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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN il Haraççı 

KARDEŞLER 
Baımuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
.A..BC>:N'-:E Ş~R..A.İTİ -

Diva~ı müddet Türkiye için Hariç için 
.StHelık . J (JO 2~ 
AUı at1ld J.ıoo 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cumlmriyetitı Ve Oımıhuriyet Eserinin. Belçi8i, Sabahlan Çtkar s.yoaı Ga.ıeıedtr Yeni Amr matbaasında baaılmııtır • 

Kükürt 
Bu dav~·-hala 
Düzenine 
konulamadı 
E ~ı~f ü~t işi diyip ~cçmiyelirn. 
dg 

1 
~nn hayat savaşında ve 

ev dha ödeme denkliği kuru-
:" k~. kbhüyü.~ rolü olan bağcı
ı, · u urtsuz o maz. Kuçük 
dır aksaklık büyuk zararlar 

o urur K· k" t . . nı fi · u ur , yetışbrme 
ra arı arasında da önemli 

}c alır B. k 
Jardan k·· ut n ba ırn-
bır ha} t~urt bağcılar için 
b'' l 'ka ı 1 sayılabilir Bu 

oy e ı en kükurt m 1 .. b 
) ıl idaresizl'k · e e esı u yuzunden ba - _ 
CI) a hem bahalı ya mal d·ıf 
~~m de b ğcılar aylarca koırk~ 
ıçınd bırnkıldı. Havalar çok 
Yardım ettıgi için umulan ve 
beklenen büyük felaket olmadı. 
Artık bundan sonra da o ması 
korkusu epiyce azalmıştır. 
k .. Fakat arada ellerinde kü-370t bulunduranlar mallarını 
H - 400 kuruıtan satmışlar 

att • bu aralıkta ikinci elJe · 
banla.n be' liradan bağcılar~ 
••rmışlerdır. Biz düpedüz ihti
kir olan bu iş uzerindc ne için 
ddur_uhl~ka!1ığını sorduk. O gunler 

e ı tı ann o·· .. k !'une Keçmek için 
ur~ ~n .. komııyon toplanmış 

~hu. ış! gozdcn ~cçirmişti. Biz 
t kar yoluna sapmış olanların le bu yolu açmağa sebep olan

varnb klrguya çekilmesini umar K ~ crkea it tersine oldu 
h omısyon baıkanı srazeteler~ 

esaplara bakıldığını ve orta· 
da ihtikar bulu d w - 1 d" B w 

1 
nma ısrınısoy e ı 

"ha~cı arın ne kadar kükürte 
1 tıyacı olduğunu ve bunların 
hansri aylarda ltalyadan gele
c~ğdi!'i bildirerek"korkular yer
aıı ır dedı' e· b b'ld" . le " · ıı u ı ırım 
arşısın~a ş8:şmadık dersek 

yalan ıoylemış oluruz E w 

aöıl b w 1 . ger 
1 

e agcı arın korakdan uzak-
dşacaklarını uman varsa ona 
~ şaşarız. Benim anladığıma 

gore Sümerbank kükürtleri 
j~ktında getiremeyince orta
ıga korku yayılmış ve eğer 
~omiıyon .. İşde ihtıkar 'ar 

erse eldeki kukurtJerin d~ 
saklanacag· 1 du'ş·· -ı h id . unu muş ve 

aresel bır kararla ıhtikar 
j 0 ktur denilmiştir. Biz o gün-
erde ortalıga daha fazla korku 
L~ı:f a.m~k.. için komis~ onun 
F kınmı uzerinde durmamıştık. 
J' ~ at. bugun açıkça soyliyebi-
•1rız kı kükurt atı larında dün 
o duiu gibi bu un e ıhtikar 
vardu. 

T _Dün bu ihtikarı ) apanlar 
urk veya yabancı yalnız ka

Bançlarını düşünen adamlardı. 
k~ı~nküler ise Sümerbankın 
u~~rt işlerini idare edenlerdir. 

. ır adamın çok kazanmak 
ısteınesi yasaların çizdıfli smı
ka ka~ar normal sayılabilir. Fa-
a~ bır. devlet kurumunun şef

lerın bıldirdiği ve çizdiği ) ot-
lara aykırı olarak k' ı·· 
nün t d oyu-

sır ın an normal sayılamı-
~ac~k bir kazanç elde etmeği 
uşunmesi bile yakışık almaz. 

~ag~ıların hayatsel bir işini 
uzerıne alan Sümerbank kü
kürt seksiyonu çok yanlış bir 
} ol üzerinde bulunuyor. 
k Rakamların anlatbK"ı haki

at!ar önünde hepimiz cğil
ınege borçluyuz. O halde he
saplara göz atalım: 

Bir iki ay önce ltalyadan 
~~adaki bir acenteye şanıel 
"V9Cesi altmıştan yükıek kü-

Boğazlar davası 
•• gore Daily Heralda 

Berkitmeğe karar 
boğazlan 
verdik .. 

Vuruşmadan k()rkuluyor 
lngiltere arabulucu rolünü 
Becerecek barba mani olacak mı? 

İstanbul, 16 (Hususi) - Lon
dradan bildiriliyor: İtaJyada hü
küm süren büyük asabiyet, 
Adis Ababada giinlerdenbcri 
sürüp giden heyecan korkulu 
bir durum ihdas etmiştir. Bay 
Mussolininin radyo ile neşre
dilen son diyevinde Habeş 
imparatoru " Haile Selase , 
cevap vermiştir. İmp:ırator 
Habeşistanın toprak tamamhğı 
kadar istiklalini de sıkıya mü
dafaa edeceğini, Arsıulusal ku
rum kendisine düşen ödevi ya
pamazsa kadın erkek Habeş 
ulusunun yurdlarınıo mukadde
rabnı koruma davasında kendi
lerine düşen ödevi tamamen 
yapacaklarını söylemiştir. Ha
rar askeri hazırlıkların mer
kezi olmuştur. 

• r 
Yunanistanda örfi idare 

kaldınldı fakat •. 
Asayiş bozulursa 

hükümleri talik 
kanunu esasi 
edilecektir 

.Aliuadatı bit' maıızm·a 
Atina: 16 ( Ô. D. ) - Örfi 

idarenin kaldınlmuı için bü
kfımetin eminuuDMi ••eclil
IDiftlr. Baaaala beraber, • ...ı 
aaay19 bozulduğu veya tehditle 

karşılaşbiı takdirde hiikfımet 
cıas kanun hükümlerini talik 
edebilecektir. 

Bazı partilerce kurcalanan 
rejim meselesi karşııında hilkiı
metin clurumu bakanlar kuru
lnnda göru1\A1-iistür. Hükümet 

l 
ıu fikirdedir ki, rejim iti ulu
sun isteğine bağlıdır we yahu& 
pa{tilere dayanan rejim yatı· 
yamaz. Buaaa i~in hlikU.et bla 
itin seçim sırasında ileri 
sürülmesine muanzdır. Eğer 
ulusu yeniden rejim hakkında 
inanını göstermek isterse, hü
kumet pelebiıt yaptırarak doğ
rudan doğruya halkın oyunu 
ıoracakbr. Seçim 9 Hazirana 
bırakılmııtır. 

- oı u 4 ıiııcıı Sol ifada --
ispanya ile anfa~ına 

İstanbul boğazında Sokoni Vako 
Depolarında yangın çıktı 

onız ı uncu sayfudo Bay .As oli11i 
····•···········•·········••··•·••··••••···••••······••••··• ..................................................................... . 
kürtler için yüz kilosuna kırk kuruştur. Şu halde iki torba rek deriz ki, mesele ihtiklr 
yedi buçuk liret ofert• edil- kükürt en geniş bir hesabla tarikinin ta kendisidir, deYlet:İll 
miıti. Sümer Bank'a beşyüz yirmi ku- aldığı düzenler dolayısı ile 

Hatta diğer bir bankaya rup mal olmuş demektir. De- değer yükseltenler çevresinde 
44-45 likef arasında oferto mek ki, torbası ikiyüz altmıı tarif edilen ihtikara bundan 
yapılmışta. Sümerbank bütün kuruş. Bu kükürtleri Sümer daha uygun örnek ne olabilir? 
Türkiye ihtiyacını alacağından Bank üçyüz kırk kuruşa aab Zira Memlekete kükilrt sok-
bu toplu alış verişte ucuzluk yor, hem de şat üzerinde teı- mak hakkı yalnız Sümerban-
temin eylemesi gerektir. Bunu lim. kındır. Bu hakkı böyle bağ-
da bir yöne bırakarak 46-47 Açıkçası torbada bir liraya cılar aleyhine kullanılmasınd•n 
liret ararında aldığını onaylı- yakın kazanıyor. Geçen yıl üzüntü duymamak elden ıel-
yalım. Liret on kurut otuzbeı 300 - 330 kuruıa satanlar ihti- mez. Biz üzülüyoruz, Bağcılar 
santim olduğuna göre dört kir yaptıklarından mahkemeye >:alvara y~lwara torbasına bir 
yüz yetmit bir kuru... kli- verildiler. Değer yükaekliiini lira faı}a od~yo!lar. 

ı -r- w • Komısyon ıhtıkir yoktur ~ 
kürtler zmir limanına gel- doguracak ortada bır sebeb Bütü b d 1 k 

· · B b 1 k "k b d w ük kli yor. n u urum ar ar .... 
mıştır. unun oşa tma Ye yo 1 en u eger Y se • aında inaaf d'l kt b -'-
d

· - k k fi 1· "h "k" d ..ı _ d ı eme en a,..a ıger üçü masra an ıçın ıne ı tı ar eamez uc •• •- elimizden ne ıelir? 
de ençok gidecek para elli •ebilir? Biraz daha ileri ıide- ~ak'•n. C>oako•.ıu. 

Moakova .eyahatinden önce .. 
Tribmte des 
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Çapraşık Duygular 
-Y-aza:n. ~ :Ff.el:>t..B :S Hg-i.:n 
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-48-

5iz kazandım, dediniz. Ben hala o gü-
n·· n heyecanınl duyuyorum hocam .. 

----·-
- Sevmek!. Bu o kadar za

vallı bir söz ki, ağzınızda (pa
ra) kelimesine verdiğiniz kuv
vetini bulamıyor. Namus \'eya 
namussuzluk hep bu kelimeye 
bağlı satılık bir meta olduktan 
ıonra... Dört dıvar arkasında 
ISrümcekli kafaların örümcek 
ağı içine hapsettikleri namus 
telakkileriniz kapalı bir kutu 
içinde olmalı.. unlara hava, 
güneş, hayat verince mahvola
cak sanırsınız!. Ancak unutma
malısınız ki biz hayat savaşma 
ablan yeni Türkiyenin yem 
&ençliği, hava, iÜneş ve yaşa
mak istiyoruz. 

Artık, aşk sözünü basit 
bir heves olmaktan çıkardık. 
Belki idealimizi onun yüksek
liğine çıkmakla ararız ... 

Nedime hala müstehzi: 
- Sakın! O kadar yüksele

yim deme onun bir de yuvar-
lanışı var ki!.. . 

Kaya souk kanla: 
- Size kadar alçalıp aman 

demektense, ben bir ideale 
erişmek umgusile konuşmak ve 
aücümün kırıldığı yerde par
çalnnmağı tercih ederim. 

Nedime hanım hırsla yürüdü 
ve kapıdan çıkarken ellerini 
ıallayarnk: 

- Zaten olacağın da bu, o 
laş yontucusunun arkasında bir 

JÜn parçalanmıyacaj'ın ne ma
'kim. 

Genç kız kendisine idam 
hükmünü fırlatan halasının ar
kasından ırenİf bir soluk alda .. 

- Oof!.. Bu kadının içeriye 
sinen ağır havası onu buğuyor
Heme.n tuvaletini düzeltti. Şu
raya buraya saçılmış kiğıtları 
notaları topladı, çantasını aldı 
sokağa fırladı.. Yavaş yavaş 
yürüyor, hastalıktan yeni kalk
mış gibi titriyordu. Evde bu 
bir düziye çarpışmalar olmasa .• 
Her atışmadan biraz daha par
çalanmış çıkıyor enerjisi, he
vesleri ievşiyordu. 

Hele en yüksek en temiz 
emellerinin böyle adi düşünce
lere meydan verdiğini iÖrmek 
onu tiksindiriyordu .. 
Şimdiye kadar ulusal bir di

lekle sanatın sonsuz derinliğin
de sesinin tabii istidadını par
latmak isterken, yambaşmda 
çatlak bir ses: "Para para 

' " diyordu. Bu adi hırs sanki ze-
kasını durduruyor, zehirliyor
du. Kafası halli ateşler içinde 
yam yordu. 

Yere çarpmaden önce oyun

cunun elinde türlü şekiller alan 
lastik top cali be ni birden 
havalanacak <rıbi J·abarıyordu. 

Biraz durdu. Nereye gide
cekti? Artık c:;kisi gibi Arna
ya da gidemiyordu. Kitapçıya 
gittikten sonra Erkulun adeta 

kendinden geçen bir hali var
dı .. Neden? Nesi vardı acaba? 

Yoksa o büyük san'atkarı 
kiiçük varlığı ile yoru} or, artık 
ağır mı basıyordu?. 

Fak at o söylemeden hatta 
düsiinmeden Erkul herşeyi dü
şünü} or, hatırlamıyor mıydı? 
Hatta kopyclerini alan kitapçı 
eserin~ veren bastıran ve sat
tıran hep o değil miydi? Hele 
o gün yeni şiirler ve şarkılar
la dolu bir listeyi tabile anla
ıarak kompoze etmek için 
kendisini nasıl teşvik etmişti ? 
Kendisine yeni bir it yeni bir 
emir kapısı daha açtıktan 
sonra çekilmesi ne demekti? 
O kadar heyecanla beklediği 
ıes müsabakasını da i$te 

geçirmişti? Bugün derin bir sü
künla düşüncelerine, ümitlerine, 
bestelerine dalmışken halası 
beynini altüst etmişti !.. 

Acaba şu müsabakanın neti
cesi de ne oldu ? Erkulu bu
günün heyecanları içinde ancak 
görebilmişti. Bir daha da hiç 
görünmemişti? Tekrar oraya 
gitmek, hem merakını gider
mek, hem bu sevgili dosta te
şekkür etmek istiyordu. Hala-
sının çirkin sözlerini unutmuş 
gibiydi .. 

Kararını ver;nce hafifledi, 
bir an evvel onları görmek is
teiiyle adımlarını sıklaştırdı 
hızlı hızlı yürümeğe başladı. 

İskelede vapurdan çıkanlar 
sağa sola yayılıyor, ileri geri 
gidenler ieniş meydanı kaplı-
yor, daiıhyorlardı. Kaya oto
büslerin beklenti yerine doğ
ruldu .. 

Arkasından biri: 
- Bu ne dalgınlık Kaya! 
- Vay hocam! Ne güzel te-

sadüf? 
- Tesadilf değil, sana gidi· 

yordum. Nereye böyle? 
- Cadde bostana .. 
- Haydi öyle ise.. Yolda 

ıörüşürüz, Erkule de neticeyi 
anlatırız .. 
~ Otobüs hazır buyurunuz. 

lkısı de ön tarafa oturdular. 
Kemal Şakir cebiaden bir 

kağıt çıkardı. Seni mçın 
görmek istiyordum bilir mi-
sin? Bak beni lzmirde 
bir konser vermeğe çağırıyor-

lar, çok elverişli şartlar var, 
düşündüm güzel bir seyahat .• 
BirJikı. a-W•lim Kaya ... 

Kaya hiç beklemediği bu 

teklifle şa~aladı: 
- Fakat şey .. 
- Küçük san'atkir şimdiden 

kendini naza çekiyorsun öyle 
mi? Hakkın da varya, artık 

ses müsabakasını kazandı! Plak 
doldurur durursun ... 

Kaya heyecanla: 
- Kazandım mı? Kim söy

ledi? 
Dün Hasan yılmazı gördüm 

o söyledi, Erkule de bildirmiş, 
o sana söylemiştir sanıyordum .. 
Hasan yılmaz en salahiyettar 
bir adamdır. Artık düşün Kaya 
Bu muvaffakıyet üstüne ikinci 
konseri İzmirde vermek ne gü
zel bir tesadüf olacak; 

- Bay Erkula da bu haberi 
verdiler mi dediniz? 

- Evet .. 
- Souıı t:cı1' -

Atatürkten 
Leh reisicumhuruna 
Ankara, 16 (A.A) - Mareşal 

Pilsudskinin vefatı münasebe
tiyle Atatürk ile Lehistan re
isicumhuru arasında şu tel ya
zıları teati edilmiştir: 

Reisicumhur ekselans Bay 
Mocicki 

Varşova 
Müteveffa mareşal Pilsudski

nin şahsında en büyük yaratı-
cılarından birini kaybetmiş olan 
Leh milletinin geçirmekte ol
duğu elemli acıya bütün sem
patile iştirak etmekte olduğu
ma itimat buyurmanızı zatıdev
Jetlerinizden rica ederim. 

Kamal Atatürk 
Cumhur reisi ekselans Ka

mili Atatürk 
Ankara 

Leh milletinin en derin bir 
mateme düştüğü bir zamanda 
bana göndermiş olduğunuz sem 
pati hislerinden dolayı en hn· 
raretJi teşekkürlerimi kabul 
etmenizi zatı devletlerinizden 
rica ederim. 

1Anacy Mosclckl 

"'I eni Asır 

Tür -1 an-Afgan dostluğu 
-

1 • 
ı kardeş ulusun arasındak· 

d•ezelttik Sı ı ayrılığ nı 
rge era F ahreddinin kararı her iki tarafça 

Saygı ve sev· nçle karşıland 
Ankara, 15 (A.A) - İran ile 

Efganistan arasındaki hudut 
ihtilafını halJetmek için her ıki 
tarafca hükumetimiz n hakem
liğine müracaat edilmesi üze
rine hükümetimizce hakem ta
yin edilmiş olan Orgeneral 
Fahrettin Altay'm yerinde yap
tığı tetkikat sonunda vermiş 
olduğu karar bugün dış işleri
bakanlığmda İran ve Efgan 
elçilerine büyük metasimle tev
di edilmiştir. Üç dost ve kar
deş hükumet mümessillerinin 
bu vesile ile bugün dış işleri 
bakanlığındaki toplantıları sami 
mi olmuş, bu bava içinde geçen 
bütün merasim safhaları üç mil
let arasındaki kuvvetli bağJı
lıkların yeni bir tezahuruna 
vesile olmuştur. Hakem kararı
verilmesi için bugün saat16,30-
da dış işleri bakanlığı odasında 
İran Ye Afgan mümessilleri top
landıkları zaman dış işleri ba
kan vekili iç işleri bakanımız 

Şükrli Kaya riyaset yerini işsıal 
etmiş ve onun sağ sol tarafJa
nnda Afgan ve İran büyük el
çileri Ahmet ve Sadık han yer 
almışlardı. 

Bay Şükrü Kayanın karşısın 
da Fahrettin Altay Dış işleri 
bakanlıiı genel aekreteri Nu
man Rifat Menemenci oğlu He 

Dış işleri bakanlığı genel mü
dürlerinden kemal yer almış 
bulunuyorlardı Her iki büyük 
elçilik müsteşarlarının ve gaze
teler mümessillerinin de hazır 
bulunduklan bu toplantıyı açar
ken Dış işleri bakanı veki
li Şükrü Kaya İran ve 
Afgan milletleri arasında 
husule ıeJmif olan bu hudud 
ihtilafının halline vasıta oldu
ğundan bu iş için hakemliii· 

n<; müracaat edildiğinden do
layı Türkiye Cümhuriyeti hü
kumetinin duyduğu samimi 
hisleri ifade etmiş ve hndud 
ihtilaflarının milletler azasında
ki tabii olarak uyandırdı2'ı acı
ları işaret ederek demiştir ki : 

lran ile aramızda yıllarca 
süren hudut münazalarını bil
diiim için bunun ne kadar 
acı oldu~nu takdir ediyorum. 
Dış isleri bakanlığım esnasın
da iki millet arasındaki bu 
hudut ihtilafını ne suretle , 

halledceğim diye daima dü
şünürdüm. Nihayet iki büyük 
şefin bu ihtilafı ortadan kal
dırmaları Türk ve İran millet
ri arasında esasen mevcut 
dostluğu bir kat daha kuv
vetlendirdi. 

