' 
Dün belli olm1yan bir „„ 

atte <;orakkap1 Aziziye l{e" 
mer caddesinde oturan Ab' 
met oglu Bahrinln 213 sayib 
evinin bah~esinde yatmakt' 
olan Kayserli Ömer oghl 
Ahmet taraf mdan bir fanell 
ve bir frenk gömlegi ve yet" 
mi1 kuru1 parasman ~ahnd•" 
gmi iddia eylediginden tab' 
kikata ba,lanmi§hr. 

-·· •• „ 

- Ahmed, gözünü misa
firlerimiz geldikleri 1:ainan 
onlara pek ~ok hilrmet gös
tereceksin. Simsar Ziyamn 
rak1 kadehini hi~ bo§ b1rak
m1yacaksm, onun kadebini 
daima en sert rak1 ile dol
duracak ve her firsatta ona 
dayamaga ~ah,acagiz. 

E ~ m E 1 ~ 
A mltte bi~ t~planf1 i 
•• • lzmit 5 (A.A) - ilbaym ba~k11nl1!• aftinda C. H. P. ve Y 8Dgtd _____ ....,,.._ __ 0000-------- diger kurumlar ba1kanlara dün ilbayhk konag·1 da liir top.; • 

Tezg~ Ltar Bergamada eck1ya taraf1ndan lantl yaparak hava tehlikesi üzerinde konu§mu1lard1r. Bugbri Ba1langic1 
Clll Y bayanlarm da i1rirak edecegi ikinci bir toplanh yap1lmi1br. J Dün saat 1St30 da atd" 

Bayan Aran1yor JJ sak)anan a)hn)ar aran1yor : E E S fe2 S M E sör yeni dar sokalula 2 „„ 
Orta tahsilli, bayan ve 1 b 1 · d k y • d k ) 1 yib musevi miifotinden ~ 

bay e1yas1 satmak üzere t:tan u c~~aevm e btek a- b?d~ Bergamaya gönderil- UD8DJSt8D 8 80 1 ~arp1,ma 1 admda bir kadm1n mah "~ 
t „ ht 1 k „ ve en on y1 apse ma üm mattir. Bergama kalelerinin 1 k k d t•" 

1 ez~a ~r • yapmaga muk- buJunan Pomak Hasan adan balundu „ , d k 17 J J „
1
„ Y J I Sarina isminde i a in 

tedir bir bayana ihtiya~ da biri, vaktiyle Bergama bk" gu Jere fl er~. ~on1iini~der A tt änt arn1tlvt art1 n<l1 ar · · • rahnan kiralanan evde yafl" 1 vardir. fstiyenler ya mat- havalisinde tekavette bulun- m_a u~ . paralaran yenna Atina ( Özel ) - Korent- masm~ istemi,lerdir~ 1 1r1n ~1kbit haber al1J1Jlllf 
1..:::uza veyabut (3811 J re dugu sirada bir raz tenekesi !_~'!0'.'°''ftir, F akat alb, yedi ten i~ ba ka nhiiha geled Jandarifüi kUmandan1n1n ise de bemen sondlltiilmllt" 

telefon edebilirler. i~ine 50,000 Osmanh albm '" ·~~de paranin aaklandigi haberlere göre, Lutrakide istediklerini yapmamasi ilze· tür. Atef ocagin bozuk •• 
--., ""e koymak suretile Bergamada, kale divannan yikdarak pa · komünistlerle jandarma ara- rine tevkifbaneye zorla girip aga~ direfrin ocaga yaktll 

TeJef on kale d1varlan i~ine saklada- ralarin gömäldügü anla11l- s1nda bir saat kadar süren arkada,Iar1n1 almaga te1eb- bulunmasmdan ·atet direi• 
iim haber vermi1ti. ma1br. kanb ~ap1,ma olmu1tur. bils etmi§lerdir. sirayetle yangm ~1km11br .• 

Tüze bakanJiga bu adam1n Mahküm bu paralann y1- Katik Demirciyan isminde Bunun üzerine jandarma Ee ve sigurtasazda. Tahk•" 
Bergama ceza evioe nakJini kdan d1varlann albnda kal- bir Ermeni komünistl 1· andar ile komünistler arasmda ~ar 

1 k d -~~~ ba~~~mitbr. .~ .• onay 1yara paramn saklan- •iina iddia etmektedir. Bu ma tarafandan tevkif edil- p1,ma ba1lam11hr. Jandarma ~--- ---~ ~ ! 
digi yerde aratbrma yapal- civar muhafaza alhna abn- mi,tir. Bunun üzerine elli Iardan birisi ba,~avu1 olmak komünistlerden sekiz on kif! 
masina istemi1tir. mafbr. Maballinde bafriyat kadar komönist toplanarak üzere alb kiti aguca yaralan 1 yi yakalamiflar, dijerletl 

Mabkum lzmire getirilmit yaptlacak; ejer mevcutaa J·anclarma kumandamndan matbr. l ka~maia muvaffak olm 
~-=-'---·~be.Y-etia a . J._.L ......... ____ ...... ____ .___._..__&l..---"L.....-l..-..JL-~~_._--.._--L..---1..~---a.--------"'-~.A..--:._._ __ ~~~~~~--...,_ 

No. 


