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Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Disiplin 
Ve tolerans 
Modern Türkiycde hergün 

bu iki kelime ile karşılaşıyo
ruı. Devrimin yaratıcı ülküsü
•ü kafamu.da işliyen şefler, sı
rası düştükçe, disiplinli bir ça
lıınıaaın yüksek değerini orta
ya koyorlar. Bir zamanlar en 
az bildiğimiz şey disiplindi. T o
leransa gelince, kamusal acığ
lar önünde bile, anla} ışsız b r 
toJeranıın, karabasan gibi, üze
rimize çöktüğunü 2örü} orduk. 
Ôyleki, esa ında çekici ve gü
ıcl olan bu J>ÖZ, anlayışsız. ka
falarda herkeze hayat hakkı 
tanıdığı halde kendi hayat hak
kımızı yokcden bir kelime olu
) ~rdu. Batı ülkelerinde ileri gidi
şı kucaklıyan ideler, biz.de, disip
linsiz çalışma ve toleransa ger
çcl ölçüsünü vermeme yüzün
den anlamsız kalmıştı. Bugün 
artık böyle değildir. 

Göğsümüzü gere gere dıyoruz 
ki: Türkiye Cumhurluğunda 
herşeyin başı disiplındir. Dev
let kurumları, bu ) olda ulusa 
Örnek olmaktadırlar. 

Çok eski yıllara dônmiyelim, 
Başımızı şö,>le yakın, pek ya· 
kın .> ıllara çevirelim: Hart.ket 
• atinden bir iki aat !Onra 

yol.. çıkan ta,ıtlarla ( vesaiti 
nakliye ile ) karşılaımak hiçten 
hile değildi. Buna kim e aş-

mazdı. Displin iz gidişe alış
ını tık. Bütiln iş aJanlanndıı: 
":>öyle idi. 

İngilizlerin karakterlerini ya
pan özelliklerinden biri de 
yaşayışlarını bir !aat disiplinine 
'bağlamış olmalarıdır. Bir İngiliz 
için, aaat ikide verilen randevu 
ne ikiye b.1ş kafadır. Ne de 
ikiyi beş geçe .. Tam saat iki
dir. Bu karakter İngiliz ulusu
nün büyüklüğünü yapmışhr. 

Türk devrimi, ulu un karak
ter sağlamlığına hiç bir ulustan 
daha az. değer vermez. Bunun 
içindir ki sözün altın olan de
ğerini, diaipiinlı bir çalışma 
ruhunu yaymayı ulu a ödevle-

rimiz arasında gorüyoruz.Şeff er 
böyle çalışıyor, güze ornekle
rini Türk ulu una sunuyorlar. 

Demiryollnrımızın de' Jetle ti
gı günden beri ta ıtlarda 
disiplinin kökle mi tir. 

Dakika ında hare et eden, 
forsmajör olmadıkç .. aa ikasın-

da yerlerine \:aran trenler ve 
vapurlar içimizı l nan la dol

duruyorlar. Bu a and herhan
gı bir yan ı lığa cud ) er ve
n )Or. 

Cuma s 
Ö m e 

s t 7,35 te k 
7 zdı. 

yl d 
ç h rek 
geç nce, İlbay 
to e i i idildi: 

- Tren niçin lcalkmıyor? Şu 
'C) a bu gecikmi . Bu sözün 
) eri mi olur? Turizm işlerinde 
bir dakika gecıkmıye Tolerans 
yoktur. Herke Di pl"ne alı
f ca tır. H ydı çabık olunuz. 