Şükrü Kaya sözlerine devam 
ederek bu gibi vaziyetler kar
şısında en mühim meselenin 
bu münazeaları bertaraf etmek 
olduğunu ve Türkiye Cumhu
riyeti hekümetinin :daima bu 
histen mülhem olarak hareket 
ettiğini kaydetmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin İran 
ve Afgan hükumetleri arasın
daki hudud ihtilafına aid ha
kemlikde çok hassas hareket et
miş bulunduğunu söylemiş ve 
sözlerini bu hakemlik iki taraf 
arasındaki bu ihtilafı silerse 
kendimizi bahtiyar addedece
ğiz diye bitirmiştir. 

Dış işleri bakanı Şükrü Ka
yadan sonra hakem Orgeneral 
Fahreddin Altay kendisine ve
rilmiş olan hakemlik işinde mül
hem oldukları hisleri anlatarak 
tetkikatı neticesinde hazırlamış 
olduğu raporun ihtiva ettiği 
esasları izah etmiş ve mesaist 
esnasında gösterdikleri kolay
hldardan dolayı her iki hükü
met mllmesaillerine teıekkilr 

ederek bu kadar yüksek bir 
vaz.ifenin kendisine tevdi edil
miş olmasından duyduğu fahri 
ifade eylemiştir. 

Afgan büyük elçisi Ahmed 
Han bize bugün bildirmek üzere 
bulunduğunuz karardan dolayı 
bahtiyar ve mutmain bulunu
yoruz diye söze başlamış ve 
bu neticeyi şarkta yeni bir saa
det alameti olarak ifade etmiş 
ve demiştir ki: 

İki kardeş arasındaki bu ih-

tilafı üçüncü kardeşin halletmiş 
olmasından dolayı Türkiye 
Cümhuriyeti hükumetiyle Dış 

işleri bakanına ve Orgeneral 
Fahreddin Altaya ve büyük 
rehberleri Atatürke arzı teşek
kür ederiz. Zahmetleriniz iki 
memleket için yeni bir minnet
tarlık vesilesi olmuştur. 

İran büyük elçisi Sadık Han 
iki dost ve komşu millet ara
sında nasılsa çıkmış olan bu 
ihtilafın hallinde ynptığı ha· 

kemlik vazifesinden dolayı 
başta Atatürk olduğu halde 
Türkiye Cumhuriyeti hükume
tine karşı Afgan büyük elçisi 
tarafından ifade edilmiş olan 
hislere tamamen iştirak ettiğini 
söylüyerek bugün vardığımız 
bu netice bütün dünyaya kendi 
işlerimizi kendi aramızda hal
letmek iktidarında bulunduiu
muzu gösterecektir. 

Hakemin verdiği karar okun
duktan sonra belli olacaktır. 
Şu var ki bu iş bir dost elile 
bitmiş oluyor. Kardeş Tiirk, 
ıran, Afgan milletlerinin bir
birlerine karşı duydukları en 
güzel hislerin ifadesi olan bu 
sözlerden sonra Dış işleri ba
kanımız ile Iran ve Afgan bü-
yük elçileri hakem kararının 
tebliğine ait protokolu imza et
mişlerdir. İmzayı müteakip bay 
Şükrü Kaya her iki büyük el
çiyi, Orgeneral Fahreddin 
Altayı bu neticeden do-
layi tebrik etmi~ ve ha-
zır bulunanlara şampanya 

ikram edilmiştir. 
Dış işleri Bakan vekili Şük

rü Kaya kadehini iki dost ve 
kardeş milletin büyük şefleri 
ve iki milletin şerefine kaldır-
mış Afgan ve İran büyük el
çileri de bDy&k 6nderimiz Ata
tOrkUn ıerefine içmiılerdir. 

' .. 
G. Altay 
Hakem kararı 
Bildirildi 
Ankara, 15 (A.A) - Dış 

ışleri bakanlığı tarafından teb
liğ olunmuıtur: 

İran ile Efganistan arasında 
mevcud hudud ihtilafının hal-
linin Türkiye Cumhuriyet hü
kumetinin hakemliğine havalesi 
iki hukümet arasında karar
laştınlmıştır. Bu maksadı te-

min için cumhuriyet hiıkümeti 
tarafındaa hakem nasbedilmiş 
olan Korgeneral Fahreddin 
Altay mahaUinde tetkikat ic
rasından sonra bu kerre ihti
lafın halli hakkındaki kararını 
vermiş ve bu karar bugün 
hariciye vekaletinde merasimi 
mahsusa ile Iran ve Efgan 
büyük elçilerine tebliğ edil-

miştir. 

TELEFON - TAYYARE 
. 

SiNEMASI 
3151 

Bütün İzmir halkının 
B U G U N 

beklemiş oldukları senenin büyük filimlerinden 

3151 

JOAN GRAWFORD ve GARY COOPER ile birlikte "Vals 
ruyası,, ve "Deniz altında cehennem filimlerinin kahramanları 

FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG 
İlci bacılı bir nşkm ıstırapları içinde harp cephelerine koşan 

bir kızın heyecanı aver macerası 
Ayraca FOKS dUnya havad"sleri 

TAYYARE sineması bugünden itibaren fiyatlarını ucuz· 
• latmışhr. Yaz ortasında bile birinci viziyon en yüksek 
• filimler geçmeği vadeden Tayyare sineması buna rağmen 

tarifesini şu şekilde tesbit etmiştir. 

llergün her seansta 25 35 50 kuruştur 
Serin bir salon - yüksek bir 'filim ve ucuz 'bir tarife 

Her ~ün 15-17-19-21 15 Perşembe 13-15 Talebe seansı Cuma 13 ilave seansı 

Sahne s 

Artistler 
Memleketlerine 

gittiler 
İstanbul, 16 (Hususi) - Şeh

rimizde bulunan Rus yüksek 
artistleri bugün (dün) memle
ketlerine dönmüşlerdır. Şehir 
mümessilleri, san'atkar!ar ve 
kaJabahl< bir halk kütlesi ta
rafından samimi ve candan 
uğurlandılar. 

Çarşaf ve peçeler 
Kurultayda bakanların 
İzahatı devam ediyor 

Ankara, 17 (Hususi) - Bütçe 
Kamutay üyelerine dağıtılmak• 
tadır. Önümüzdeki hafta içinde 
Kamutayda müukeresine baş• 
lanacakbr. 

Kurultayda İç işleri, Bayın· 
dırlık, Kültür ve Tarim bakan• 
lan dileklere uzun süren ce· 
vaplarda bulunmuşlardır. Bu 
arada bir hayli münakaşalar d• 
oldu. Çarşaf ve peçenin kaldı· 
rılması için kanuna lüzum ol· 
madığı bildirildi. 

Mareşal Pilsudski 
İçin gönderilen telyazısı 

Ankara, 15 (A.A) - Ma
reşal Pilsudsikinin vefab mü
nasebetiyle dış işleri bakanı 
vekili Bay Şükrü Kaya ile 
Lehistan dış işleri bakanı Bay 
Bek arasında şu telgraflar tc· 
atı edilmiştir. 

Leh cumhuriyeti dışarı işle· 
ri bakanı Ekselans Bay Bele 

Var.şova 
Mareşal Pjlsudskinin vefat 

ile Leh milletinin uğradığı ma· 
tem dolayı•iJe Cumhuriyet hü
kümetinini Ye tahsımın taziyet
Jerini ve samimi sempatisini 
kabul buyurmanızı zatı devlet· 
lerinden rica ederim. 

Dışarı isleri bakan vekili 
ŞUkrU Kaya 

Dışarı işleri bakanlıgı ve 
Ekselans Bay Şükrü Kaya 

Ankara 
Bütün Leh milletinin düçar 

olduğu büyük matem münase
betile gönderilen taziyet tel· 
grafmdan ve izhar olunan sem
pati hislerinden dolayı zatı dev
letine teşekkür ederim. 

Bek 
Vaşova, 15 [A.A] - Reisi· 

cumhur Moscicki Norveç ve 
İs\•eç Kralları ile Felemenk 
Kreliçesinden taziyet telgraf· 
Jarı almıştır. Müşarünileyh Papa 
ile İtalya Kralı, Japon İmpara
toru ve Türkiye, Avusturya ve 
Çekoslovakya Reislcumhurları
nın taziyet tel yazılarına cevab 
vermiştir. 

Bulgar borçları 
Sofya, 16 (A.A) - finan• 

bakanı BuJgaristanın mali zor· 
luklara rağmen harici borçla· 
rım ödemeğe ve taahhütlerine 
riayete çalışacağını söylemiştir 

ili r san 'at sergisi 
Paris, ] 6 (A.A) - Mussoli

nin damadı ve Jtalyanın pro
paganda ve matbuat müsteşarı 
Kont Ciano Pariste açılacak 
ltalyan san' atlar serğis:nin 
açılışında bu!unmak için' bu
raya gelmiştir, 

Bo v az ar davası 
- l aşı 'el il b11 ıı CI Sı lıt C<fe -

üşmüştür. Bay Aras bu akşam 
Cenevreyc gitmek üzere tre• 
ne binecektir. 

Peşte15 ( A.A )-Türkiye dıt 
işleri bakanı bay Tevfik Rüt· 
tü Aras bugün başbakan bay 
Gömböşle bir sa ttan fazla gö· 
rüşmüş ve sonra dış bakanı 

bay Kanyayı da ziyaret ede• 
rek onunla da konuşnı 



Altın Ve Güzel Kızlar 
Tefrlkn :N'o ~6 

lllıum-•----------·····•••••••• •• ••••••••••••• ___ ..,. 
ngiliz markah geniş ve ra

hat bfr otomobil yolcuları Hol 
önunde bekleyordu. İnce ve 
yağmur oluklan gibi parlak 
ağaçlarla dolu bir ormanda 
on:lakika kadır dolaşdıkta"l 
sonra, otomobil yolları ve te
kerlekleri dişli olan küçük şi
mendiferin methalinde durdu. 

Yol, donuk yeşil renkte sık 
agaçlar a örtüln olan tepl!ye 
doğru tırmanıyordu. Sol noktası 
yedi yüz metre yüksekten 
denize hAkimdi. Manzara 
l'erçekten görülmeye değerdi. 
Bilttin ada denizin hudutsuz 
mariliği içinde yükselen bir 
sümrüt parçası gibi idi. Hava 
lıafif, hele Malaka yanm ada
maa aisbetJe, kuru idi. 

Renuçi: 
- Bana öy)e sıeliyor ki, de

di, Akdenizdesa çık•hberi ilk 
defa zevkle nefes ahyorum. 

Listelerde " Fransaz yemek
leri,, denilmuine raimen Teri
len yemekler daha ziyade Ber
tin veya Nöptl lokantalannı 
andınyordu; fakat meyveler 
emsalsiz ve nefisti. 

Otelden çıkacakları sırada, 
palaspareler içinde bir Japon 
yoUanm kesti. Omuzundaki bir 
bohçayı açtı. Bunun içinde son 
derece gükel Çin ipeklileri 
ftl'dı. M6rga metresine be
yendiğini aldı. Fak at za va Ilı 
•bcı Avrupa dillerinden bir 
kelime bilmiyordu . Dolar
ları g ö st e rtt i ve aşaşğı 
yukarı bir kat kurmak için 
parmaklarile saydı. Parayi a
luaca, yerlere kadar eğilerek 
tekrar yola çıktı. Bohçası yine 
omuzunda idi. Renaçi: 

- Herife bakın, dedi. Hiç 
o mazsa otuz kiloluk yedek 
t ııyor omuzlannda! Ve buraya 
ayakla çıkmıf. Doğrusu, şu Ja
ponlar yaman 1rk. Gnntın bi
rinde hepimizi yutacaklar. Be
reket o gün& biz görmiyece
ğiz. Morga fU cevabı verdi: 

- Mareşal Liyotey hikü
metlerin unutmamaJan doğru 
elan bir söz s6ylemiştir. Avru
pahlar ara11nda her barb, bir 
dahili harbclır. Fakat KraHar 
ft b&k6met adamlan hadud
lanadan ateaini g6remiyorlar. 

Kam onlan dinlemiyor, ağaç
ta ataca kotarak çiçekler 
tophyor ve doya doya kokhyor 
idi. Bir arahk leylaklar altmda 
durdu. Leylaki bir gölge çıp-

lak omuzlannda dalgalandı. 
Sanki Asya çiçeklerinin Tan
riçesi sayIJabilirdi. 

Banger içini çekti ! 
- Nede güzel! dedi. Sizin 

talihiniz var . . . Dikkat ediniz 
de Laosa vannca sizi ekmes"n 
Belki kendi memleketinde ba -
ka bir aşık bulur. 
Morga gülümsedi : 

- Bir aşık mı? Fakat pek 
iyi biliyorşunuz ki o Luang -
Prabangda iken yine bir Fran
sızm metresi idi. 

- Ha, Evet; Fran ada ölen 
şu zavallı memur. Fakat adı 
ne idi. Hatırhyamıyorum. Hal
buki Aramis sivarisi söy emişti. 
bize •.. 

- Batisti ... 
- Ha, Batisti, hafızanız ben 

den daha keskin, vay, vay, otel 
sahibi de sizin dilbere bir ba
kıyot' ki .. 

Otel önlinden geçerlerken 
direktar evvcJkilerden daha 
etek öpercesine eğilince, - La
oslu kıza doğru göz kırparak 
sordu: 

- Nasıl buluyorsunuz şu 
kızı? 

isviçreli gülünç bir inanla: 
- Enfes! dedi. Nerede sabo 

aldınız? 
İki yolcunun şu 11satın almak., 

•özüne şapkaldıklarını gö
rünce yarım adada bunun 
her gün ol n işlerden olduğunu 
anlattı. Buraya yerleşmeie ie
len Avrupalılar, mühendisler, 
maden memurlan, nihayet 
bekir olan aklann en ç.oğu, 
a&zde " miirebbiye " olarak 
yerli ge~ kızlan ahn alırlar. 

Fakat bu ey kadınlan onlar 
için sadece metres olur. Bu 
biçim mala fazla ilğilenir gibi 
a-örünen Renuçi : 

- Pek bahalı ! Dedi. 
- Yok canım, pahalı deyil, 

düşününüz ki adamakılh imza
lanmış bir konturato ile. "Mü
rebbiye ,, bütün ömrünce sizin 
malınız olur. 

- Ya kaçıverirae ? 
Polisle yakalabrsınız. 

Elinizde kontrat yar ya. Fakat 
bunlar namuslu kızlardır. 

Kaçmazlar. 
- O vakit te pek uzun bir 

baj' .. 
- Artık bıktığınız zaman 

onu azad eden bir klğıd ım
za edersiniz. O da gidip baş
ka yere kiralanır. 

- So1 ' 1 r -

Vuruşmadan korkuluyor 
lnğiltere arabulucu rolünü becere

celc harba mani olacak mı 
I I S hl tdt -

lstanbuJ, 16 (Hususi) 
Londradan hi d rili}or: Itafya
Habeş gergı · tahminin 
fevkinde b" ç buk ukla şid
detJend . in ıl renin Roma ve 
Adis Ababa hük:umetlc-.i nez
dindeki te ebbüslerinde inu
Yaffak olup olmıyacagı kesti
ri miyor. lngiliz gnzeteleri Ha
beşistanda sava ın güçhigün-
d n hsed" or or. 

Pa s 17 )Ô.D.) - • a yanm 
u a a kom syonunua Ü e ta
yin etme i hakk ndaki Hebeş 
iste-ini kabul etmesi Fransa 
ve in ilte e tarafından el altın
dan yapılan teşebbüslere atfe
d ·yor. 

lngiliz gazetelerinin Roma
clan aldıkları duyuklara göre 
ltalya hükümetinin Habeşi tan 

d pddüğü siyasa ıtalyan 
.am.ı arasında da için için 
laotnutsuduldar doiurmaktan 

.,.. ... _. blmamlfbr. 
-..ı cnnler. bu 

suzlukları gizlemeie çalışmakta 
ve şimdiye kadar 30,000 kiti· 
nin c~kun tezahüratla gönülJü 
yazı dıklannı ıleri sürmektedir. 
Umumi efkarın · üntıilerini ya
tıştırmak için olsa gerek. Resmi 
İtaJyan çevreJeri İtalyanın 
Habeşiıtanda hiç bir güçlükle 
karşı şmaksızın Hızh ve kat'i 
bia efer yapabileceğin·, ve 
bunun içın, sefeber e en kuv
vetlerd n 300,000 askeri ve 
bayındırlık işleri iç"n ayrılmış 
bulun n buyuk ermayeler"n 
önem i bir parçasını knlfana 
bilece tir. 

Paris 17 ( Ô. D.) - Ren-
den bildirildiğine göre, ltaJya 
hükum ti Habeşistan tarafın
dan sip riş edilen iki tayyare 
münasebetile İsviçre hnkümeti 
nezd"nda bir teşebbüste bulun
muştur. Verilen teminata göre 
bun ar ticari iki tayyardir . 

Paris, 16 ( Ö. D) - Havas 
Ajansının Romadan öğrendiği
.. clre ltalva büldimet , 1928 

Moskovada gösterişler 
Moskova mülikatı b•tti .. fransız dış 

akanı Parise dönüyor-Bir tebliğ 
Mos.~.~.Y.~~~ ... ~~>.:~~.~~~~ ... ~?.~~~.~!~.~~~~ .... Y.~P.~!~~ ... 

Moskova 15 (A.A) - Fran
sız - Sovyet müzakereleri bu
gün bitmiş ve Fransız heyeti 
murahbasası bu akşam Mosko
vadan aynlmıştır. 

Fransız dış i 'eri bakam bay 
LavaJ Var{ovaya uğrayıp Fran-

sa hükumeti namına mare al 
Pilsudskinin ölümünden dolayı 

taziyede bulunacakbr. Bay L"
val oradan Krakoviye giderek 
marec:ahn cenaze rneras'minde 
Fransayı temsil edecektir. 

Fransız heyeti murahhasası
nın Moskovadan ayrılması mü
nasebetile bugün Kızıl mey
danda büyük askeri geçit 
resmi yapılmış ve bu esnada 
17 şer büyük tayyareden mü
rekkep üç filo uçuşlar yapmış
tır. Bu filoların etrafında saatta 
450 kilometre giden a\cı tay
yareleri uçmuştur. 

Moskova 15 (A.A) - Fran
sız bakanı bay Lavalın Sovyct 
ricali ile yapb- ı nılızakereler 
sonunda ne redilen resmi teb
li2'de, Fransız - Sovyet konuş
malanoın açık ve do .. tça bir 
itimad havası içinde ıeçtiği, 
iki hük6.metin müşterek emni
yet içinde sulhun ve bir ademi 
tecavüz istişare ve mütecavize 
ademi muavenet pakb yapılmak 
üzere müzakerelere devam 
olunması hususunda tamamile 
mutabık bulundukları beyan 

oı.ım~tt.adı,. 
e lig e eniliyor ki: 

Stalin Fransanın emniyeti 
seviyesinde bir müseHah kuv-

Balkan toplanbsının 
Sonuclan hakkında 
Antant bildiriği çok yüksek 

Ve önemli bir belgedir 
BÜKREŞ 15 ( A.A) - Bü

tün gazeteler Balkan antantı 

toplanbıının sonunçları hakkın
da uzun uzun yoruda buluna-

rak antantın örnek ola
cak derecedeki arsıulusa\ da-

yanıımasından doian tinel kuv
veti barıpn korunması ve dört 

memleket asığlarının savlan
ması için olan kesin kararı ile 
barıı savma olan yardımını 
kaydetmektedirler. 

Onivenal gazetesi tunları 
yazıyor: 

Antanbn bildirdiji arsıulusal 
hadiseler içinde çok yüksek 

önemli bir belgedir ki her ta

raftaki pek büyük b · r iJgi ile 
karşı anacaktır. Açık ve kesin 

o!an bu bildirig Balkan antan
tının vasfı olan uzlaşma ve iyi 
niytt ruhunu anlatmaktadır.Bu
nunla beraber uzlaşma ve iyi 
n"yetin de bir sının vardır. Bu 
sınır Balkan anlantının haklı 

asığlarının başladığı noktadır. 
Balkan antanhnın haklı asığla
rını gözetmekle sınırlanan uz
laşma ruhunun tasarlanan Ro
ma konferansından önce sağ
lanma ı dört Balkan dev'ctinin 
Herdeki d"plomatik kımıv doJa-
•••••• ••••••••••••••c••••••••••••••••••••• 
tarihli ita yan - Habeş andlaş-
masına uy2un olarak teşkil 
edilecek uı.laşma kom syonuna 
iki muı ahhas tayin ehnittir. 
Bunlar sefirlerden kont Aldol
randi ile devlet şurası üyele
rinden kont Montanyo'dur. 

yasile alacakları tutumun peşin 
bir anlatımıdır~ • 

Gazete dört balkan antanh
nrn hep birden ve her memle
ketin ayn ayrı asığlanm daya
nışma ve aynhk kabul etme
yişleri prensibinin aynca önem
li olduğunu kaydetmektedir. 
p11euds1dnln 
0101110 mUnasebetlle 

Ankara, 15 (A.A) - Polon· 
ya bilyük elçisi bugün dış iş
leri bakanı vekili bay Şlikrü 
Kayayı ziyaret ederek Mareşal 
Pilıudskinin ölümü dolayisile 
cumhuriyet hükumetinin g6a
terdiği alaka ve taziyetindcn 
dolayi hükumetinin teşekkür
lerini beyan etmiştir. 
Kars deprenmelerJ 
MUnasebetlle 

Ankara, 15 (A.A) - lran 
büyük elçisi bugün daı işleri 
bakanı vekili bay Şlkrtl Ka
yayı ziyaret ederek Kars dep
renmes0 nden dolayi ıran hüku
metinin tee sür erini bildir
miıtır. __ ...,.....,.._... __ 
Fransız - İngiliz 

Aracılığı 
Londza. 16 (A.A) Taymiı 

Mussolini söylevinin uyandır
dığı hayal inkisarından bah · 
sederek Fran a ve İn~iJtcrenin 
İtalya Habeş anla mazlığına bir 
çare bulmak için ellerinden 

geleni yapmak vazifeleri olduis 
unuyazıyor. 

1neydcm 

J 

Yet bulmıdurmak yolundaki 
millt mlidafaa siya•aasım an-
lamakta ve tamamile tasvib et
mektedtr. 

Rus - Fransız 

Dostluğu 
Bay Laval COfkunlukla 

Moekovadan ayrlldı 

Moakova 16 (A.A) - Laval 
bütün Sovyet erkinı tarafından 
uğurlanarak 20.45 te V arşo
vaya hareketlemiftir. istasyonu 
dolduran büyük kalabalık ken

disini hararetle aJkıtl••nşlar 
o da yapmn Rua-Franaız doat

luğu diye cevap Yermiftir. 
F ranıız-Sovyet tebliğinden 

anlaşıldıima göre iki bükümet 

doğu Avrupası için bir arılaşma 
müzakerelerine diplomasi yo
liyle devam edeceklerdir. Bu 
anlaşma Almanya, Lehistan Ye 

.SO.yetleri Wr ademi tecariz 
•iakiyle birbirine batlıya
caktır. 

PRAG 26 (A.A) - Çekos

lovak - Rus kartılı klı yardım 
anlaşması bugün imzalanacaktır. ..... -
Pilsudskinin 
Cenazesi 

Berfin, 16 ( A.A) - Pilfuda

hinin cenazesinde Fransayı tem 

sil edecek olan mareşal Pcten 

Berlinden geçmiş istasyonda 

Hitler namına genera Reisch
nau ve Fon Blomberg tarafın
dan selamlanmıştır. Alman ge
~eralleri F ranıız mareşaline 

emrine verdikleri otomobille 
Berlini ziyarete davet etmiş

lerdir. Lehistan erkanı harbiye 

başkam He Varşova harp aka

demisi direktörü Petenle be

raber seyahat etmektedir. 

Dünyada 
Neler oluyor? 

Hitlerin nutku 
Berlin: 15 ( A.A) - Bütün 

Alman radyo merkezleri bay 
Hitlerin Sali günü Rayıtagda 
aöyliyeeekleri nutku neşrede
ceklerdir. 

Sar meb'usları ilk defa olarak 
mecliste hazır bulunacaklardır. 

lngllterenln ihraç 
Durumu 

Londra, 15 (A.A)- Ticaret 
bakanhğı istatistikleri Niau 
aya içinde ihracabn üç milyon 

lira eksilerek 13 milyona düı
milş olduğunu göstermektedir. 
ltballt 60 milyona inmiştir. 

Moskova zlyaretlerl 
Moskova: 15 (A.A) - Sov-

yet reisi saat 14,30 da B. Lavala 
kabul etmiıtir. Öğleyin bele

diye dairesinde bir ziyafet ve
rilmiş ve bunda belediye üyüe
leri bulunmuştur. 

A...auıu-ı Turizm 
Kongresi 

Krakovi, 15 (A.A) Arsiulusal 

Turizm konseyinin konıreai 

dlin milnakalat bakanı yardım-1 

cısı bay Bobkovski hazır ol
duğu halde açılmıştır. 

Kongre bir dakika ayakta 
susmak suretiln Mareşal Pilsud~ 
ıkinin hatırasını tebcil etmiştir .• 

Matem pulları 
Varşova, 15 (A.A) - Posta 

T elgrar. ve Telefon bakanlığı 

altı seri pul çıkarmak için h .. l 
zırhkJar yapmaktadır, Bu pulla
nn çerçevesi siyah olacak ve 
üzerinde mareşalın resmi bu
lunacakbr. 

Venlzelos fırkası 1 
Atina, 15 (A.A) - Bay Çal· 

daria gazetecilere beyanatta 
bulunarak umumi nizam ve 
asayişi tehdit eden tehlikeler 
vukuunda kanunu esasi ahki
mının tadil edilmesinin iptidai 
bir ihtiyatı tedbir olduiuna 
ıGylemiş ve Venizelosun nor
mal siyui ıerait albnda dahi 
bayle bir tedbire müracaat et

•İf olduğunu ilive eylemittir. 

Em Venizelosçv nazırlardan 

ltay Papanderu yeni bir müs
takil Cumhuriyetçi fırkası tesia 

etmiftir. Eski liberal saylavlar 
bu fırkay:.. girmişlerdir. 

Belçlkad• 
Brftksel, 1 S {A.A) - Bel

çiktıt milli bankası iskonto fia
bnı yüzde yanm miktarında 
indirmiftir. 

Yunanistan da 
örfi idare kaldırıldı 
- Baştaraıı 6 mcı Sahıftdtdır -

Başbakan 8. Çaldaris demit· 
tir ki: Asayişin bozulması veya 
tehdidi halinde esas kanunun 
basa yaztılarını bir zaman 
için hnknmden kaldırmak lbere 
hükumetin aldığı salahiyet bir 
ihtiyat tedbiridir. Hükiimet, 
esu kanuna dayanan hürriyet
leri kayıtsız ve tam olarak iade 
etmekle gösterdiği genişliğin 
ıerekdiği gibi beğenileceğini 
Te hiç kimsenin bu hürriyetleri 
kötü yerde kullanmıyacagım 
umuyor. Böylece b:ldirdiğim ih
tiyat tedbirinin tatbik edilme
sine lüzum· kalmıyacakbr. 

Şunu da göz önünde tuta· 
lım kim ki ilk önce Almanya
da Vaymar esas kanunu hak· 
kında tatbik edilen bu ta
lik tedbirin:n alınmasını B. Ve
nizelos başbakanlığı zamanında, 
eau kanunun tadili projesinde 
kendi üzerine almıştı. O vakıt 
gibi pek normal bir zamanda 
böyle bir tedbirin alınması ge
rekli gösterildıkten sonra, bu
g6n bir iç savaş ertesinde bu
nua çok hakh olduğunu her
ku anlar." 
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Bir F ran ız yazıcısının bir 

Yazısı: " Gazlar ·çın de ,, ir revü çevirin 
Gelecek harplarda zehirli 

g 1ların korkunç acınlar yara
tacağını düşünen bir çok 
memleketler zehirli ı:-az maske
lerini günün en revaçta mataı 
haline okma2"a çalışıyorlar. 

ask fabrikaları, l:'iiya insan
lığı korumak sevdası ile çeşit 
çc it maskeler y pıyorlar. Yüz
lerdeki maskeler yetmiyormuş 
gibi ,imdi yenilerini kullana
caklar ... 
Zamanımızda maskesiz adam 

bulmak o kadar iÜçle mişken 
bu maskeler, karnaval maska-

ralıklarını ya atmaktan başka 
neye yarayac ktır? 

Parisin "Voila,, mecmua ında 
Robert De no ''kimin maskesi 
yok?,, ba lıgı altında şu satır
ları yaz.mı hr: 

- Bugi.mlcrdc i bulmak, 
me ki t min etmek o kad r 
ko'ay değildir.Ben biri bulabil
dim. Fakat liyakatsıılığımdan 
ötürü onu muhnfaz edemedim. 
Bu bir maske işi idi. Zehirli 
maske .. Bilirıiniz ki günün en 
revaçta olan mataıdır. Gazete· 
lerin birinde iÖrdUgüm ilim 
tiz rine P risin z rif bir oka
tmd bulunan güıel bir binayn 

irdim. Bu iti id re eden mü· 
e e e muht em onl r 'şsr 1 
cdi~ ordu. in an içeriye girince 
sağlam bir iş ka ısında oldu
ğunu duyar. i i idare edenlerin 
gösterişleri de bu tahmine kuv
' et 'erir. Hep i genç, nerjik, 
mc !eklerinin f yda ına inanmı 
adamlar... Ç hr m boşlarma 
gitmi ol cak ki beni üzmedi
ler. Ertesi gün, lime erdik .. 
lcri ahih t limatla ma ke mliş
terisi aram ğa çıktim. 

ilkin u talim h birlikte oku
) alım: 

1 - Halkı korkutmaktan çe 
kinecek iniz Yoksa vazif nize 
nih yet v rilir. Gaz maskele· 
rini mu tacel hnvayici z ruriye 
gibi göstermek yasa tır. Bu 
ma keler faydalı bir koruma 
tedbiri olmaktan ileri geçemeı· 
ler. Maske atmak için müra
caat edeceğiniz heryerde s6z
Jeriniıi tebeseüml bitirecek ve 
m kel rin kullanılın sın ihti
yaç olmı}acağı tem nnisini ileri 

.. recksiniz. 
:.! - Büyük va dlard bulun 

nııy c ksınıt. Ma keler, suda 
yaşıyan balıklar gibi, 1 caif gaz 
dalgaları arasında yaşamak 
kudretini vermez. Ancak teca
' üze uğrıyan şehirden emin 
l erlere sıgmmak imkuını bah
şeder. Şu d bilinmelidir ki, 

mas eler büUın zehirli gazi • 
rın geçmesine mini olamaılnr. 
Yalnız t;:yyare bombalnrı ile 
obüslerin neşredecekleri zehirli 
gazlara karşı koruyucudurlar. 

3 - Hastalar ve çocuklar 
için de kolayca kullanılabile
cek maskelerle memede çocuk
lar için bavullar hazırlanmakta 
olub resmi makamlnr tarafın
dan mü ade ediliııcc, bunlar 
da, çıkanlacaktır. 

Bu tav iyeleri takdir etmekle 
beraber her evde zehir1i gaz 

aske inin bulunması faydalı 
olacağına kendim bile innnmış 
bulunmıyordum. O dakikada 
nfamışbm ki bu nlanda inan

mak e inanmamak mc elesi 
• İyasal bir istir. Galiba ben 

maske taşıy n insanlar kate ---0- 0
- 1-an_n_d_a_k-en--

gorisinden olmadığım için bu 
sözlere inanmamış bulunuyor
dum. Müşteri aramağa çık· 
tığım mıntaka hakimler, zabit
ler, kilise adamları, zengin 
burjuvalarıu ya adıklan mahalle 
idi. Onların benden daha ça-

buk inanacakl rmı umuyordum. 
ilk başvurduium apartmanda 

kapıcılarla karşıla .tım.T eklifimi 
hiç te gayrı tabii bulmadılar. 
Biri sordu: 

- M sk satmak istediği· 
nize göre hcrp olacak mı a
nıyorsunuz ? 

- Hayır, hayır ... 
- Haydi canım. Harp ta 

olsa beşinci gün ben cephede
yim. Şu halde maskenize ihti-
yacım olmayacak .. Karım g -
lince mal ahiplerinin bir 
maske satın almalarını isterim. 

- Ya siz mö yö? 
- Beni düşünmeyin. Oto-

mobilim var, Karımı, çoluğu
mu içine altım mı iıt diğim 
yere ~idcrim. 

- Ya kiracılar ? 

dilerine orunuı. 
Yukanyn çıkmak is

tedim. Apartmanın sa
hibi yabancıların çık
masına müsaade etmi
yormu ..• 

- Erte i gün daha 
yumuşak bir kapıcıya 

çatar k ilk kata çıka· 
bildim. Burada mü-te
kaid bir l<olon 1 oturu· 
yordu. 

ihtiyar, 
tnlıklı 

adm .. 
görünce: 

has
bi r 

Beni 

-Oh ma· 
şallnb dedi. 
Top fabrik -
Jarı tarafından 
geliyorsı n ı z 
galiba ... Sa-
kın ben ma ke 
satıyorum de
meyiniz. ikisi 
de aynıdır. 
Zehirli gaz ol
masaydı du 
maskara 1 ı ğ a 

da lüzum kalmıyacaktı. Gazi ya· 
panla maskeyi yapan ayni zih
niyettir. 

Yüzü domates gibi kızarmışb. 
Köpfire köpUre devam etti: 

- Bilir misiniz ,sizi neye 
benzetiyorum: Torbalar dolu u 
tahta kurusunu odama sokuyor, 
yataklanmı, eşyalarımı, her 
yeri bu müziç mahlukla doldu
ruyor, onra da bana apartma
nımı d z nfekte etmeyi tavsiy 
ediyorıunut. Bu dolmaları b n 
yutm m. H ydi ... 

Oradan çıkışım hayli gülünç 
oldu. Adam akıllı korkmu tum 

da... Bir başka gün partman· 
)ardan birinde oturan bir p • 
pası ziyaret ettim. Gözlerinden 
tcbessi.imlcr s çarak beni ka· 
bul etti. 

- Oğlum, ben ölümden 
korkmam. Allah ne yazmışsa o 
olur. Bununla beraber. ölümden 
korunmak için elinden geleni 
yapmnmak d glinahhr. Mil • 
sen izin edre · ni veriniz.. Bir mU· 
ait zamanda ziyaret ederim. 

Toptan iparişl r h Jinde l· 
bette tenzil tyaparlar. İdarem 
altındaki y timlerin korkunç 
bir ölümle karşılaı•alannı is
temem. Kili enin destlan yar-

dım cderlerwe her çocuğa bir 
maske alırız.. 

ihtiyar bir kadın da şunlan 
söyledi: 

- Teklifinize alakadar ol-
madım değil .. ikinci blr ıiy • 
retinizde kendim için ve çocu· 
ğum için birer maske alm ~ 
düşünürüm. 

En boşu da şu .... 
40 ynşınd ıpor e 

ad m b n ıunl n ıöyledi: 
- Hiç üzülmeden ize haber 

vereyim ki maskelerinizi 
yacağını. Zira buna ihtiyacım 

._yoktur. Bana lizım olanı ku· 

- Mösyö Şövalye.. T nrı 

dı a b ni dinle .. H y hm Uzlln· 
tü içinde geçiyor. Vicdan i ti· 
rahatı ile tatlı tatlı uyu· 
manın ne k dar iyi bir ıey 
olacağını düşünüyor da aklımı 

kaybedecek oluyorum. Bu vic· 
dan istirabatı rüyalanma giri
yor. Buaa kavuımak istiyorum. 

- O . . Fazilet dersi almak 
için b nımi ıeçtiniz • . Çok gll· 
ı.cl. Fakat bu ıeçiıin ı b bl 
nedir? 

- Ned n olacak? .. Gl>z· 
Jerimle gördüm. Siz herglll 
kadar kuvetli A il gibl ablkan 
yeğit bir kahr ••nıı ıı .• B n ... 
dan baıka anlımzdan fazile• 
okunuyor. ı8zleriniıden hep 
bu anlam fı,kJnyor. 
Ragaıtan kar111ındakl adam• 

)arın yalvanılarına " d rum· 
lanna çımağ b lamıfb. 

- Z vnllı d cagıı, dly • 
rek mınld nırken Spada Kap· 
pa ani tm ğa dev m ediyord 

- T annnın Uzerfne 18.z v r• 
dim ki b n bu )'af&Ylftan 
bıraızlık kmık kazumaktan 
bıkmıı usaamlf bir adamım, 
Garkonyo denile o alçak 
pap s izin ba ınııı yemek ı,ın 
dol bl r kurark blbbllttbı 
hayattan tiksindi . alrat kah· 
ramanhğınıı can c yOrekten 
beni aiıe HYai Ue bağladı. 
Hap dildiğini~ v bqı ızm 
ke 'l c ğini duyduğum dakika ... 
larda hUngUr, hUngtır ağla"' 

dım. Hele, ilanları sokakl~ra 
yapıştırdıkları gün işte dın· 
ıiz, imansız, ) üreksiı tr • 
nılan ben Spada Kappa r?~ 
y ları ı dindiremedim. ~ın 
korta ak yollarını bulmak ıs· 
tedim . Baıı rkadllilarıma 
baş vurdum . Alçak herifler 
dil ğimi onaylamadılar. Ben de 
Romada daha f ıla kalmıyarak 
Napoliye kaçmağı aklımdan 
geçirdim. 

Bir hayvan ele ır•çirdim: 
- Para vererek sabn alma 

dm ya! J 
·- Hayır hiç para verir mi1 

yim. Romad ıon fenalığı~ 
olmak üzere bir otel kapısı•• 
bağlanmıı olan hayYanın yula 
nnı çözerek çaldım. Bu ıaba 
yavaş yavaı Napoli kapııına 
doğru iİdiyordum. Bird nbir 
6nüme ıiı çı\ctinız. Ne kada 
sevdiğimi nlatamam. 

S na yakla mak i t rk 
kliaelcrin imd t çanlan başla 
dı. Siı kuş gibi uçup kaçar 
k n b n de arkanızı bırakma 
dım. Nihayet işte ıiıe burad 
yctiıebiidim, ,ok yalvarırı 
beni bu pi• yoldan ve hayat 
tan kurtarınız. 

- M d m ki k ndinde na 
muslu ya ıy bilm k için kav 
v t seıiyor un, adam soymak 
tan dam aıdnrmektcn dah 
köW olarak hafiyelik meıltğin 
niçin gırdin? 

.. ••• •• ... a 

a ti sofrasında 
tulmaz 

An1cara, 15 (A.A) - C. H. Uyelerfo •özleri koYalaC:lı. 
Partiai blly(llc Kurultayı bildi· Partililerin özerlilerindek 
rlği: yüksek tlde e m ıuliye 

C. H. P. Kurult yı 15 yıı hakkile kavradıklarını gö er 
1935 gUnU ı at 10 da bq- bu h y ca h ~zler partilerin 
k Apttılhalik Rendenin bar devrime ve bUynk öndere in n 
kanhğında topl narak dilek ra• lannın Ye bağl:bklannın ç.o 
porunu konuşmıya başladı. Ev.- canlı e lçt birer ifad 
k f genel direktörll, tiize, güm• oldu. 
rllk ~e ınhlaarlar ye ü b kan· AtatlirkUn e lnannnlln adla 
)arının kendilerile llgiH işler· n bir çok d fa aaygı Ue ve 
deki diyel'ierinI dinledi. alkışlar ar ı da nıldı. 