1.100 

Gwnh ıo-iyotüı l'e l"lımlmri11et Eserinin Bekçisi, Sabaı ları Ç'ılt-ar A>iya8' Gautcdir 

türk Istanbulda 
Röllyef Baheı: 

Yeryüzünde gizli 
----------------------------------------------------Ankarada kurultay üyeleri şerefine Denilecek şey kalmıyor 

1000 kişilik bir çay verildi insanların iki gözü arasında altı 
İstanbul, 17 (Hususi) - r - teriler arasında m .,._ buçuk santimetre aralık var 

Atatürk bugün saat on iki- ., yüklerini uğurladılar. Ge-
de fstanbulu şereflendirdi- cc Kurultay üyeleri adına 
ler. Vali, lstanbul kumanda- halkevinin verdiği mu.a-
nı, ıstanbul sınırından bü- merede bulundular. Kurul-
yük önderi karşıladılar. Ata- taya illerden ıcelen de-
türk Dolmabnhçe sarayına leg-elcr yann sabeh Kı-
indiler. nkkaleye gidecekler ft ora-

Ankara, 17 (A.A) - da yurt koruma kurumı.rı-
Dördüncü büyük kurultay mızın en önemlilerinden bHi 
adına bugün Ankara Şar- olan ıüel fabrikalarma gea-
bayı Tan Doğan 1000 kişi- ceklerdir. Çalışmalan gizli 
lik bir çay verdi. Çayı şe- .AtaMrk 1ıallt 01·asııula olan bu fabrikalan kurultay 
reflendiren Atatürk alkışlarla .r.e doğru ayrıldı. Bütün kurultay deleırelcrinin böyle topluca sıe· 
karşılandı. Çaydş devletin bü- üyeleri lstanbula iiden büyük zip görmeleri hükiimet ve 
tün ileri gelenleri bulundu. şefleriyle birlikte Ankara Palas- parti birliğinin canlı Ye gfizel 

Geç \'akta kadar süren tan durağa kadar yaya yürüdü- ifadelerinden bir yeni.i ol.-
çaydan büyük Önder seki- lcr.Vc durakta çok candangos- cakbr. -

hakem 
ransız 

u 

mi? 
komitesine 
ayin etti 

ha if emed· 

iki 

Bu aralljtln •akladığı 
G&nnek denilince habra g6z 1 

gelir. Çünkü iasan her feyİ 

göı.leriyle görür ve insan pr
düğii ıcyden uzaklaştıkça onu 
küçiik gördüğünü ve çok uı.ak-

lattıkta onu arlık ıözden kar 
bettiğini bilir. 

Y akınhiın bize ttamttığı tat- • 
silah, u.r.akhfıa, gözlerden ye-

••ı yavaı silmesi yakın zamana 

kadar yalnız iÖı.e ait ba•İt bir 
meaele zannedilirdi. 

insanlar, gördükleri her f•Y
de, a-enişlik, yilkHklik ve de
rinlik gibi üç ebad tanırlar ve 
bir cisimde bu bç buudu bulduk
lan zamandır ki gördükleri ıeyi, 

esrarlı Alem 

maddi bir varlık bilirler. Maddl, 
tam, sağlam ve canlı görliı ve 
görüaüş bu üç buudu iÖrÜf •e 
görünüştür. GördüiUmliı. ıey· Abdi .Mulıtar Bilgwer 
)erden yavaş yavaı u.r.aklaşbkça kınca iki defa yerine, (dort 
gö%ümüzde bu buudler de de- defa}, yirmi metreden bakınca 
jifirler. kabanklık dört yerine (onalb) 

MeaeJt; bet metre .... ı.- defa azalmıı ,.arünürler. 
den Gaz.i heykeline bakıldıkta Görülüyor ki biz, cisimler-

den uzaklaştıkça onun buutlan 
b ykelinin boyu Te eni ne kadar 

uluslar kurumu 
tarafından halli 
gerek olduğu 
sonucuna var· 
mıştır. 

göıümüı.den gayri müsaYi bir 
nndan kalkmak üz.ere bir çok ıalıraa on metreden bakıl- ııüratla siliniyorlar. Muayyen 
vapurlar Somaliye yeni kuv• dıkta iki kerre daha çok, lıtir dereceye vanldıkta, buut-

1 •lf l(•r/d i 
Londra: 18 (A.A) - f ngiliz 

kabine i Roma büyük elçisin
den gelen raporu okumuş ve 
Cenevreyc gidecek olem Edene 
'arecegi talimatı hazırlamıştır. 