Sn bakanı Ki!.lm ôı:alpın Parti bllkümeünin yt\ks k v 
Ordumuzun kendisinden bek· değerli çalıımalan ın 5ven v 
lcnen ytıkı k 6devl er bapr• b inci kurult Y k dar geçe 
mıya hazır olduğunu anlatan cek gUnl r içind ki parti 6dev 
s&ıleri co kun alkıtlarla ar- lerinin 5deml rini g5ze çarp• 
oılandı. tır n ıı;öıl r 6yl ndi. Bu top 

P rtinln Tllrk orduıuaa gU· Jantı reımi ağır.la ıöylev \•er 

v n v aaygıımın sunulma ına mekten ziyade içli ve dıılı bi 
v bu 6devin sn bakaaı tara- arkadaş konuşusu ve içtenliğ 
fından yapılmaıını tok bnı.alı içinde ideal duyi'! unun 
bir 6nerae oyblrliğl ile e 8 • heyecanının a son kert ine 
r kil alkıfl r arasında kabul çıktı. 
edile toplanb 16 mayu P r· Del geler bir ağızdan ma 
tembe ~n saat ona bırakıldı. ı5yliyerek •Y.nldılar Bunda 

S at 14 l lll rd D gel n ıoara bOtiln k\ıru)tay lly Je 
d g r ı r fleri g n l k- Orman çiflipi:de 1 reflerin 
r ter Recep Pek rin huırlat• yapılan toplantıd bulundula 
bğı parti ıofrasmda 6ğ)e ye· Akşama dofru çiftlik~ gelen 
meğlni yidiler. Bu yemek parti saygı ve ıevıri duygula~le 
hayabnda unutulmaı. bir 161· Jamlanan Atattirk, parti arka• 
teri e veıilc oldu. Peker bir daşları arasında geç vakta 

söylev verdi. Ve bunu bir ç.ok kad r kaldı. •••, ............... ••• 

•d;;··.;··:;;İ~d;~:··E~~··i;i;;~··ı ... bi~·~~?İc1b~li·;obvansiyone . d.c~ 
hariçt n g !ec k sıadara kartı biliraınıı;. Orada maskel rınız?l 
korunma imklnını verecek ıu· taoıya~ .çı_nl ~p~ ~ Kadınlar 
rette hazırlanmışbr. Maskeleri· g~ıterırdınız. B~rbırmden enf. 
niz korkunç şeylerdir. GOzel· vucutlu maskelı k dınlar bu ı i 
!iğe perestiı edilen bir asırda bin kat daha iyi g6rebilirdi. 
bu çirkin matalan kime sata· Bakınız böyle bir rcviinUn iı-
cakaınız? Paraları olan i n· mini bile bu1dum: " fazlar 
l ra 1 y ni zengini re d ğil mi? içind ... ,, 
Şu :ı rif, çok zarif mRsk l r Buradan çıkarken m k le-
dü llnmeli idiniz? Ma keleriniz rin bana temin edeceği m v· 
güz l ol ydı bUtUn kadınlar kiden vazgeçmiştim. Ağaçl r 
birer t ne alırdı. Eıtetik ba- çiçeklenmi§ti. Bulvarları doldu-
ımd n maıkelerlniı.l al h t· ran ık ve :r.arif çiftler g •· 

k fci tepelerine blrer de\' r k açılıyorlardı. Y ni yap • 
uıu til koymayı unutma- makta olan bir binanın i k c i 

yınıı. Propagandalannıı ge· üzerinde, bir yapıcı yeni açan 
linc cidden çok ahm ca ın - l yl klarm :z: f rlni kutlulamak 
dır. Ahm kca ına ... Bu dar için ruha in n bir ıarlu .a ... 

..b.Oi ...Yere nefes t lıc llivördu. 



Joan Cravford ve Gary Coo er gibi 
İki yüksek yıldızın şaheser filmleri 

Bu hafta Tayya 
re sineması bize 
yeni bir şaheser 

daha verdi. "Hayat 
bizimdir.,. Bu fil
min en başlı husu
siyeti sinema i.le
mının göz bebeği t..tı.....,.. ... ,_. 
sayılan ve bugün 
için sinema yıldız- loİll"""'~. 

ları arasında en 

fazla para kazanan Mlllbi~-~ 
ve en çok rağbet 
gören bir kadın, 
diğeri erkek iki 
sinema yıldızım bir 
araya getirmif ol
masıdır. 

Hiç şüphesizdir 

ki Joan Gravford ~ ....... ""''""~-
bütün dünya sinema 
meraklılarının ol
duğu kadar İzmir-
deki sinema se-
verlerin de sevgilisidir. Bu 
kadının şimdiye kadar gördü

ğümüz bütün filmleri daima 

beyenilmiş ve sevilmiştir ken

dine mahsus jestleri, mimikleri 

ile yarattığı şahsiyetleri benim

semesi ona bu takdirkarları 

kazandırmıştır. Gary Cooper'e 

gelince, erkek sinema yıldızlan 
arasında ciddiyetle rollerindeki 

yüksek muvaffakiyetle temayüz 

etmiş olan hu yüksek 

san'atkar hiç füphesizdir ki 
vazife aldığı her hangi bir filmi 
süper filmler seviyesine çıkar

maktadır. 

İşte "Hayat bizimdir 11 fil. 
minde hu iki kudretli san'at· 

karı bir aradı görmekteyiz. 

Bunlardan başka yine hepimi

zin sevdiği iki yüksek artist; 

Franchet Ton ile Robert Young 
de fi)mia birinci derecede 

rolJerini biyo.k bir kudretle 

ifa etmişlerdir. 

Bu filmde büyük harp esna
sında geçen iki başlı bir aşk 

hikayesini göreceğiz, An is

minde bir İngiliz kızının ni-
şanlısının üzerine sevdi~i 
bir iencin aşkından kur-

tulmak için cepheye koşması 

orada aşkınıa ıstıraplarını sus· 
turmıya çalı$ması fakat taliin 
aşık nişanlı ve kardeş olarak 
üç genç erkeği cephede de kı-

zın başına toplaması ve niha
yet harpta insanları pek çabuk 
bulan ecelin işi halletmesi bü
yük bir heyecan ile seyredilen 

sahnelerle canlandırılmıştır. 
Diyebiliriz ki, "Hayat bizim

dır,, bu sene gördüğümüz en 
yüksek filimlerden birisidir. 

Onda o kadar kuvvetli bir 
teknik vardır ki seyirci hiç 

yorulmadan, saatların ieçtiğini 
anlamadan büyük bir zevk için
de ayni hayatı yaşamaktadır. 

Josephıne Baker 
• sonra yenı Zuzu'dan 

Filim daha 
bir 

• • 
çevırıyor 

. /o:e/i11 
Josephine Baker, bu ismi 

herkes tanır. Paris sahneleri
nin esmer, hayır siyah yıldızı. 

Bir sene önce Avrupanın 

büyük şehirlerine bir turne 
yapmış ve bu sırada İstanbul'a 
da uğramııtı. lcraberindeki 

caz. takımıyla Beyoğlunda Sa

ray Sinemasında herbiri büyük 

bir kalabalık toplayan onbeş 
kadar oyun verai4ti 

Bu turneden dönüşte Paris'te 

Bake.r 
(Aris) firması hesabına (Zou-
zou) isimli filmi çevirdi. Sirk 
hayatını ve sirk artistleri ara
sında geçen bir vakayı göste
ren hu filim hissi olduğu ka
dar cilenceli ve sevimli bir 
hikayedir. Filimde siyah yıldı
zın birçok orijinal dans nu
maralarıda vardır. 

Zuzu filmi 1935 İkincikanun
dan Nisan sonuna kadar Fran
samu büyük şehirlerinde 645 
sinemada ~österilmiftir. Filmin 

Daniele Dar
rieux ve Caro!e 
Lombard gib: 
beyaz perdenin 
en tanınmış ar· 
tistleri geyiniş
lerinin zarafet. 
ve zevklerinin 
inceliği ile d0 

modanın yan
tıcıları arasında 
yer alıyorlar. 

Hasır veya f ött 
şapkalar bu yaz 
mevsiminin c ı 

beğenilen mo
delleri sayılıyor 
Şimdi bir de 
"dömi şapo,. ya 
rım şapka adı 

verilen bir mo
del daha çıka
rılmıştır. Bu a
deta ~eçları sı
kan bir korde
layı andırır.Dö

mi şapolarda 
şapkanın bil
hassa elbisenin 
renginde olma
sma itina edili
yor. Yukarıda 
gördüğünüz ke 
narlı fört ve 
hasır şapkalar 
ise yana doğru 
ıözü gizliyecek 
kadar meyilJi 

geyiJmektedir. 
EJl.iselere ge
Jioce deniz ma
visi üzerine be
yaz benekli ve

ya beyaz üze
rine deniz ma
visi benekli ku
maşlar çok gö
rülmektedir Bu 
modayı ilkin za 
rafetlc ortaya 
atan Ginger 
Reogersdir. 

Aktüalite sinemaları 
Dünya haberleri Jurnalları 

sinema meraklılarını o kadar 
alakadar ediyor ki Nevyork, J 

o 

Paris ve Londra gibi büyük 
şehirlerde birkaç senedenberi 
yalnız aktüalite gösteren sine· 
malar açılmaktadır. Bugün Pa-

ad • 

ris şehrinde bu sinemalardan 7 
tane vardır. Bunlar sabahın 

onundan gene sabahın birine 
kadar her saat başında yeni 
bir seans yaparak günün en 
yeni hadiselerini sesli, sözlü 
ve canlı olarak gösterirler. Elli 
dakikalık seansı doldurabilmek 
için bazen Miki Mavzlar ve 
dökümanter filimler de ekler
ler. Bu sinemaların giriş fiyat-
ları iki ile dört frank arasın
dadır ki Paris şehri için bu 
fiyatlar çok ucuzdur. 

Aktüalite sinemalannın bü
yük şehirlerden sonra ikinci 
derece şehirlerde de açılmağa 
başladığını Fransız sinema mec~ 
muaları haber veriyor. Marsilya 
şehrinde üç yüz kişi alan ilk 
aktüalite sineması 20 nisanda 
açılmıştır. Giriş fiyatı 2 buçuk 
frank olan bu sinema hergün 
saat o.ı.1 birden gece yarısına 

kadar dolup dolup boşalmak
taymiş. 

~~~~--__ ............. ~--~----~~---
Sim on e Simon da 
Holliyvooda gidiyor 
Avrupalı artistlerin Ho11ivoo

vooda akınları devam ediyor. 

Fransız artistlerindt!n Ho!Jivood 

stüdyolarında çalışan Moris Şö

valye Charles Boyer Anna 

Bella dan sonra Simone Simon 

da Fransız stüdyoları ile ilgi

sini keserek HolJivooda git

meğ·e karar vermiştir. Fransa

nın bu çok tanınmış artisti bir 
T eşrinievve,de Amerika ya ha

reket edecektir. Mukavelesi 

mucibince haftada 2000 dolar 
alacaktır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu sinemalara verdiii gelir meğe başlanacaktır. 

9,253,647 Fransız franiıdır Zuzu filmi iki ay önce fs-
ki bizim paramızla tam tanbuJ'a i'etirilerek yalnız Sa-

768,052 lira eder. ray sinemasında göıterilmiı ve 

Joscphinc Baker'in ilk filmi eşsiz bir · rağbet görmüştü. 

bukadar tutulunca filmin sahip- Mevsimin ilerlemiş olmasından 
leri zenci yıldıza ikinci bir fi- lzınir sinemalarında iÖsteril-

lim daha yaptırmak kararını mesi yeni mevsime kalmıştır. 
verdiler. (Prenses Tam-tam) Resmimiz Joıephine Baker'i 

ismi verilen bu filim Haziranın Zuzu filminin bir sahnesinde 

15 iaci günü Paris'te çevril- ~öıteriyor. 

Oda bir 
Zamanmış 

1 llllf ....... 

Gaby Morlay'in temsil 
Ettiği bu eser " Demir
hane Müdürü,, kahara-

manının şerefini 

Yükseltmiştir 
Bu sene Tayyare sinemasında 

bilhassa "Demirhane müdürü 
" filminde bize sanat kudretinin 

kemalini ispat etmiş olan Gaby 
Morley'in önümüzdeki hafta 
yeni bir filmini daha görece
ğiz. "0 da bir zamanmış,. ismi 
altında gösterilecek olan bu 
filmde o, Demirhane müdürü 
filmindeki muvafakkıyetinden 
fazla bir muvaffakıyet göster
miş, ruhan sanatkar olduğunu 
bir kerre daha ispat etmiıtir. 

Sene başında Tayyare sine-
masmda temsiller veren Raşit 
Riza tiyatrosunda gördüğümüz 
ve çok beğenerek alkışladığı
mız "iki yüzlü,, kadın isimli 
piyesin aslı olan bu film hak
kında gelecek hafta bu sütun
larda daha fazla malfunat ve-
receğiz. Buna rağmen şimdiden 
okuyucularımıza bu filmi hara· 
retle tavıive ederiz. 
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Tarihten 
.~ Bir yaprak 

-=ır ~ lf. ·~ 

Kanlı yaprakiar 
Nas 1 padişah olurlardı? 

Mehmet Çelebi ayaklanmış· 

tı. Mutlaka padişah olmak is· 
tiyordu. Çelebi Musanın hece· 

riksizliği, idaresizliği aşikardı. 
Ne bahasına olursa olsun sal· 

tanab elinden alacaktı.. Bu 
gayesine biran önce ermek 
için el altından çoktanberi ça-

lışıyordu. Birçok beyleri bol 
adaklarla kandırmağa muvaf

fak o~du. Zülkaderiye beyi Sü· 
leyman beyden de fazla yar
dım görecekti. 

Musa çelebi, lstanbulu mu
hasara etmişti. Çok az zaman 

devam eden hükümdc.rlığımn 

ilk aol~rında Sırp kralını da 
çok sıkıştırmışh. Mehmet çelebi 

Musa çelebinin padişahlığından 
memnun olmıyan Kayser Ma· 
noel ve Musanın şiddetli tedi
binden muğber olan Sırp kralı 

ile de ittifak etti. 
Oranus bey beş oğlu ve 

Turhale beyi Sinan bey, Yiğit 
bey, Bcrak bey ve Hamza bey 

ile Mehmet çelebiye, yardıma 
hazır olduğunu bildirince Musa 

ile çarpışmak işten bile değildi. 
Çelebi Mehmedin ordusu 

Kosova sahrasında karasu ke• 
narında duraklamıştı. ÇeJeb~ 

Musanın İhfiman civarıncia ol
duğunu öirenince üzerine yü• 
rüdü. İki taraf Çamurlu ova
sında çarpıştığı vakıt Musanın 
taraftarları Mehmet tarafına 

iltihak etmişlerdi. Yanında yal
nız yeniçerileri ve Has takımı 
kalmıştı. Bu sırada Musanın 
yanından kaçarak M~hmet Çe• 
lebiye kaçan Yeniçeri ağası 
Hasan ağa Mehmet Çelebinin 
taraftarları arasından ayrılarak 

yeniçerilerin karşısındaki te .. 
peye çıktı. Musa tarafında ka
lan adamlarını çağırmıya baş
ladı: 

- Musa gibi zalimi terkile 
Mehmet gibi bir adilin tarafına 
geçmeli. Kendilerinin ve baş· 

kasının selametini düşünmiyen 
zelil kalmalıdır. 

Musa bunları işidince kendi· 
sini kavrıyan hiddetini ve as
kerini zaptedemedi. Açıktan 

açığa yapılan küfür ve adavet 
benliğine dokundu. Dayana· 
madı. Atını dizginliyerek Ye
niçeri Ağasına doğru ilerleme
ğe başladı. 

Hasan ağa kaç1yordu .. Musa 
kaçan ağanın arkrsından ye
tişti; var kuvvetile kıhncını 

kaldırdı.. Bir vuruşta başını 
uçurdu. 
Ağanın adamları imdada 

koşmuşlardı Bütün gayretleri 
boşa çıktı. Ağalarını ölümden 
kortaramadılar. Fakat Musanın 
yanına da bırakmadılar. 
İmdada at koşturanlardan 

birisi salladığı bir kılınçla Mu
sanın kılıncmı kolu ile beraber 
yere yuvarladı. 

Bundan sonra Musanın taraf 
tarları büsbütün bozuldu. Mu-
sa ümitsiz bir halde ne yapa
cağını şaşırdı. Has taraftarla
rından ümidi kalmadı. Kolunun 
koparılan yerinden olukta akan 
su gibi dökülen kan kendisini 
dermansız bıraktı. Atım Ef1a
ka doğru koıturdu. 

Mehmet çelebi Musayı orta
dan kaldırmak istiyordu. sa .. 
ruca paşanın kumandasındaki 
ıuvari kolu kolsuz Musanın 

arkasmı takibe koyuldu .. 
Askerler onu ilerilerde bir 

çukur kenarında, atından yu
varlanmış, ölüsü çamura bat
mıı buldular.. Kafasını kesti
ler. Ölü a-övdesinden soluk 
kafasını ayırdılar. Çelebiye 
sundular ... 

1'll:ulıJ.d.d.i.u :Sa ·hı 



~7 Mayıs t935 Yenı Asır • 
Sahffe 7 

• 
1 
anı 

diler 
iye ha an rt çeşı vz ze i de çalışmaktadır - nhisarla-! 

tın p yasa nazıırılığı -Ordumuz son sistem ve teknik vesaitle mücehhezdir 
Ankara: 15 ( A.A) - Tüze 

bakanı biiyük kurulta) daki iza
hatına şu suretle devam etmiş
tir : 

Bir kısım harçların peşin 
olarak öde

0

nmesi mecburiyeti 
haklı bir sebebe dayanmıyan 
davaların açılmasına engel teş
kil etmekte ve bir takım finans 
berkitleri davaların lüzumsuz 
Yere uzatılmasına mahal ver
mektedir. Kanunların tatbik 
Veverim kabiliyeti teşkilatın 

İyiliği nisbatinde artar, kanun
da tam değer ve kuvvetini onu 
tatbik eden ellerde bulur. 

Haklmlerln takdir 
Hakları 

Ba husus ki, inkılab dcvıinin 
esas kanunları hakimlere geniş 
bit takdir halckı tanımış ve bu 

lulıi:mrlar bakanı 
sahada fikirlere tam bir ser
besti bahşeylemiıtir. bu yönden 
bakanlık hakim ve müddeiumu
milerin seçilme ve yetişme hu
suslarına önemli ve sütün bir 
Yer ayırmıştır. Hakimlerın liya
kat ve ehliyet derecelerini ta
yinde kaza vazifesinin mahiye
tine uygun bir kriteryom ka
bulüne, işlerin çabuk ve iyi gö
rülmesine bütün adliye men
suplarının alakalandırılması hu
sıısuna bilhassa itina cdil
rniıtiz. Hakimlerin terfilerine 
temyiz muhakemesine intikal 
eden işlerin nakı ve tasdik 
nisbetlerile her hakimin birse
ııede çıkardığı iş miktarı esas 
lu· ulmuş ve muayyen bir nis

bete erişmiyenler terfi hakkın
dan mahrum edilmek muayyen 
:levrelerde terfı edemiyenierin 
de alakası kesilmek suretilc mes
lekte süre) bir selek"iyon temini 
Yoluna gi 1 ' •• ;, Y Jı J-:lac;lara 

ileri bir !.OJ;,'etcnin faydaları 
nı temin edecek kabiliyette bir 
tüzel kurumu tanzimini amaç 
edinen 2556 sayılı kanun ha
kimlik ve müddeiumumilik mes
leklerini ayırmış ve her biriuin 
ödevlerini gerekli kıldıgı hü
kümlere tabi tutmuştur. Yeni 
kanunun tesis eylediği staj dev
resi seçilme ve yükselmede 
kurduğu sistem, ehliyet ve se
ciyeye verdiği yer ödevlerini 
ciddilik ve yüksek bir özge
"\:enlikle yapmakta olan hakim 
Ve müddiumumilcre iyi bir ye
tiıme ve mesleklerine ümidle 
bağlanma imkanlarını vermittir. 

Tüzel kurumun 
ı,ıeylf tarzı 

Tüzel kurumun işleyit tarzı 
ana ve usul kanunların verim 
ve tatbik şekilleri bir yandan 
teftiş teşkilitının diğer taraf
tan merkezde ve teıayiz mah
kemesinde kurulan istatistik 
büroları yardımlarile sürel ltir 
tetkike tabi tutulmaktadır. Bu 
tetkikler üzeriade asıl ihtiyaç-

Ceza evlerinıizi az zaman için- vetler birbirine kolay haber !ara göre ileride alınması ge- ı · 

1 
de Tu .. rk sosyetesi ve mahküm- vermek için telefon şebeke en rekli olan tedbirler şimdiki ödev 

d lar l·çı"n faydalı birer ıslah ve genişletildi. Bir yerden diğer ve üşüncelerimizin esasını teş- . 
kil eder. ist hsal müesssesesi haline ge- yere kuvvet nakletmt:k içın 

Dört çefit ye nl mevzu tireceğimizi umuyoruz. karada ve denizde nakıl vası-
b k 1 - b .. d 0

' Sayın arkadaşlarım, taları, istihbarat teşkilatı ya-Adliye a an ıgı ugun ort . 
· ' ' Adlı"ye bakanlıg· ının dün na- pıldı. Kaçagw a karşı daha vası çeşit yenı mevzu iızerın- k 

de çalışmaktadır. sıl çalışmış olduğu, bugün na- ve daha bilgili tedbir alma 
A - Bakanlık idare merke- sıl çalışmakta olduğunu ve ya- çareleri elde edildi. Bilhassa 

k ı k rln nasıl Çalışacng· mı partinin cenupta göze çarpan kaçak-zi teş i ah yepyeni bir bu uk d 
bu .. yu"'k lcongresine arzettim. çılk hissedilecek derece e sistemi kuran devrim kanunla-

rının iyi tatbikini temin ede- Tasvibıniz bu yolda çalışanlara azaldı. 
kuvveti Cesaret ve emniyet ve- Gümrük ve İnhisarlar bakanı cek tedbirlerin devamh olarak 
recektir. (Sürekli alkışlar) bundan sonra kaçakçılığa ta-tetkiki bakanhğm en belli baş- ı k b'I 1 

Gumruk V e inhisarlar mamen mani o manın a ı o -lı işleri arasında yer ahr. İda- h" 
bakanının söylevi madığını, buna dünyaaın ıç re teşkilatına yeni baştan dü- k ı 

Gu··mru'"k ve inhisarlar hak- bir yerinde muvaffa 0 unama-zen verilirken bu defa erişme- b h 
kındakı. dı'lekler okunduktan dığını izah ederek unun, u-ği mümkün kılacak esaslar iş d h d d 
Sonra So"z a ''an gu··mru-k ve in- dudun vaziyetin en, u u UD ve ödev bölümü hususlarında 1 d 
hisarlar bakanı Ali Rana Tar- öbir taraftaki vaziyetin en ve 

takibedilecek sistem, teşkilatı 1.k.ı taraf arasındaki fiat far-
• J k · I · han, alım satım kanunu bak-ış etece ışyar arm seçım ve kından tevellüt ettiğini bildir-
yetişme tarzları hakkında ya- kmda izahat vermiş, ekonomi 
pılan hazırlıklar sona varmış, bakanlığımn teşebbüsü üzer 'ne 
yüksek kurultaya arzedilecek toplanan mutahassıslar, kongre 
kanun projesi bitmek üzere tarafından hazırlanan ve ga-
bulunmuştur. yesi istandarizasyonu temin et-

Avukatların rolü mek olan bu kanun netice iti-
B - Hakkm yerine getiril- barile malın kıymetini artması 

mesine avukatların da rolü ha- dolayısile köylüye nimet veren 
kimlerinkine nisbetle daha onun iyiliğini temin eder bir 
önemsiz sayılmamalıdır. Bu iti- kanun olduğunu tasrih etmiş 
barla bu mesleğin hakimler ka- ve demistir ki: 
nununda tutulan esaslara göre iskonto ve iskartalar 
tanzimi tüzel teşkilatı çok ya- Eskiden köylü iskonto ve 
kından aliikalandıran bir mes- iskarta denilen güçlüklerle kar-
ele baliado belirir. Hayatlarım 7p!lle bek.an• ıılaııyordu. Ahca geJdiği zaman 
hakkın müdafaasma hasreden kufJann ve hatta çocuklann verdiği basit gidadan başka köylünün cins cins denkleme-
bu meslek menıuplarının seciye bir arada olduklarını ve bun- gida, çirkin elbiseden başka diği hep bir arada bulunan 
ve ehliyet bakımından haklın- ların yekdiierlerine çeşit çeşit elbiseyasaktır, Okumak, yaz- malını görüyor, ona bir fiat 
lerle bir sayılması elbette ıa- telkinlerde bulunduklarını göz mak. konuşmak, mektub almak, veriyor ve bu suretten pazar-
ruridir. getirecek olursak hapishanele- höndermek hulasa herşey ya- hk bitiyordu. Tesellüm zamam 

Mahkemeler te,kllltı rimizin hem sosyete ve hem ıaktır. Ancak bu haklar, mah gelince alıcı diyordu ki, ben 
C - Nahkemeler tetkiliti mahkumlar için bir ısbrap Te küm hapisane nizamlarına ria- senin tütününe yüz kuruş ve-

hakkındaki tetkikler de olduk- tehlike kaynaiı olduğunu ıöy- yet eylediii takdirde ve yavaş riyorum amma bu kısım veya 
ça ilerlemiş bir safhaya airmiı lemeğe lüzum kalır mı? Ceza yavaş iade olunur. Yine bu ıu kısım hiç işe yaramaz, bun-
bulunmaktadır. DiYaların gö- evlerinin durumu bakımdan da~ tetkiklerdea öğrendik ki, ceza ları çıkar. Bu şekilde bu ıskar-
rülmesinde çabukluk ve sade- ha az fena değildir. Devlet evleri mevzuu herşeyden önce talar alıcıya parasız kalıyordu. 
liie doğru yaklaşmak hususun· bütçesi bu müesseselerin di- bir bina ve üstünde çalışılacak İş bununla da bitmiyordu. Alıcı 
da düşünülen tedbirler mah- rektör, memur, gardiyan bina ieniş bir saha meselesidir. Ve malın şurası bozuktur, burası 
lcemelerdeki dosya kayıt uıul- ve saır masraflarından başka bir hamlede halli mümkün de· hastalıklıdır, buna mukabil de 
ferinin ıslahı iı bölümüne ve '" yüzde şukadar iskonto yapma-
mahkeme teşkilatma esas ola- hsın diyordu. Yüz kuruşluk pa-
cak prensipler bu mevzuun ana zarlık neticede bazı kerre elli 
hatlarını teşkil eder. Bu arada kuruşa kadar, hatta yirmi ku-
icra işlerine vardığımıı. önem ruşa kadar düşüyürdu. Halbuki 
de bu yoktur. Teşkilatın diğer bugün bu sakil usul kalkmış 
safhalarında bir sistem dahilin- ve çiftçi korunmuştur. 
deki çalışmadan verimli netice- lnhlsarların piyasa-
ler aldığımız her yılki vaziyetin dakl nazımhğı 
bir önceki yıla nazaran daha AH Rana Tarhan bundan 
iyi ve daha çok ümit verici sonra inhisar idaresinin piya-
olduğunu gordüğiimüz halde sada yaptığı nazımhğı anlatmış 
icra işlerinde ayni dileklerinin ve ekonomi bakanlığı Türkofis 
tamamiyle yerine getirilmekte '/'11 ı·/,· oı·dıt~ll mio ıı bfr 11111/ ı'e:e ile birlikte inhisarlar idaresin-
uzak bulunduğumuzu bildiğimiz yalnız ekmek parası olarak 700 ğifdir. Onun için eskilerini ol- de hariçte malımızı taoıtabil-
için ilerideki çalışmalarımızda bin liralık bir yüke katlanmak- duğu gibi bırakıoak, yenilerini mek için reklam işine ne ka-
bu işin de ıslahına bütün gay- tadır. Bundan başka suçlulara yapm&yi ve her yeni bina ya- dar ehemmiyet vermekte ol-
retimizi sarfetmekten geri dur- aileleri tarafından elbise, ye- pıldıkça eskilerinden birkaçını duğu tebarüz ettirdikten sonra 
miyoruz. Bu alanda almacak mek ve yatak için yapılan yar- kapatmayı daha muvafık gör- iki kurultay arasında geçen 
tedbirlerin olırun ve tesirli ol- dımın suçlu başına 20 kuruş dük. Yeni ceza evlerinin ya- dört yıl içinde yapılan işleri 
masma bilhassa itina edilmek- hesabiyle iki buçuk milyon li· pılması için geçen yıl çıkarmış anlatarak demiştir ki: 
tedir. raya bağlı olduğunu düşünecek olduğumuz kanunla tesis olu- Kaçakçıhkla mücadele 

Ceza evleri meselesi o!ursak ne müthiş bir istihlak nan yapı pullarının her yıl yiiz Dört yıl içinde Büyük Millet 
makinesiyle karşı karşıya ou- elli, ikiyüz bin liralık bir vari- Meclisinin yaptığı esaslı ka-D - Dördüncü mevzuumuz 

ceza evleri meselesidir. Gerek 
bina vaziyeti ve gerek bu bi
nalar içinde cezalarını çeken 
mahkümları kötü halleri esaslı 

bir kıygımızı teşkil eder. Bu
gün her türlü sıhhi şartlardan 
uzak ve kötürüm binalar için
de barınan . mahkümların ora
dan ahlakları düzelmiş olarak 
çıkmadıklarına hiç şüphe yok
tur. Hayatında bir kez suç iş
lemiş olanlarla profasyonel 
mücrimlerin ağır hapis ceza
sına mahküm olanlarla hafif 
cezalıların, mahkumlarla mev-

lunduğumuz tezahür eder. dat vereceğini umuyoruz. nunlardan birisinde kaçağı ko-
Bugüne kadar ceza evleri Bu para ile önümüzdeki yil- valamak kanunu olmuştur. Bu 

üzerinde çok az durulan bir dan itibaren binaların inşasına kanun devletin bütün memur-
mevzu olarak kalmıştır. Şura- başlanacaktır. Yeni ceza evle- !arının kaçaiı ihbar etmesini 
dan buradan yapılan san'atlaş- rinin kurumundaki düsturumuz ve kovalamasını ka9ul etti. Ay-
tırma teşebbüsleri mahkümla- islah, terbiye ve istihsal oldu- rıca ihtısas mahkemeleri teşkil 
rın çoğunun çiftçi olmasından ğuna göre, her yeni hapisha- etti. 
dolayi matl~b neticeyi verme- nenin bütçedeki bugünkü tab- En kısa yollarla karar alma 
miştir. Bir yıldanheri bu ~lan- sisatından bir tasarruf bıraka- esasını kabul etti. Ayrıca ta-
daki tetkiklerimiz bize öğret ' i cağını umuyoruz ve bu tasar- kip işini ve takibedecck kuv-
ki, diğer devletlerde hapisa- · rufu yapı varidatına ekliyerek vetleri askerJeştirmeyi kabul 
neye giren bir mahküm orada her yıl bir euvelki yıldan da- etti. Bu esaslar üzerinde çalış-
ya,amak hakkından başka bü- ha çok sayıda yerıi ceza evJc- mıya başlandı. Takip kuvvet-
tün haklarından mahrum ola- ri getirebileceğimize kaniiz. Bu leri güzel teçhiz edildi. Diğer 
rak İ$e başlıyor. Hapisanenin tedrici fakat emin yürüyü~le taraftan kacan kovalıvan kuv· 

,...,." bakanı 

miı ve kaçakçıhğın daha ziya
de önüne geçilmek için siyasal 
yoldan, ekonomik yoldan, ida
ri yoldan çalışmakta olduğunu 
söylemiştir. Mumaileyh demit
tir ki: 

Kibrit kaçakçıhlı 
Yoktur 

Netekim bugün kibrit kaçak· 
çıhğı yoktur. Çünki kibrit fia
tınm ucuzlatılması ve Suriyede 
kibrit inhisarı tesis edilmesi 
bunun önüne ~eçmiştir. Bu ka
bilden ekonomik tedbirlerle vt 

ucuzlatma suretile feker kaçak· 
çılığının yüzde 80 azaldığını. 

Pamuk kaçakçıhl• 
Sanayi inkişaf ettikçe pa

muk kaçakçılığının azalarak 
tabii haddine gelecegini, Sari
yede inhisarlar tesisinin başla
masiyle, mesela sigara kaiıdı 
gibi bazı maddelerinde kaçak
çıhğınm mühim miktarda te-
nezzül ettiğini bildiren Ali 
Rana Tarhan, gümrük işleri 
hakkındaki izahatını şöyle bi
tirmiştir : 

Gümrük işlerimizi dünyanın 
en selahiyettar adamlanndan 
birine tetkik ettirdik. Tetkik 
neticesinde bize söylediği şu-
dur. 

Gümrük işlerimizin esas ku-
rumunda isabet vardır. Kuru
munuzu değiştirmeye hiçbir 
sebep yoktur. Yalnız muame· 
leyi daha iyi yapmak ve halin 
daha memnun dececek suret
te iş görmek için bize birçok 
pratik tavsiyelerde bulundu. 
Bu tavsiyelerin tatbiki memur
ların keyfiyetiyle alakadardır. 
Onun için ilk iş olarak bu 
keyfiyet meselesiyle uğratmak 
lizım ıeldi. Ve büyük meclise 
ıümrük ve tetkilih gümrük 
ve memurları hakkında layiha 
sunduk. Bu ~sash tedbirler 
alınmakla beraber tatbikatın 
vereceği semereler uzamamak 