Kakinc İtalya - Hebeş anlaş
mazlığının doğrudan doğruya 

a 1. a 11 Behçet l 

)"/ i (l • ,. 

İstanbul, 17 
(Hususi) -Ro
madan gelen 
haberler Habe

şistanııı sınırlar
daki hazırlıkları 

ha ebile ltalyan hükumetinin 
de daha ı:-cniş koruma tedbir
leri almağa lüzum gördüğünü 

Şarki Afri ·a kolenisine daha 
beş bin asker gönderildiğini, 
bu scvkıyahn devam edece· 
"ini bildiriyor. ltalya limanla-

vetlerle birlikte esliba ve mü· yirmi metreden bakıldıkta d6rt larm ikisi küçülmekte devam 
himmat taşıyacaklardır. kerre daha çok a.r.abr görünür. ederken üçüncüsü tamamen ai-
ADİSABABA 18 (A.A) - Mesafe ne kadar bliyiirıe bey- linmiş bulunur. Bu suretle ci-

Habeş dış işleri bakanı 90n keJ 0 kadar küçük iÖrünür. ıim bize üç buudile görünecek 
ltalyan notasına hükUnıetinin Fakat Gaıi heykelinin yerde, buutlarından birini kay-

k lı ı ı l\ııtündeki motiflerin kabanklıgı betmi• olarak aörünmegv e de-
arşı ğmı ta ya elçisine ver- " • 

beş metrede11 bakıldıkta ne de- vam eder ve mücessem olmak-
miştir. 

rece azalına OR metreden t kar 
Habeıistan hakem komitelİ- an ç.ı • 

bakılmca iki defa, yirmi metre- Aalaşılıyor ki iÖrmekle, mü-
ne iki Fransız deleğe tı.vin. den bakılınca ..ıört defa, a•almıı ·· k ·· ·· ki -ıT • ... cess~m gorme , iorunme e, 
eylemiftir. görülme:r.ler. On metreden ha- omı 5 u ı S(l1 (ede -

Halyan askerleri ~t:================;-::====== 
Hastalam-ror 

Roma 17 (A.A) - itaı,w. 
Habef hOkfmıetia~ 1.akem IM
mitesine yapılan seçimden ıı. 

nut olmadığı anlaşılmtthr. ltal
ya Habeş hukümeti namı ıöı. 

söyliyecck delegelerin Mab 

olmalarJnı i tem ektedir. :oma 

Habeşistana yollanan askerler 
arasında iklimin ağırlığından 
hastalıklar çıkhğı rivayttlel'i 
yalandır. 

• 
ı 

v et Rusyadan Bele
· z de otob · al cak 

Başkan Be rıcet Uz çok muvaffakıyetli 
işle eşi d oşmaktadır Salı 

ünü gelecek · r 
•••• 

Aok ra, 18 (Telefonla) -
Burada bulunmakta olan bele
diye başkanınız Behcet Uz eh
riniz için çok verimli işler gör
meğc muvaff k olmu tur. 

lz ir için So, yet Rusyadan 
otobü5 alınm etrahnda t -
maslar müspet neticeye var
mııhr. So•yetler l%1Dir beledi-

• • • 
ye ·ne faı iz bedeli ri 
sen de taksit ile verilm 
re ellı otobüs vermeği 
yleRlişlerdir. Müz er 1 

iyi bir fhadadır. 

İcra Vekilleri heyetinde de 
kik olunmaktadır. 

Bebcet Uz'un salı gtinl 
luıire dömnMi muhtemeldil. 

} //wn lt 18 'J Hılı:ınım fo ı.;a ( a 
tHefredi.dfr A§<ıyıılc T ı· il r 1 : l<t<ı l 

Yazı ı 2 inci sahifededir 
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Bu yılan bir ölüm kulaklarımdan 
Gitmiye ı bu ses b·r ayattır 

- Telefonla olsun bana bil
dirmemelerine hayret ediyorum. 
Bu süküt beni rüpheya düşü
rüyor, hasta mı acaba!.. 