için ve toplu olarak çalıflllaya 
devam edilecektir. 



münasebetle ordu hakkında hir f 
kaç söz ıö)lemek isterim. 

Cumhuriyet ordu u 
Arkadaşlar, C. H. Partisinin 

dört yıl içinde yaptığı yararlı 
işler hakkında pek } erinde 
sozler söylenmiştir. Cumhuri
yet ordusu da bu müddet 
içinde bir kat daha ilerlemiş 
ve güveninize Jiyik bir derece
ye yükselmi tir. (Alkışlar) 

Ordu işlerinin gizliliği he
pinizce bilinen bir mesele ol
duğundan burada bu işler hak
kında açıkça söz söylememi 
sizde caiz görmezsiniz. (Tabii 
sesleri) 

Bu sebebten sözlerim kısa 
olacaktır. 
Ordu son sistem teknik 
Vesaltll a mücehhezdir 

Arkadaşlar, ordumuz en ile
ri milletlerin ordulanndan ayırt 
lı olmıyarak son sistem "e 
teknik vesaitilc müzehhez bu
lunmaktadır. (Bravo sesleri), 
{Alkışlar), Kara, daniz ve ha
va kuYVdlerimizin teşkilab 
bu2'ünkU ileri askerliğin icap-

0ları ırözönünde tutularak mil
letimizin yüksek kabiliyetleri 
de bize her yönden üstün bir 
orduya malik olmak imkanını 
vermiştir. (Alkışlar} 

Savaş vasıtaları 
Öyle bir zamanda bulunuyo

ruz ki, bütün milletlerin avaş 

vasıtalarını çoğaltmakta ve or

dularının gücünü birbirleri ile 

yarış edercesine arhrmaktadır
lar. Biz de bu hava içinde pek 
tabii olarak hazarlanmaktan geri 
kalmıyoruz. 

(Alkı lar) 
Orc\nmuz gerekli olduğu va

kit bütün haklarımızı ve en 
yük ek mcnfaallanmızı hakkile 
koruyabilecek bir haldedir. 

(Bravo sadalan, alkışlar) 
Bu değerde bulunan ordu

muzun maddi ve m·nevi kuv-

vetlerine bugünkü ihtiyaçlara 
uygun bir bir surette vü 'at 

ve inkişaf vermek milli ödevi
mizdir. Bütün emekleri!Diz, bü

tün bu ödevi yerine 2etirmek 
içindir. Bu uğurda malını, ca
nını ve bütün varlığını feda 
etmekten çekinmediğini ıös
termi tir. 

(Alkışlar) 
Bu sayede ordumuzun ken

<!iıine düşen vatani hizmetle
rini herzaman yapabilecek bir 
halde olduğuna güvenebilirıi
nız. 

(Alkışlar) 
Bu yüzden müsterih olunuı. 
Arkadaşlar, Bu öı.lerimle 

te kilat, techiznt, ve talim 
ve terbiye yönlerinden ordv
muzun durumunu anlatabildi
ğimi zannediyorum. f te böyle
bir ordunun Atatürk gibi bü
yük bir başbuğu, buyruğu al
tmda değerinin Ne kadar yü -
seldiğini ve nelere kadir ola
bileceiini artık siz. taktir eder
siniz.. Başka bir diyeceğim 
yoktur. 

Bravo sesleri ve sürekli al
kışlarla karşılanan bu sözler
den sonra bir çok imza ile ve
rilen aşağıdaki takrir okunmuş
tur. 

Bütün ulusun da duyguları
na terceman olarak parti ku
rultayının kahraman şanlı ve 
yiğit cümhuriyet ordusuna de
rin güven ve saygısının sunul
masına karar alınmasını ve sa
ym bakanının bu dileğimizi 
yerine getirmesini rica ederiz. 

Bu takrir sürekli al~lar 
arasında ittifakla kabul edilmif 
ve kurultay buiünkü işlerini 
bitirdiğinden yarın saat 10-da 
toplanmak üzere aaat 12- 50 
de dağılmıştır. ....... , 

Yunan seçimi 
ATİNA 16 (A.A) - Say

lav seçimi 9 Haziranda b:!Ş ı
yacak Meclis 1 Temmuzda 
açı acakbr. 

nel sekreter ... · ..... r ak söylevi 

a 

Ankara 15 (A.A) - Bugün 
saat 13 te illerden gelen de
legeler şerefine Cumhuriyet 
Halk partisi genel sekteteri 
Recep Peker Parti sofrasında 
şu söylevi söylemiştir. 

Öz arkada larım, 
Ankaraya geJi iniz vazife ol

duğu andan itibaren benim çe
şitli vazifelerim arasında diğer 
bir vazifem daha vardı. Bu da 
her gelen arkadaşın Ankara 
toprağına ayak basbğı anda 
elim ile elini, göğsüm ile göğ
sünü sarıp ıkmaktı. (Alkışlar) 

Arkada lar, Bu vazifeyi ya
pamadım, Yapamadığım yalnız 
bunu değil, hepinizin yurd hak
kındaki duygusunu ve oraları 
için, burası için bütün yurd 
için mutlak bir fayda olduğu
na şüphe olmıyan fikirlerinizi 
konuşmalannızı, dileklerinizi 
şahsen dinlemeyi de ödev sa
yardım. Bu içten vazife sayışı· 
mıza hepimizin inanı olduğana 
da zerre kadar şüphem yok
tur. ( Hay, hay sesleri ) Fakat 
arkadaşlar, buna rağmen gör· 
düğünüz, sade gördüğünüz de
ğil içinde bulunup kuvvetlen
dirdiğiniz ve değerlendirdiği
niz. çetin çahşmaların tutucu 
hali, meşgul edici hali, bu söy· 
!ediğim ödevleri yerine getir
mekten beni bıraktı. Nihayet 
bu eksik iği ödemek için bir çare 
diye bugtin bu parti sofrası 

etrafında buluşmayı düşündüm. 
Bugünkü toplanışımız bir lok
ma yemek yiyiş için değildir. 

Bu toplanıştan gaye hepimizin 
bir arada bulunuşumuzdan fay
dalanarak hepimizin müşterek 
duyguları üzerinde mümkün 
oldutu kedar kısa çizgiler 
içinde konuşu unu temin et
mektedir. Bu parti sofrasında 
bu beraber bulunuştan istifade 
oderek irlere ho geldiniz de
rim, ve izlerin yuca değerli 
ve sevimli ahıslarınızda en 
büyük liyakatJa temsil ettiğiniz 
partimi, biıtün parti teşkilabnı 
selimlanm. (Sürekli alkışlar) 

Arkadaşlar, Ulusal Önder, 
Bizim yiıce şefimiz. kurultayda 
ulus kulağma duyurucu bir 
önemde söylediği sözler ara
sında parti çalı.şmaıDlzı bilhas-

a ovmüştür. Bu bizim bir ta· 
raf-tan göisümüzU kabartırken 
diğer taraftanda bize bu de
yimli yolda çalışmamızı isteyen 
b r ödev duygusu vermektedir. 
Parti çalışması şekli mana, 
kuvvet ve değeri itibariyle bil
diğiniz gibi hepimizin bir ve 
beraber iş ediııişi sayesinde 
aon yılJarda özlenmiştir. Özlen
miş, koyulaşmış ve katmerleş
mişbr. Bu parti çalışısı yurdun 
ileri ı:idiş hızına hakim bir 
hisle ve ayni zamanda yurda 
inkilap ruhundaki heyecanlı 
çalısışım temsil etmiş olacak 
bir sıcakhk ve bir hızla sön
meden hergiın artan bir hızla 
devam etmektedir. Biz ancak 
bu türlü çalışışla tarihin bize 
yüklettiği mesuliyetin icabı 

değerli bir çalışına ödevini ye
rine getirmiş ve ayni zamanda 
büyük önderin bizden istediği 
"azifenin çizgisine takatımızın 
yettiği kadar yaklaşmış olu} o
ruz. 

Arkada lar, bugün görüyor
unuz, bütün yurdun varlığı 

içinde yurdun kuvvetini ve şe
refini tems·ı eden bir varlık 

k • • 
vetını veşe 

olarak p rtimiz vardır. Parti
miz busrünkü yüce ve şerefli 
Türk varlığmın kısa bir ifade 
ile tam öı.iı e bel kemiiidir. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu önemi hatırdan çıkarmı

yan bir ilgi ile vazifemizi önü
ınüzde tutarak bizden tarihin 
beklediği, ulusun beklediği ve 
nih~yet şefin istediği vazifeyi 
yerme getirmek için bütün kuv
vetlerimizi kullanmalıyız.. iç ça
lışmanın devleti temsil baln
ınından hükümete ve ulus var
lıiını temsil bakımından parti
mize taksim edilmiş taraflan 
vardır. Hükumetin ıç.ten ve dıt 
dan gorüldüiü ve takdir edil· 
diii gibi en büyük liyakatla 
bu ödevini yapmaktadır. Parti· 
miz hu ileriye gidi in Türk var 
lığındaki kuTvetli olmak mina· 
sile hakikaten devletin iç.tea 
ve dııdan takdir edilen haline 
uyacak Te nihayet devleti bü
tiln bu çahımalarda arkalıya
cak, deatekliyecek bir liyakat 
ile ilerlemelidlr. iç çalışmanın 
devlete aid olan tarafı bir ta
kım metodlar, usuller ü tünde 
yürümekten ibarettir. Partinin 
çalı~lfında da ençok dikkatle 
üstünde durulacak nokta partinin 

her glinkii ileriye adım abıında 
bakikab araY1fında ve parlak 
yılın hedeflere çabuk vanşında 
en nemli nokta aJakalı, vic· 
danlı ve çah kan bir surtte 
kendi viyet ve v zifesini an· 
lamasıdır. Hakikab arayan bir 
çalı,manın tarifi içinde bazı 
sert konutmalar ve bazı gergin 
çekişmeler de dahildir. Kurul· 
taydaki sözJerim araımda da 
söylediğim gibi biz ulusal ze· 
kinın çalışıp ilerlemesini yurt 
itlerinin aydınlığa kısa yollar
dan "arma ı için esas sayanı. 
Ulusal zeka ulusal Yarlığın bir 
özfi olan bizim partimiıin çalıf· 
masında bilhassa kend· me•
cudiyetini Ye deierini göıter .. 
mektedir. Yalnız arkadaılar 
çalışırken halcikab aramanın 
icap ettirdıği çekiıme çiıgiJıi 
içinde kalmak ta bizim için bir 
ana terbiye düsturu olmalıdır. 
Bunu tıpkı bu yolda, bu değer
de çah hklannı kurultayın ko
misyonlarında 2enel lcurul kom
şulannda gördüm, Sizler için 
tekrara bile lüzum hissetmedi
ğim bir ıey olarak ıöylerim. 
Fakat biz yalnız bizden ibaret 
değiliz. Biz b~,gün parti diye 
bir yüce varlığı temsil ediyoruz. 

Bütün partimizi, hepimİ2İ 
kastederek söyliyorum, haki
katı ararken hekikatın çetin 
yollarında ;Jeri giderken mese
ler üzerinde kıyasıya konuş
malıyız. Fakat bu konuşma ve 
çetin yolJardan ileri gitme it
lerini görürken birbirimizle al
dığımız bazı çabşma vaziyetleri 
hiç bir ıaman ana varlığımız 
üzerinde bakikab ararken 
her hakikah arayanın bulun
duğu tabii \aziyette bulunuyo
ruz. Ve her hakikatı arayan
ların konuşmalarında görülen 
sertliğin bu göze batıcı hali 
kendini gösteriyor. Fakat her 
hangi müşterek bir neticeye 
vardıkta1t sonra birimizin öte
kine U)ması ve nihayet her bi
rimizin topumuzun karariyle 
tc bit edilen neticel•re içten 
bağlanması parti varlıiı iç.in en 
büyük terbiye esaııdır. ( Al
kışlar ) 

Arkadaşlar, ecnebilerin Tür
kiyede bulunmaları biz.im bu
günkü siyasal ve soysal devri
mimizi güzel anlamalan için 
bir fırsattır. Fakat Türkiyede 
bulunan bizim halkımız içinde 
Ankarada bulunmak, Ankara
nın çalışıcı, aevici bütün çalıı· 
madaki çetin :saflara rağmen 
nihayet verilen neticelerde bir
leştirici havasına temas etmek 
aynca ehemmiyeti haiz. nokta· 
dır. Bilhassa bizim parti arka
daılarımııın ve bntün yurdun 
dört bucağından partiyi temsU 
etmek değerinde bulunan siz 
arkadaşlarımızın Ankaraya ge· 
lip Anlara bavuına temas et· 
mek fır atında bulunnşu bu 
toplanmanın özünde faidelen
mek lazım gelen noktalan müş
tereken kavrayış bakımından 
partiye büyük bir değer vere
cek bir hadi e olmuştur. Biz 
partice şi di ize başka partili 
arkadaş)anm içinde kaide ol
masını söylediğim yollar üze
rinde çalışma halinde çok me
safe almışız.dır. Arkadaşlarım 
k ndilerine aid olan özel parti 
işlerini ve a-enel yurd itlerini 
düşünücü ve kovalayıcı olutta 
bizim için bir ideal . olan bir 

olgunluğa varmı lardır diyebi
lirim. (Bravo aealeri) 

Arkadaşluım, bu olgunluğa 
yant ıeviyesini tamamen tem-

sil etmek halind bir özel 'a
ziyetimizdc b tün partinin ça· 
Iıııııdır. Bunu onlara laergün 
kovalayacak bir yol olarak gös
tenncmiz hepimize bir borçtur. 
Sizden dileğim buradan ayrılıp 
vaziferinizin başına yurd kö e
lerine dağıldığınıı zaman bu
radaki havanın ısıbcı, toplayıcı 
Ye beraber fÖtürücu ve baki
katları ararken çahımada ko
valanacak mttod "• tarzlan 
bütUn memlekete yaymanızdır. 

Arkadsılar; Yeni onadığınız 
parti programı ve tüzUğU par
tiye asnümtiıdeki o dört yıl 
içinde oldukça çetin ödevler 
yüklliyor. Ulusca teşkiliUana• 
cağız, kendi teıkilitlanmızı her 
gün yurd içiade değer ifa
de eden bütün yurddaşları 

kuvvetlendirmek onlan kendi
qıize, kendi inemiıe, kendi 
ıiaemizin ıııhcı muhitine al
mak için emek sarfederken 
programın g8ıterdiği yolda 
alacaiımız dört yıllık mesafe
den ıonra, yurdça, milletçe, 
teşkilitlanmak mesafesini hiç 
olmazsa yanlamış olacağız. 

Bundan ıonraki duru• ve 
ödcvimizde ırenel hayat için 
olduğu kadar cemiyet içinde 
büyük değeri olan çalışltan
lık vasfının partimiz için büyük 
bir iç sayılması lizımdır. He
pimizin çalışkan olması yalnız. 
günün işini evet diyerek gör
melde değil onun ilerisinde ve 
onun üstünde bir muvaffakıye
te vancı heyecanla ve hara
retle çalışıcı olmamız demek
tir. Yoksa yeni onanan pro
gramla da ıize yUklenen vazi· 
f el eri bu heyecanlı çalıımaya 
iş edinmeden başarmaya imkln 
yoktur. Bazı partili arkadaşlar 
arasında birçok işlerimiz var
dır. Bu parti işlerini de bu 
k~dar görüyoruz, diyenlere 

rastlanıyor, 
Arkada lar, gerçi birçok iı

lerimiz v.ardır. Fakat onlar ara
aında garti :9 Jerinin O kadar 

ehemmiyeti haiz olmadığı te
lakkisi kendi resmi ç.alışıımda 
devam ede dursun bizim çalıı-
mamızın hızına, kuvvetine, ve 
değerine bağlıdır. Her hangi 
bir idare heyetimiz haftada biı 
toplanıp ta mesela ne bileyim 
her haagi bir ban\ca idare 
meclisi bir imtiyaz 1ı şirket ida-
re heyeti gibi toplampta yalnız 
toplanmanın icabettirdiği ü9 
beş küçük mevzuu konuşmak
la vazifemiz bitmiş olduiuna 
kani olmamalıyız. Evet husual 
it vardır. Herkeıin memleket· 
te kazancı iilesinin ona inan• 
mı olanlar için öteki özel ça• 
lıımalardan onra gelen ve va· 
kıt kalırsa yapılması gereken 
bir ikinci bir beşinci iş değil· 
dir. Madem ki partili inanını 
başını bu teşkilata vermiş ve 
bağlamıttır. Ve madem ki bu
günkü yüksek onorlk büyük 
istikbale giden Türk devleti 
varlığına dayanmak için biı 
ulusal varlığa muhtaçbr, Ve 
im ideal ulus Yarlığının özn de 
partimizdir. Partili kendi ha
yati için çalıştıiı zamandan 
artbrdığı her zamanı icabında 
bu müıterek çah mıya v rme
Jidir. 

Arkada lar bu inanların ya 4 

pacağı bir iştir. Biı: inanı

yoruz ve güveniyoruz ki. part: 
kurumuaun bütün üyeleri ve 
bUtl\n unsurları bu inana ken
dilerini vermişlerdir, ve verme 
yolundadırlar. Yalnız bazılan
mızda çahşma hususunda bir 
anlayış eksikli~idir ki bu işleri 
ikinci derecede saydırmakta-
dır, Bu parti sofrası başında 
ben ıizlerle beraber bulunma• 
mn verdiği fıraattan istifade 
ederek diyeceğim ki daimi 
ıurette görüşme ve toplanışlar 
yapma vazife olarak bir esastır. 

Arkadaşlar, 

Yurd ufuklarında batan her 
günUn güneşi bir geçmişi tari
he malcdiyor. Yaşadığımız her 
günün bizim hesabnnıza kayda .. 
lunacak muhasebesi bir eksi
ğin maziye malolmasının ifade
ıiG.ir. Bunun sribi her sabah 
yeni doğan güneş önümüzde 
gilleceğimiz yolları aydınlatıp 

göstererek bizi ilerisi için da
ha özlü daha yüksek bir ça
lışma vazifesi ve yükümü al-

tına koyuyor. Nihayet arkadaş
lar sizinle beraberliğin ilham 
ettiği noldalann bilhassa pisi
kolojik taraflarını da söylemek 
h\Uusunda tuttuğum bu yolu 
o kadar uzatmayı bir ıofra ba
tında bulunmanın özel haline 
uygun görmiyorum. Onun için 
şimdi sözlerimi burada kese
ceğim. Son söz olarak parti
mizin kuvvet ve şerefi için 
Ye hem partimizin ve hem de 
yüce Türk ulusunun hayat ve 
hareket unsuru olan büyü1=. 

ıefimizin sıhhatı ve şan ve ıer -
finia her güa artması için ba
ıarıcı hükumetimizin kuvvet ve 
araıız muvaffakiyetlcri iç.in ve 
nihayet hu varlığın özü va 
kaynağı olan Türk ulusunun 
ıevketli bir istikbale en bUyük 
ıer:efle ve genlikle ulaşması 
için iç dileklerimi hepinizin 
yüreğinde kaynağında inandı

ğım ·~~klığa dayanarak ıöy
liyecegım. 

Hepinize güler yüzlülük ulusa 
durmıyan bir ileri gidiş artsız 
ara ız bir genlik ve Partiye 
yüce şerefler dilerim. (Bravo 
sesleri Ye alkıılar} 



ÖZ DİL SÖZLÜGÜ 
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Bayındır - Mamur 
Bayındırlik - 1 - Mamuriyet 

2 - Nafıa 
Bayındırmak - imar etmek 
Anadolu eski tarihlerde laa

yındır bir lilke idi. 
Anadolaaun, eski ve yeni ba

tün bayınchrhiı T&rkJerin ese
ridir. 

Anadolada Selçuldardan son
ra eaub bayuıdırhk itleri glr
lldi1oruz : Selçuk tat, kubbe 
•• tonozlann pqinden Cuma
ri1et betoau ıeliyor. 

Biz kendi yanlamuzu baym· 
dınnaia ~JOruz. 

Yeni bir k•n•la, bltb 
devlet yapa itleri, Bayındırlık 
lakanlatma bajl•nmektadır. 

1 
T apmç - ibadet 
Önermek - Vakfmefs et

iaek 
Urua - Hurafe 
En ha,ak tapanç hlr ülkeye 

IDermektlr. Uraalarla avan
IDak dem geçti. 

§ 
Anıt - Abide 
Kazı - Hafriyat 
Yıkı - Huabe 
Batla Aaadolmma alta ve 

Bati, ,.._ Tlrk uıt1an ile 
doludur. Bitin k•zılarda ken
dimizi ara11b llalayoraı. Ba
Hln yıkılar biDacUr. 

Fakat, timdi, laepainia ize
rinde, Cumhuriyet yullan, ilk 
gtineı gibi, .aldlyor. 

§ 
Aynkaın - Acayib ( excen

lricJ.ue) 
Ôzailn - $alaal, mlmta:ı (O 

riginal) 
Oamanlva•a •n•tlipo ke

~eainin karphtı yokta. Şi•cli 
bız onu aynksın kelimesi ile 
pek iyi anlatabiliy--. 

Oslttıpta ...._., 9,elı:lilat 
yüksek bir ..m.. aynluanhk 
o kadar flllBnç bir hafif
liktir. Yalız yazıda ve ıazde 
değil, bllttbı yqayııta &zgüa 
olmak ıtlç olduju için, hat· 
knıan. beuemeld.. kmtul
mak istiyen gençleri••a•, ilk 
aık, aynkaınlıja ..,taiuu ıl
hyoruz. 

Tanuk -
(•eneille) 

f 
Acayip: laarika 

Dibıyama yedi tauıjı neler 

Olc:luiunu biliyorsunuz. Eier 
Iİ:ıe, bu una en blJllk tD11fl 
•e oldutuna aorulara, hiç 
tllfBnmeksizin, 

- TMl ~ diyebilir
ıiniz. 

§ 
Eving - Mütacel 
Evecen - Acil 
in - Seciye 
Onı&rü - Basiret 
Şa çatlak ayınla iki arab ke-

• lbneai kaqwada, diz ve kes
kin, Tlrk lceHmelerine bakınız 
arapçalan aaaki hamurdan yut
ru)muıtur; evgin ve evcen, T6rk 
ırası gibi, çelikten döklllmiiftlr. 

Türk devriminde her ıey 
birbirinden evgindir. Fakat hiç 
biri evecenlije ıelmez. 

Biz belki tezcubyız; biç bir 
zaman evecen deiiliz. Evecen
likte 6ngörgüyü kaybetmek 
tehlikesi vardır. 

Aciz - Eksim 
Ac z - Eksinlik 
Aziz duymak, aciz kalmak 

- Eksinmek 
lr e - irade 
Dtvrim, eskilerin ııı de-

ğı di. En büyiik eksinlik, irde 
eluikliiJDden aelir. 

Dezrimcilu ltlyük zorluk r 
karşısında, •bllmek deiiJ, şevk 
lerini arttumabdnfar. 

§ 
Adap - Edevler 
Ad .. maqeret - Y qama 

·~ 

' 

Taren - Meruim 
Adabı umumiye - Utsal törü 
Törü - Orf ve taamül 

Y "'tgi - Sallbiyet 
Tartıtilm - T eıri 
T&rltgen yetgi - Salahiyeti 

tefrİİye 
T&rilnlti - Meşru 
Törümsüz - Gayri meıru 
Adabı erkin - Yol y&ntem 

ma saygı 
Deyim - Tlbir 
Terim - latııah 
Uyum - Bbenk 
Edep kelimesi Tilrkçedir: Fa

kat adap karpama onan uhnı 
aldık: derler. Çtınkll her hangi 
bir itte adap, edilmek IA:ıım 
gelen .. ,lerdir. 

Ödenmek llzun gelen şey, 
ldn (YUife) olduğu gibi, edil
mek lizımgelen ıey de evdedir. 

O halde diyeceksiziniz. ada
bı muqeret karfılaiı olarak 
yapma edevleri de diyebiliriz. 
Y alnı:ı bu kadar değil, ge
çim edevleri deyimiai de kul
lanabilirıiniz. Fakat asıl terim 
yaıama t&renidir. 
Adabı muaşeretteki yumuşak 

ve ıevıeklikle, yapma töre
nindeki keakin aea oyuuwıu 
kıy aalayımz. 
Töreni merasimden yalnız daha 

pzel de;il, daha asil, anlamı 
daha yerinde bir kelimedir. 
Meruim'in nereden reldiğini 
ve ne demek eldupnu bilmez-
8İııiz. Fakat Tören size hemen 
Tilre'yi habrlatacakbr. 

O zaman Törllmli'nün naııl 
DJeıru anlamını karııladığını 
da sezecekainiz. 
Meıru karplıjımn ıeriat ye

rine TOrk TGre'sine benzeme-
ıinden daha tabii ne olabilir? 

Törütgen yetiii, itte ıize, 
çocuklarınıza bir türlti anlata 
madıimız, ve söyletemediğini:ı .. . 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı Fiat 
178 S Sllleymano 9 25 13 25 

15 H Aiyoti 10 25 11 25 
30 S Gomel 10 12 25 
20 Ş Riza Halef 10 50 10 50 
10 E Feher 10 25 10 50 
7 Ga Z M Ali 11 11 
5 Koo ittihat 10 10 
4 Şmlak z bi. 10 25 10 25 
4 Emin Nuaet 10 50 11 50 

333 Yek6n 
Zahire Borsası 

Çu. Aha Fiat 
27 Susam 10 10 
94 K Palamut 190 390 
63 balye pamuk 49 SO 46 SO 

Para Piyasası 
16-5-1935 

Alış 

Mark 50 25 
isterim 612 
Fr. Fraasa 8 28 
DoJaıı 80 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 05 
Kr. Çekoılo.· 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Od emiş 
Tütünleri 

Satıı 
50 75 

617 
8 30 

79 35 
21 50 
10 40 
40 87 
85 37 
5 37 

43 

Ödemiş, (Hususi) - Birta
kım tütün tarlalarında tütünle
r:n ikinci çapası başlamııtır. 
Birinci çapanm en körpe tü
tünlere bile vurulmut olması 
tlitünlerimizin şahlanma kabi
liyetlerini arttırmııhr. Alh ve 
s~kiz kolak olan tütünler yem
yeşil bir çehre tatıdıklarından 
kuragımsı ıitmesinden havali
mia tltGalerinin müt~essir ol-

L ~·2! • -•--n ••n••J'6e ıl
r6"' kt.clir. 

ihtiyat zabitleri 
Kanunda yeni değişiklik yapıldı 

Hizmet müddetleri 

Kemalpqa icra memurluğun• ı 
da: 

Tüccardan bay Kadı oğlu 
Ahmede borçlu Armutludan 
Latif oğlu Mehmet Ç&YUfUn 
itbu borcundan dolayı haciz 
altına Mart 340 tarih ve 42 
numaralı Armutlunun inlik ye
rinde doğusu kasap Ali eczacı 
Vasil ve hacı Ômerin damadı 
Nazif bağı batısı yol poyrazı 
muhacir Hafız Ahmet lodosu 
evvelce bacr Ômeı in Mehmet 
Elyevm Pa:-s~h Mehmet oilu 
Ahmet bağlarile çevrili tapu 
kaydında 1838 M. M. ve ölçli
sünde 3216 M. M. bajıa de
ğeri 350 lira ve yine borçlu-

ilin 
Haaanın Rahimeye borc:aa.i 

dan dolayı ipotekli~ 
da vapor iskelesi karpmacla 
iskele aok\i'nda kiia iki 

ihtiyat zabitleri, memurlan 
kanununda Milli Mlldafaa En
cümeninin yapbğı tadile göre 
hersene yapılan son yoklama 
neticesinde asker edilenlerden 
tam deneJi lise, ytlksek dere
cede mealek mekteplerinden 
mezun bulunanlar ihtiyat zabiti 
yetiftirilmek Ozere tahsiller1nin 
nev'ipe, kabiliyetlerine göre 
Miidafaa Bakanhğınca muhtelif 
11nıflara aynbrlar. Bunlardan 
" Tilccar, kaptan ve çarkçı " 
mekteplerinden çıkanlar Har
biye emrine verilirler. 

Askeri ehliyetnameyi haiz 
olup olmadıklarına göre aşa
ğıdaki mllddetlerle talim ve 
tahsile tabi tutulurlar. 

(Hızmet mnddetleri mezun 
bulundukları mektebe nisbetle 
dejil, ibraz ettikleri askeri 
ehliyelnamenin derecesine gö
redir.) 

6 Ay kıt'a, 6 ay mektep 6 ay 
zabit vekilliği: Askeri ehli
yetnamesi bulunmiyanlar için, 
4 ay kıta 6 ay mektep, 6 ay 
zabit vekilliği: Askeri ehliyet
namesi olup tam ehliyetnamesi 
olmıyanlar için, 2 ay kıta. 6 ay 
mektep, 6 ay zabit vekilliği: 
Orta ehliyetnamesi olanlar için. 
1 ay kıt'a, 6 ay mektep, 6 ay 
zabit vekiUiii: Yüksek mekteh 
mezunlarından askeri ehliyet
namesi olanlar ıçıo, bun
lardan kıt'a hizmeti yapan 
ve yüksek ehliyetnameyi 
haiz olan tabip, baytarlar 
kimilen, kimyager, eczacı ve 
dişçilerin en liyakatlilerinden 
ihtiyaca göre müdafaaya, lüzum 
g&rtllecek miktan tarcihan mek
teplerine' askeri sıhhi müesse
Rlere; akİaa Jg 

lmallbbarbiye, ihtiyaçtan fazlası 
sınıftan ihtiyat zabitan mekteple 
rinde altı aylık tehsil hizmetine 
tibi tutulurlar. Bunlardan iıa
bip, kimyager, eczacı, diıçi ve 
baytarlar kendi tatbikat mek
teplerinde, aıbhi mlleaseselerde 
alb ayhk hizmete tlbı tutulur
lar. Nihayette zabit vekili nas
bedilirler. 6 ayhk hizmet so
nunda iktidanızlıldan anlqı· 
lanlar Ç&YUf ritbesile latalara 
rhderilirler. iktidar lan tasdik 
edilenler ihtiyat zabit • vekili 
nubediJirler. Alb ay daha hiz
met ıartırler ; ihtiyat mGlhım 
nubolunurlar. Muvaffakiyet 
gösteremiyenler üç ay daha 
istihdam olunarak yetiştirilir. 
Liyakat g&sterenler mOIA%im 
lilde, glsteremiyenler zabit 
vekilliği ile terhis olunurlar. 

seçti. Fakat tÜristlerin azlığı 
ytizthıden bunlara, ayni fiyatla 
üç odalık bir Apartiman ver
diler. Odalar, mnkellef ipek 
perdelerle bir birinden aynl
Dllfb. Deniz üzerine açılan 
pencereleri vardı. Londradaki 
biyiik oteller derecesinde kon
foru lüks ihtiva ediyorlardı. 
Aramiı vapunndan çıkalı be

ri ilk defa olarak Morp için-
de akar sıcak ıu olan bir oda
ya kavuşuyordu. Sıcak memle
ketlerde konforun bu nevi 
umumiyetle ihmal edilir. Bu-
nun!a, mutat hararet derecesi
ne nisbetle, sojuk, biç olmaz
sa serin pnlerde ohar. 

Singaporda ıovuk dllf al
bndan çıktıktan sonra Morga 
büttln bir gece titremişti. Ru
nimet otelinin sıcak banyosu 
pek hoşuna gitti. 

IUm ömrllnde bayle lüks 
görmemiıti. Tuval~t masası 
i1zerindeki porselenlerle nikel 
takımlara ancak sana ile el 
uzabyordu. Bir arahk lfıkı 

Peu•uı keneli memleketini 
andırmaia bqlıyor mu, diye 
sorunca kederle cevap verdi: 

- Laos fakir bir ülkedir. 
Sen oras1D1 ıevemiyecekıin .. 

Peuang 
Ertesi gtln, otel müdürü 

Morga, Renuçi ve Kamın ye-
mek yedikleri muaya yanaşa
rak mlltereddit, fakat dnz-
gOn bir Fran11zca ile birçok 
~ezintiler teklif etti. Ona ba
kıLrsa büttm ada ziyaret edil
meğe deierdi. Renuçi, Penaug
dan iki rtmden fazla kalmıya-

yalnız iki do!aı teklif etti birisi 
dağ demiryolu "füniküler 11 di
ğeri de " yılanlar mabedi ,, . 
Gülümıiyerek ilave etti: 

- Öğleyin yukanda füni
kOler otelinde - fazla bir para 
vermedea - yemek yiye bilirsi
niz. Oruı ile •nlaımamız var
dır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Selçukta 
Sıtma kalmıyacak 

Selçuk ( Hususi ) - Kllç&: 
Menderes mecrasının kanal ha
line konulmasını ve bir takım 
kllçllk g6Jlerle meşhur Cel.IAt 
glltbllln kurutularak halkın ba
takhklardan kurtulmamı main 
yolunda hnktmetlll yapbrmafa 
baıladığı ıslahat iti btitln bir 
ova halkını çok sevindirmek
tedir. 

ıslah ameliyeıinin Selçuk ya
kınından baflamıı olması bu 
civarda bulunanlatm çok ya-
kından alikalannı çekmektedir. 
Selçuklular: .ıBundan sonra sıt
ma beJAlanndan kwtuJacafızn 
divorlar. 

nun ikinci Teşrin 340 tarih ve 
87 numaralı Çolak dere yerinde 
doğusu Mustafa çavuş verf'!le
leri babsı Musa otlu Ali poy
razı yol lodosu nalbant Meh
met ile çevrili tapuda 3676 
M. M. ölçllde 5514 
M. M. bağ ve içinde 120 ajaç 
zeytinden 11 O claaeai borçJaya 
ait hepsinin değeri 600 lira 
konulan işbu iki parça emvali 

gayri menkule 2004 numaralı 

icra kanunu mucibince açık 
arttırmıya çıkanlmıfbr. 

Birinci artbrması 19/6/935 
Çaqamba giinü saat 11 de ve 
ikinci artbrmua 4/7/935 Per-
pbe saat 11 de Kemalpqa 
icra dairesinde sab1acakbr. 

Arttırma şartnamesi herkeaüa 
görebilmeai için Kemalpqa icra 
divanlıaneainde 20 gh mid
detle açıkbr. Bu yerin Ozeriacle 
bir hak iddi4 edenler ba mld
det içinde evraklarile birlikte 
icra dairesine müracaatları ve 
birinci arttırmada konulan de
ğerin yüzde 7 5 ni bulmaz ise 

ikinci arttırmaya kalacağı, ikin
ci arttırmada ise en çc,k artb· 
raaın üstilnde bırakılaca;ı ve 

iiıtekftbria ·~ ... "~~!'l!'~~i( 
....... , ~· •eya ..... 
ka mektubu ile birlikte gelme-
leri ve bu yerlerin vergi borç
ları satış tutanndan alınacaiı 
ve daha fazla maliimat almak 
istiyenlerin Kemalpaşa icra dai-

resinin 934 655 numarah dosya-
1ma m8racaat etmeleri lilzumu 
ilin olunur. (682) 1431 
Kemalpaşa icra Memurluğun-

dan: 
Tüccardan bay Kadıojha Ala

mede borçlu Armutludan ba
cabız Ahmedoğlu SWeymanın 
ifbu borcundan dolayı haciz 
albna ahnan Armutlunun ada 
içinde tubat 334 tarih ve 190 
numarah dotuu Ahibi mllk 
bab• yol poyrazı Mustafa lo
dosu Halli bağlan ile çeYrili 
Ye hertarafı 300 &ra dejerfa 
de 1757 M. M. bap 32 bine 
itibarle 14 hissesi 2004 numa
ralı kanun mucibince satılığa 
çıkarılmıştır. 

Askeri lise mezunlarndan 
yabancı memleketlerde askeri 
mühendis, fen memuru yetişti
rilmek fizere seçilenler iki ay 
bazırhk kıtumda hizmetten, 
sınıflariyle alikadar askeri fab
rilcalar •e mllesseselerde OD ay 
çalıştıktan sonra liyakat kifa
yeti tasdik olunanlar ihtiyat 
zabit vekili nasbedilir. Tahsil 
görecekleri müesseselere g&n
derilirler. 

Corctovn sokaklannda çek 
kalabalık vardı. Fakat Smga-

IYety EXTRA 

Birinci arlbrması 19-6-935 
tarihine gelen çarpmba gün; 
saat 11 de ve ikinci arttırması 
4-7-935 tarihine gelen perıembe 
i'Onü saat 11 de K~malpa.p 
icra dairesinde satdacakbr. 
itbu arthrma ıartnameai her
kesin görebileceği ye:- Kemal
paşa icra divanhanesinde 20 
iÜn müddetle açıktır. Bu· ye· 
rin üzer'nde bir hak iddia eden
ler bu m6ddet içinde evraklan 
ile birlikte icra daireaine mi· 
racaatlan ve bırinci arttırma 
da konulan deierin yüzde 7Sini 

pordaki kadar Avrupah sı6ze 
çarpmıyordu. Burada yerliler 
zenırindiler. Hem duruşlarında-
ki güven, hem de muhteşem 
evleri bunu gösteriyordu. Dik-

1 

kate değer bir nokta t Bunlar ı 
beyazlarla karşılaşınca kenera 

• 1 
çekılm yorlardı. 1 

Mekteplerden çıkış saatı idi. 
Mektep öniiDde el atabaları 
bekleyoı du. Yalan ayak mek-
tepliler, kollan albncla bir yı
iın kitablar, bu İlll8n motorlu 
Otomobillere biniyorlardı. Ru-
llİIDend oteliade llorp kendi
..Ue ~ içia bi~k iki fHla 

Rıçaklan 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

1 

bu maz a ikinci arttırmaya kala 
caırı ve ıkinci arttırmada en çok 
arthranm üstünde bırakılacağı 

( ve isteklilerin atttırma gününde 
yüzde yedibuçuk pey akçesile 
veya banka maktubu ile bir
likte ğdmcleri ve bu yeria 
versıi borçları satış tutanndan 
alınacağı ve daha fazla malü
mat almak istiyenlerin Kamal
pap icra da'resinin 934-657 
._,..ı. dosyaya mlracaat et-
meleri liıMllUI · clir" 681 

ve her kata müsteldllea ~ 
ayn ayn kapılan mevc:at 2911 
No. h birinci kattaki ka,.. 
içeri pilince Amıpa ~ 
m .. frut bir 90fa IOI tarafta ili 
karpda bir oda ye ba odama 
solanda bir mutbah ve -~ 
hın arka kap sından çı~ 
genif bir avlu •e a•ı.t. .... 
helA ve bir çamatırlık WriaiİI 
kattan merdivenle ikinci 
çduldıkta bir sofa aoa iki 
karpda bir oda va bu -od--
10lunda bir matbah ye IDlllaı! 
bahta heli ikinci katta• tar*• 
çaya çıkılır bir merdivea ft 
tıraçanın altında bir hi...ed 
oda91ndan ibaret bq hia .. 
kıymetli hanenin mlilld,.ti ... 
artbrma nretile ve biriBc:I _. 
......... ıW-935 Sala .... 
at 11 de yapılmak 1RN _. 
•ta lronalda. Bu arbrmAa ... 
bf bedeli tahmin olunan ~ 
metin % 75 ini bulursa en çok 
artırana ihalui yapılacak abl 
takdirde en çok arttırama ta• 
ahhüdh baki kalmak prtilt 
aabf on bet gtbı daha ~bla
rak ikind artırmuı 4 • 7 • 9S5 
Perşembe pi saat t t de .,.. 
pılaealrbr. Mlstenidi icra ipo
tek .-ecliDe DUllNll boram 
iti••ai tarihi 2280 No. la 
lraauaun meriyete girdiii ta
rihten sonraya teudtlf •tliiia
den ikinci artırmada •bf be· 
deli ne oluna olnn kıyaetİIM 
bakılmayarak • '4>k arbUIN 
ihale edilecektir. ,,.,. rayrl 
.-kul lzeriacle ber hangi bir 
tekilde hak talebinde bulunQ• 
lar ellerindeki resmi vesaiki ile 
birlikte 20 glin zar ında birinci 
icraya müracaatları Jizımcbr. 
Aksi halde hakları tapu sicil
lince malum olmadıkça paJlllf" 
.. dan hariç kalırlar. Satlt ,.. 

·~ ,rıca .... 
t.ıclen % 2,5 dellllye alaı 
3 - 6 - 935 tarihinden itibana 
.. rtname herkese açıktır. Ta
liplerin % 10 teminat akçu 
Ye banka itibar mektubu YI 

3.3118775 Dosya No. • ile hi· 
riaci icraya miracaatlan ll-
ZUDdır. (683) 

lzna1r beledl•esladw 
- (497 .50) lira bedeli IDU• 

bammen1i Gtıadoğdudaki 5S 
acluun 398 metre murabbam
daki 4 uyıh ana Belediye bq 
kitipliğindeki tartDamelİ veç
hile 18 - 5 - 935 Cumartesi ~
ıaat 16 da açık arbrma ile 
ihale edilecektir. 

lttirak iPa (.30) lira muvak• 
kat taniutla dyleaen p •• 
Aata kadar komisyona ptinir. 

J, 7, 12, 17 1280 (603) 
- lzmir belediyesine ait yan• 

ğın yerlerindeki analardan 1 
Şubat 930 gününden evvel olup 
ta parasım istikraz etmiı ma
hiyette on aene ve on taklitte 
ödemeyi taahhüt etmiı oıaaı..
nn 1 Haziran 924 pinde 
lizimilttediye olan borçlan iha
le ıünündea itibaren 20 sene· 
de 6deDJDek için kalan zamana 
giSre takaim edilmek suretile 
kiçDk taksitlere aynlacakbr. 
f m dabi ylsde bire indirile-
cektir. 

Duadan istifade etmek isti-
yealerin bu iateklerini evvelce 
de iJAn olunduğu üzere anubaJ 
ile belediye başkanhğma bil
dirmeleri ve 31 Mayıı 935 26· 
nünden evvel muamelelerini bi
tirmeleri ve henüz ipotek yap
mamış olanların ipoteğini de 
yapbrmalan meclis karan ık
tizasındandır · 

Bu borçlannın tümünü he· 
men vermek isfyenl~re senevi 
yGzde 4 he abile ıskonto ya• 
p br. 

Vakıt az kalmıştır. istifade 
etmek iıtiyen ali\cadarlara ace
le etmeleri ilaa oı__. 
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Sicilli lzn1 ir 
lu~undan: 

Ticaret Memur-

Müseccel (İzmir memurları istihlak kooperatifi) şirketi 
mukavelenamesinin 1, 2, 6, 8, 10, 14 üncü maddelerini 
eden Jayıha t icaret kanunu hükiimlerine tevfikan sicilin 
numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

esas 
tadil 
1400 

Jzmir siciUi ticaret memurluğu resmi mührii ve H. Tahsim imzası 
İzmir memurları istihlak kooperatifi esas nizamnamesinde 
tadili teklif olunan maddelerin 10 temmuz 934 fevkalade 

heyeti umumiye toplantısında tadil edilen şekilJeri 
Bırinci maddenin muaddel geçerse üst tarafının ancak ya-

şekli : rısından istihlak karı alabilir. 
(Merkezi İzmirde olmak üze- A - Şirketin demirbaş eşya 

re İzmir, Buca ve Bornovadaki ve binalarına ait amortismanlar 
resmi deire ve te ekküllerle idare meclisinin tensip edeceği 
milli bankalar ve imtiyazlı şir- nispet dahilinde yapılır. 
ketlerin, gazete ve maatbaaJa- B - Senenin yarısından ev-
rın maaşlı ve aylık ücretli vel ortaklıktan çıkanlar veya 
memur ve müstahdimleri ve senenin yarısından sonra ortak-

• b"" t I d l lığa girenler o sene karınd<ın 
re.~mı . u çe er en maaş 

1
a a_n sermaye hissesi alamazlar. ) 

mutekaıtler. t~ra!ından ( z~ı.r Ondördüncü maddenin (D) 
memurları ıstıhlak kooperatıfı) fıkrasının mueddel şekli: 
adlı bir ortaklık müessesesi ( yedi kişilik bir idare mec-
kurulmuştur. Müessese meıJkul lisile üç kişilik bir mürakabe 
Ye gayri menkul maJlar tasar- heyeti seçmek ve bunlara ve-
rufuna ehildir. rilecek ücreti tespit etmek ) 

İkinci maddenin muaddel şekillerinde tadil teklifinin mü-
tekli : zakere ve kabulü. 

Or~_aklı~ın. m.aksatları aşağı- İzmir memurları istihlak keope 
ela gosterılmışhr. ratifinin 10 temmuz 934 fev-

A - Her nevi istihlak eş kalade heyeti umumiye top-
yasını satın alarak Ye münasib lanbsında esas nizamna-
ıördüklerini imal ederek gerek mesinde tadili eklif edilen 
azasına peşin veya kredi iJe maddeler 
ve gerek bilumum müstehlikle- Madde 1 - ( İzmir şehri ile 
re satmak ve kooperatifler ara- ~uca ve Burnava belediyele-
ıında bir birlik teşkiline müza- rınde resmi teşekküllere men-

( . sub memur ve aylık ücret alan 
heret ve ittirak etmek resmı müstahdemlerden terekküb et-
müesseselerle yapılacak mua· mek üzere ( İzmir memurları 
meleler mukavelelere tabidir. ) 

B - Mümkün olabildiği tak- istihlak kooperatifi ) adlı bir 
clirde ortakların mesken ihti- ortaklık müessesesi kurulmuş-
•açJarını temine çahımak. tur. Ortaklık menkul ve gayri 
J menkul mallar tasarrufuna 1 

C - İzmir ve civarında lü- ehildir. ) 
hm göreceji yerlerde şubeler Madde 2 - (Ortaklığın 
açmak ve başka müesseseleri maksatları aşağıda gö!'teril-
lzmirde komisyon ve saire mu- miştir. 
kabilinde temıil etmek ve ica- A - Memurlara lüz.üm olan 
hında idare heyeti kararile top- her nevi yiyecek, giyecek ve 
tan satış yapmak. ) saire lüz.üm görülen eşyayı 

Altıncı maddenin muaddel iktisadi ve müsait şartlarla 

ıekli : ucuz satın almak. 
Hissedarları• adedi hudutsuz B - Satın alman eşyayı \'e 

•e hissedarlık ııfat ve hukuku erzakı ortaklara en ucuz fi. 
yatla maaş veya ücretleri nis
betinde peşin veya kredi ile 
satmak, icabına göre idare 

eder. Baıka cihetlerde diğer 
ortaklardan fazla bir hak ka· 
zanamaz.) 

Madde 10 - (Kooperatifin 
maksaaı kar olmayıp esas iti
barile ortaklarına mümkün olan 
ucuzlukta zaruri ihtiyaçlarını 
temin etmektiı:-. Bununla bera
ber eşyanın nev'ine ve kabili
yetine göre muhtemel zarar ve 
ihtiyat akçesi karşılıgı olarak 
idare meclisince satış fiatlerine 
konacak zamlardan yıl niha· 
yetlerinde doğacak safi kazanç 
miktar, şu şekilde pay edile
«:ektir. 

A - Yüzde ellisi ihtiyat ak
çesi. 

B - ikinci yüzde ellinin ya
rısı ortaklar arasında müsavi 
olarak ve diğer yarısı hisseleri 
nisbetinde ayrılacak ve verile
cektir. Eğer umumi heyet me
murlara ikramiye dağıtmağa 
karar verirse bu miktar ikinci 
yüzde elliden ayrıldıktan sonra 
geri kalan miktar (B) fıkrasına 
göre dağıtılır. İhtiyat akçesi 
sermayenin yüzde yirmi beşine 
vardılctan sonra safi kazanç 
mecmuunun dağıtılması (B)fık
rasındaki ahkama tabidir. Or
taklıktan çıkanlarla senenin ya-
rısından sonra giren ortaklar 
o senenin karından istifade 
edemezler. 

Madde 14 - Fıkra(D) - Ye
di kişilik bir idare heyeti ile 
üç kişilik bir mürakabe heyeti 
seçmek ve bunlara verilecek 
ücretleri Ye onuncu maddenin 
(B) fıkrasındaki memurlara ve
rilecek ihtiyari ikramiye mik-
tarını tesbit etmek. Salı 10 
Temmuz 934 
Katip Katip Komiser Rei:ı; 

MİT AT M. ALİ SAf P 
İcra vekilleri heyetinin 

27-10-934 tarihli içtimaında 
tasvip ve kabul buyurularak 
Türkiye Cumhuriyeti riyaseti
nin ili tasdikine iktiran e.den 
(lzmir memurları istihlak koo
peratifi ıirketi) esas mukavele
namesinin 1, 2, 6, 8, 10, 14 ün
cü maddelerini tadil eden bu 
layiha tasdik kılındı. 

iktisat vekili na. müste§ar 
imzası (okunamamışhr) 

22-11-934 
Ticaret umum müdürlüğü 

resmi mühürü ve 

ıahsidir. Bir hisse bedeli bir 
Türk liraıı olup her hissedar 
en az yirmi bi11e kaydedilme
ie mecburdur. Ancak bir his· 
sedar beş yüzden fazla hisse 
alamaz. Şimdiye kadar yarım 
maaş veya ücret nisbetinde 
ödenmiş veya taahhüt edilmiş 
olan ortaklık sermayesinin ta
mamı bu maddeye göre hisse 
adedine tahvil edilerek ortak 
namına hisse kaydolunur. His
sedar olabilmek için ilk iki his
senin alınması şarttır. Müteba
kisi on ayda ve müsavi taksit
lerle ödenir. 

Hakkı imzası heyeti kararile toptan harica ı · 
1440 

(680) 
satış yapmak. ı 

Mukaveleye riayet etmiyen 1 
ve şirketin menfaatleri aleyhi- f 
ne hareket eden hiss:darı ilk 
içtima edecek umumi heyetin 
tasvibine arzedilmek şartile 

'irketten çıkarmıya idare he
yeti salahiyettardır. Bu vazi
yette tah ıl edilen sermaye 
şirket lehine ihtiyat akçesi he
sabı meyanına alınır. Kendisine 
iade olunmaz.) 

Sekizinci maddenin muaddel 

şekli: 
(Sermayesini çoğaltan ortak, 

bu oğaltmnnın ancak lt:met
tüünJcn istifade edebilir. Baş
ka cihetlerde diğer ortaklar
dan fazla bir hak kazanamaz.) 

Onuncu maddenin muaddel 

şekli: . . 
(Hersene bilanço mucıbınce 

C - Mümkün olabildiği tak- ,...,. .. _________ .. ,, 

dirde ortakların mesken ihti
yaçlarını temine çalışmak. 

Madde 6 - (Ortaklığın ser
mayesi mütehavvildir. İptidai 
sermaye beheri birer liralık 

ikiyüz aded hisse senedidir. 
Bu hisse senetlerinin müessis
lerce satın alınması teahhüt 
edilmiştir. Hisse senetlerinin 
mıktarı gayri mahdut olup 
vaki olacak yeni iştiraklar 
nisbetinde çoğalabilir. 

Müessis hissesi olmadığı gi
bi hiç bir hissenin diğer his-
seye nazaran bir imtiyazida 
yoktur. Hissedarlık bir aylık 
maaş veya ücretlerinin yarısı 
kiymetinde hisse senedi almak 
suretile ortak olurlar. Bu işti
raklarmı her ay müsavi taksit
lerle yirmi ayda öderler. 

Hissedarlara hissei iştiraki 
muhtevi bir cüzdan verilir. 
İkinci on aylık taksitlerin umu
mi olarak tahsilini idare mec- ı 

Yurdumuzun en 
traş bıçağı 

KIRMIZI 

güzel 

AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

çar Antalyalı Sait 
ş1sı 

maiaz.ası Numara 29 .. "'-.................... . 
SATILIK 
MOBILYE 

Jisi tehir edebilir. ) Bucada Tevfik Fikret soka-
Madde 8 - (Sermaye idare ğmda bay Veb'in 4 numaralı 

meclisi kararile bir aylık maaş evindeki modern mobilye satı-
veya ücret miktarına kadar lıktır. Her gün saat on dört 
çÖğaltılabilir. Sermayesini ço- ile 18 arasında ev ziyaret edi-
ğaltan ortak bu çoğaltmanın lebilir. 
ancak temettüünden istifade 8-9-10-15-16-17 (623) . ,... ' 

tahakkuk edecek safi temettü 
un 0,1 15 i ihtiyat akçesine aoSi 
idare heyetinin tensibi şartile 
tesbit edeceği şirket memur
larına ikramiye olmak üzere 
tefrik edilir. Bu 0 o 5 kısmen 
veya tamamen ikramiye olarak 
verilmediği takdirde ihtiyat ak
çesine zam olunur. Geri kalan 
yüzde 80 ortaklara dağıtılır. 
Ortaklara ait temettüden o~ 60 ı 
istihlak ve % 40 ı da sermaye 
niıbetinde ortaklara dağıtılır. 
Yalnız bir ortailn ıenelik istih
Wü iıtirak hiuinin on mialini 

... ... . .. ~ . 

Doyçe Oriyantbank' 
f)l~ESJ)NER BANK ŞURESI 

IZDliR 
.ı\U :IU(.KZ 1 : JH~HJJl.N 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Scı mayo ve ılıtıyat akçe i 
165,ooo.ooo H:wh ınnrk 

'l'lirkıyode Şnbcleri: t. '1ANBUI~ ve 1Zl\llH 
.Mısırda Şubeleri: KAHIUE ve fSIO~NDEBlYE 

Her türlü banka ınaaıoelatnı ifa \'O kalınl eder 
c .ALl\1ANl7.AUA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

f\n rh\'Pll şf.ınitlo HRGISTERMAHK Sl\fı l ır. • (h-1 

-
FRENLER TUTUŞTU 

Fakat bu lastik hala vazifesini görüyordu .. 

Goodyear tecrübe otomobil
lerinin şoförleri bu yeni lis-

tığı insafsızca hırpaladılar .. Sa
atta 80 kilometre süratle gider
ken ani fren .. Bu tecrübeler ge
ce gündüz devam etti.Bu ağır 
yükefren balataları sekiz saattan 
fazla dayanamıyor, yanıyordu .. 
Goodyear "G. 3,, lastiği her 
şeye rağmen tahammül etti. 
Böyle ağır tecrübelerle, yeni 
çok sür'atli otomobillerdeki 
fazla aşınma tesirine tahammül 
edecek bir lastik imal ettik. 

Yeni Goodyear "G. 3,, his-
tiğinde DO 43 daha fazla aşınma 
mukavemeti vardır. 

Goodyear acentanızda bu ye
ni lastik hazırdır. Lastiği gör
düğünüz. zaman Goodyear'ın 
eskiden tamdıiınız zarif şekli
nin değişmemiş olduğunu göre
ceksiniz.Yalnız ortadaki lastik 
baklaları daha küçük ve daha 
sıktır, taban kısmı daha geniş 
ve daha düzdür.İki taraftaki düz 
çigiler daha geniştir. Lastik 
kısmı daha fazladır.Tırnak veya 
tel kısmı çok takviyelidir.Bütün 
bunlar daha sailam .. daha uzun 
ömürlü bir Jastik ortaya çıkarır. 

Bu daha ağır, daha sailam 
lastiğin bPz kısmı Goodyear'ın 

"'• 

uım. daha ıa:ııa oekrıt• ~u·

•l'lll daha u ııaıı oal qu 
ııuyuk ıı:mn1yeı ve 

43 DAHA UZUN 

% ~SIN_MA 
OMRU 

ağır işlere mahsus Supertwist 
ipliklerile imal edilmiştir. 

Bütün bu fevkaladelikleri 
Goodyear size fiyat farkı al
maksızın teklif ediyor: 

G OOD YEAR 
Seferihisar Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: 
lzmirde Keçecileriçinde Lale 

siaeması karşısında 54 numaralı 
Hakkının dtıkkinında mukim 
ikep taııan-lip eden Girit mu
hacırlerinden Mehmede 

Seferihısarm çolak İbrahim 
bey mahallesinden Ali Osman 
oğlu Tevfik tarafından aleyhi
nize ikame olunan men'i müda
hale davası üzerine ikamet
gahınız. meçhul bulunması ha· 
sebile ilanen tebliğat icra edil
diği halde icabet etmediğiniz· 
den davacının iste~i ile hakkı
nızda gıyap kararı verilmiş 
gelmediğiniz veya bir vekil . 
göndermediğiniz takdirde has
mın dermiyan edeceği vakia
ları ikrar etmiş addolunmak 
üz.ere muhakeme 5161935 Çar
şamba ~ünü saat ona talik kı
lınmış olduğundan ilanın tarihi 
neşrinden itibaren on beş gün 
içinde itiraz etmediğiniz suret
te muhakemeye kabul olunmı-

1 yecağınız ~ebliğ olunur. (684) 

ı - Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
ooGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 -

Tire \;::;;~hü ~ ı 
lı~b!a~!!~~ir !2~~n S!!!!1~bnJ~!!~oıek 1 

ve temiz bir hava almak isterseniz (Yer mahdut olduğun- ~ j 
dan) biletlerinizi şimdiden alınız. 

Bilet ücreti (Gidiş, dönüş) 
1 inci mevki 150 kuruş ı 
2 " " 125 " ~ 11 

3 " " 95 " r 

3 yaşından 1 O yaşına kadar çocuklardan 
alınır. 

Hareket saatleri 
Gidiş - Alsancaktan: 7 

yarım ücret 

" Kemerden 7 .10 ,, I<. Çulludan 7 .26 
Dönüş-Tireden 18.20 

Bilet sallt yerleri: Aydın demiryolu emtia kalemi, 
Alsancak ve Kemer istasyonları, Tilkilikte B. Faik eczanesi, 
Kemeraltı Sevim pastanesi, Tilkilik nahiyesine bağlı bütün 
ocaklar, Göztepede Kadın ve Erkek terzisi 8. M. Asım, 
Alsancakta Akdeniz soka w mda şarap amili B. Ziya. (677) 

husu ~iye lzmir ltı. uhase 
nıüdürlüğü n den: 

935 mali senesine ait nakdi yol parası maktuan 6 lira olup 
Temmuz ve Birinciteşrin aylarında olmak üzere iki taksitte 
t~.d~ye. edile .. c~kt_ir. ~ed.eni yol mükellefiyeti sekiz gün olup Eylül 
Bırıncı ve ıkıncıteşnn ıle Mart ve Nisan ayları içinde ifası 2enel 
kurultayın 24 - 4 - 935 tarihli ve onüçüncü toplantısında onaylan-
mış olduğu ilan olunur. 1429 (685) 

Senelerdenberi TECRU E edilip piya~amıza 
çıkdıktan sonra GRiP hastalığının memleke-

timizde şiddetini kaybettiren ve vak-

tinde uUananlar. Gribe yal ealanmak 
tan kurtaran 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 
EOKALIVli'4A 

Kaşelerini emniyetle 1 ula ınız 
6 13 20 27 Nisan 4 11 18 25 
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Muvaffakıyetin sırrı 
RADYOLIN 

Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

ir yaada• dişleri beyaı.lahp leke Ye kirleri izale eder, 1 
ciiılere tath bir parlaklık verir, nefesi tatlılaşbnrken 
l'İier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük düşmanı hamızlarla müca-

1 dele eden tükrü2'ü çoğaltır, mikropları öldürür. 1 

RADTOLl:N 
Kullanınız 

Karahisar Maden Suyul 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

11 şif alı maden suyudur 

f 

~ =-Ier yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Telefon : 2067 

arı. ·?anayırını ..-
-%-~ Liyaret Ediniz .. 

18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 
193 5 e kadar 

Fransıı general konsolosluğuna. yahut Izm;r Fransız h caret 

odasına müracaat edilmelidir .. 

lzmir Tramvay ve 
Şirket inden: 
Şebeke ameliyah dolayısilc cereyanın: 

1 - Bu ayın 18 ine rastlıyan Cumartesi günü saat 7,30 dan 
18 e kadar Yusufdede, Çukurçeşme, Mısırlı, Değirmendağ so
kakları ile mücavir sokaklarda; 

?. - Bu aym 20 inci Pazartesi, 21 inci Salı ve 22 inci Çar
şamba günleri saat 8 den 18 e kadar İkinci kordonda Alsan
caktan Cumhuriyet meydanına kadar, Celal Bayar, Doktor Muı
taf a Enver caddelerinde ve mücavir sokaklarda; 

3 - Yine bu ayan 20 inci Pazartesi, 21 inci Salı, 22 inci 
Çarp.mba günleri saat 8 den 14.30 a kadar Birinci kordonda 
Alsancaktan T ayyarc sinamasına kadar; 
l<asilece~i nyın abonelcrimizcc bilinmek üzere ilin olunur. 

~enı Asır 

Ambalaj ve komprime/erin üzerinde halis· 

liğin timsali olan Ef:7 markasını arayınız 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası lzmir Şu besinden : 

" A~ağıda isimleri yazılı bankalar, yaz mOnasebetile, 18 Mayıs 
1935 tarihinden itibaren yalnız sabahlan 8,30 dan 12,30 a ka
dar gişelerini açık bulundurmağa karar vermişlerdir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
Türkiye İş bankası 
Türkiye Ziraat banka.,ı 
Emlak ve Eytam bankası 
Osmanlı bankası 
Doyçe Orient bank Dresner Bank Şubeai 
Banka Komerçiale İtaliana 
Banko Di Roma 
Selinik Bankası İzmir Şubeleri 

'/. 

15 -17 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

----
En eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu : İna'iliz Kanzuk cczancıi, her eczanede bulu

nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİA TLARIMIZI İSTEYİNİZ 

S-ahııe 11 

FUSO 
Elektrik ampullerini arayınız 

En iyileri 

Ve en ucuzlarıdır 
5, 15, 25 voltluk 25 kş. 

40 .. 30 " 
60 35 .. 

500 vota kadarları vardır 

Toptan ve perakende sab' 

C. j. Jiro ve Şsı. 
Saman iskelesi - Kardiça]ı Han 

H 3. 1-8 (629) 

Satılık gaz rnotörü 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo:ielidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. işletip görmek şartile 
satılıkbr. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636) 

-~uayenehane Nakll Göz Hekimi 

MitatOrel 
Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütchasstsı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai.antina tramvay cad
desi No. 596 TeJ. 2545 

~~.,J'.)(7.~..nı'f~ 

~ ilk ve orta mektep 
Talebe velilerine 
İlk ve orta mektep tale

"' beleri yetiştirmeğe muktedir 
bir muallim busu.si ders vcr
mektec:lir. Arzu eden.ler(Y eni 
Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler. 

1 - 5 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

Doktor 

Osman Yunu 
Deri ve tenaaUI ha•

tahkları mutahassası 
Kemeralb Şamh sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 p. K. No • .234 IZMIR 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitün lzmirliler burada buluşurlar 

== T epeba~ı Beyoğlu :::::::::=:: 
Müsteciri: Bütün lzmlrlllerln teveccühünü 

ÖMER LÜTFÜ'dür 



apur Acentesi 
ıtOY ALE NEERLANDAls 

KUMPANYASI 
CERES 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
SAMOS vapuru 29 Niunda 

bekleniyor, 2 Mayıaa kadar 

Aavers, Roterdam, HamburK 
ue Bremen için yiik alacaktır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor AaYeı'• ve Ham-
1nırp .. y&k çıbracakhr. 

AKKA vapuru 19 cnayısta 
lteldeniyor. Hamburg ve An
venten yük çıkaracakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG .. .,.,.. S Ma-
118ta. lle.ldeniyor. Ham~.-g ve 
Anveraten yük çıkaracakbr. 

SERViCE PIRECT DBNUBIEN 
T1a1a battı 

HERAKLEA vapuru 13 ma • 
yasta beldeıüYOr. 16 mayısa 
kadar Dhkerk ve Aavera Direkt, 
Rotterdam, Hamburs ve Bre
men limanlarma yük alacakbr. 

lfSZA ••para S liazirancla 
bekleniyor. Budapefte, Bra~ 

la'l'tlve v~- ~·
~· 
~ Y& faH !6 \tiıruacla 

l>ekleniyor. Buclapeıte, Bratiı
lava ve Viyana için yük ala
eakhr . 

..,~,:'"'litl·.- yik alacaktır. JOBNSON W ARREN Lbaeı LTD 

..._.._.!'DVICE MARlTIM ROUMAIN Li•erpool 
Garbi Akdeniz için ayda QUERNMORE vapuru 20 
•111d:aS am sefer. mayııta bekleniyor. Liverpool 
PELES vaıMıı-· 16 _ _._ tlan yük çıkaracak ve Burgas r-.. ma,,_.... V K-liilp 'rl mayısta Malta. Bar- ~a,. . ostence, Galaç ve 

itlon, Marsilya ve Cezaire Brada ıçın yilk alacaktır. 
~!ket edecektir. THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
ALBA ~LYA v.apuru 20 ha EXCELSIOR va uru bllen-

da gelıp 21 hazıranda Malta li p • • 
u ... ......!ı mammızda olup Nevyork ıçın 

• ........ ,.. ,Barae.lon •• yik almaktadır. 
iillldr!: ... ~ ~r.. EXMINISTR vapuru 15 ma-
alhchi ....... ~ yısa dotna bekleniyor.Nevyork 

• 'lleiifildiklenle.-..... -... Jlmw ifia ylk alacaktır. 
et kaW ılllnso -..t tarihleri •e vaparlanh 
~ tafsilAt için ikinci kor- isimleri iizerine mesuliyet ka-

da Tahmil Tahliye firketi bul edilmez. 
arkamda FRA TELU N. V. W. F. Hanri Van Der 

CO ••par aceate1ijiDe Zee & Co. 
•~ıt.edi~ rica Gluaar. Birinci Kordon Telefon No. 

- 2f*-2050 2007 - 2888 

Oliver Ve Şü. 
Llldi'ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BIRtNcl 

KORDON TEL 2443 
DHE ELLERMAN UNES LTD. 

ALGERIAN ••earu 18 ma,,...ta U.eFp09l •e Svuıea'dan 
beldea•ekt...W Ve ayni zaman
da dojnı Li•erpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs Diba· 
yetinde Anvers, Londra ve 
Halden ıelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hall içia yGk alacakbr. 
O~;iya.-,ı mayu ni
ha~ Liverpool ve Svan
••'dan be~ktedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutaat vapuru 7 mayısta 

Loodra için yük alacakhr 
DEUTSCHE Levante UNIE 
ULM •apura lS mayasra 

Haml>urg, Bremen ve Anvers.• 
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

Ademi 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanui 

Rontken mltehaauısı 
Her Nevi ROttTKEN 

Muarenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Y~miyen ve bilh•ua 

RAŞ çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapahr. 
lkinei Beyler sokak fmn 

tra..... No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

mammızda olup ylik ıı.talt
maktadar. 

NOT: Virat tarihleri Ye 

vaputfaha isimleri tlzeriae meau' 
liyet bbül ediJıDez. 

iktidar 
V"E 

\' nkitsiz ihtiyarlık 
BOBIIOBl:N 
Hormobin tabletleri: :tı:::r:~ 

tiyarhgın ~nüne geçer. Sinirleri kUYYetlendirir. Bel ı•vı•k
li;ini tedavi eder. Taflilit için l.tubuı • Galata poata 
kutusu 1255 miiracaat " 

Her eczanede bulunur. Fl811 180 kUrutlur. 
Yaşamak n~ni iade eder. 

21- 40 (376) 

- Cn bÜyÜlr lroj ~nde .. 
• IJIJllll 
l)llll· 

d··1c··ı·· 11 fra~ ~çınız o u uyor mu 1 hlçağıdır. 
ı::' ....... ·- ·--E LENi-

YOR MU? 

• depo 
S. Ferit Şifa eczanesi 

H üktimet sırası 

Zon1roldak 
!\:.. Kömürü "t; ....... tonu arabada teslim 

•• : 13 
Perakende 1.5 kUIUf 

Siliectir we her ani fnkallde k•lrll ya.lmz 
1'eatue puannda Bardakçllar 10kak No. 10 - 12 

P. Perpinvani 
Map•_.t. baJacak11nn: 

Telefon 3957 

Jmum D~u 
~lll~ Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udepıif) 
Tıcarethanesidir. 

Hilil 

zer atın
dan 

eczanes • 
3 günde nasırınızı 

yok eder 
100000 lerce IİUa- eJi etmiftir 

30 kuru tur 

Anneler çoçuklarınız için ilk memep 
A e 

LA.KTIN 
Ha la8flayın1Z. 

C~cuk hastabklan mutehauısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından IUl'eti husuaiyede hazırlanan 

Likt • Çocukta bazımmıtlık, 
ın unca, ishal ve kumalar 

vana onları ıiderir. 
Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri mkııhnr. 
AileJi inek süt& dercliadn laartanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU , ., 

Kınklık., bq ası
•• 'bilh .... 

SITMAYI 

Komprimelerini 
abmı. 

MARKA 

" 

L ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenJerden IOl'UllUZ veya sizde bir Iİfe ah•az 
Har ecnnede nrdır 

~ ... ~~~····:~~~~······ 
• 

~ iLAÇ § 
j HER TORl.0 TUVALET ÇiŞi'rl'.mtı j 
i •••• ı...... ! 

• i Sıhhat Eczanesi J 
l Batdurak Büyük Salepçıoilu bam kUfl8JDda § 
.•....•........•...........•....... . ................•......... .: 

lzn'"ir defterdarlığından : 
luiaillin, ••rıi HllCUBdaa ltlrii tabıili .. vaı yu- stre 

ltaaedllea 1-etpqa .ualluiade ilçlac& yObek aokaptla 
klia alb ıayda haae tarlld ilbdan itiltaren yirmi bir p adcl
detle ..mı.ta çıkanldıjıadan _,pey alrm~ liltıft..._..k 
talaail&t ....... selma.ı.L 1 1 15--17 1291 (609) 

lataatınuı i9in atidekiihtiya9lannuıı pek 00111 f ıyatlarla 
temin etmek itttenenla Halim a~a 9•J1W•da 

Kavalalt Hasan Nuri 

V•lhl• ....... l'e lıu nevi v..-.11 
Çıni ve levazımı sılıhiyedın lilvhalar ve banlann 

tefet1üatı envaı banyolar ve teımosi/otılat ,e her cins 
maslaklar ve kanalizasyon için demir dOkme bota/at 
ve lngiliz künltletl w bunlann tetenaatı PeSaire ... 

f qatlat rekabet kabal etmez 
Ye•ll Çl•antol••• BM8• •• .. •••• 

En .... it '9•eltle 
•• ızda S•tıl•• h 1 