- Yeni bir şah esere dal
nıış dünyayı unutmuş olmalı! .. 

Genç kızın yüreğine garip bir 
üzüntü çökmüştü.. Otobüsün 
baş döndüren sarsıntısını az 
buluyor bir an evvel dostlarını 
görmek anlamak istiyordu. 
Hasta... Evet hasta olmalı 
o gün Erkulda derin bir hal
sizlik sezmişti. 
Amanın da kaç giindür hiç 

görünmemesini başka şeye yo· 
ramıyordu. 

Neden? Neden? Daha evvel 
düşü11memiş, budalaca bir dü
tünce ile gidip sormağa çekin
mişti. Fakat onun da aklı ba
şında değildi ki.. Seçim günü-
nün yorgunluğu, kalabalık, 
tanımadığı insanlar içinde 
vahşi bir kuş gibi çırpınmak .. 
Sonra uç! diyeceği bir sırada 
Nedime halanın içirdiği zehir
lerle öyle sarsılmıştı ki. .. 

Hala rüyada gibi bugünlerin 
nasıl geçtiğini bilemiyordu. 

- Ne düşünüyorsun Kaya? 
- Bilmem müsabakayı ka-

zandın dediniz. Ben hala o gli· 
nün heyecanını duyuyorum ho· 
cam. Eğer siz yanımda olma· 
saydınız. 

Kemal Şakir Kayanın ellerini 
tuttu. 

. - ~e~ mi~. Ben. ~e yaptım 
kı? Bulbule otmesını öğreten 
mi var? Tabiat seni itlemit 
yayrum. Fakat o gün yalnız 
hakem heyetine değil, bana da 
bilmediğim kudretini o gün ta
nıttın Kaya! .. (Şumanın) bliyük 
sunatını çalarken, sesin bUtün 
ihtizazile ölçüleri kaybetmeden 
bir okuyuşun vardi ki.. Ben 
bitmiştim! Yalnız ben mi? O 
salonda herkes yemin ederim 
ki bir gaz bir buhar gib ha
valanarak, başka bir alemden 
gelen bu sesle, senin ayakların 
ucuna yayılıyor gibiydi ... 

- Ben ine birşey bilmiyo
rum. Nasıl oldu? Nasıl söyle
dim? Sizin kolunuza dayanarak 
dışarı çıkarken başım o kadar 
dönüyordu ki ... 

Dinliyenler kimlerdi ? Kim 
girdi? Kim çıktı? Hiç bilmiyo
rum! .. 

Biletçinin sesi: 
- Caddebostan!, 
- Geldik inelim .. 
Biraz yürüdüler, güneş yakı

yor, Toz bo;_uyordu. Demir par
maklı kapının önünde Kemal 
Şakir: 

- Oh geldik! . Şimdi koş 

bakalım küçük yaramaz muJ
deyi kendin yetiştir! Yahut 
müjdeyi vermediği için Erkulu 
yakasından çekerek azarla! .. 

İçeride derin bir sessizlik]. 
PançurJar kapalı köşk boşalmış 
gibiydi ... 

Garip bir ürperme ile elini 
zile götürdü. 

Biraz beklediler, kapı önün
de ellerini önlüğüne silen hiz
metçi kadın göründü. Kaya 
alışkın tavrile: 

- Bayan Arna? 
- Bay Erkulla birlik gitti-

ler bir daha ı:-elmedi. 
- Gittiler mi? Nereye? 
Hizmetçi hayretle Kayaya 

baktı: 

~- Nasıl siz }>ilmiyor musu
nuz? Bay Erkul hepimizi çok 
korkuttu. 

Doktorun kliniiine ltaldırdı
lar. 

Kaya endişe ile: 
- Hayır ben birşey bilmi

yorum. Demek Erkul birden
bire hastalandı? 

- Birden bire değil efen
dim uzun zamandır o hep bu 
ıancılarla kıvranıyor. Şikayet 
etmiyordu ama ateşi bacayı 
aşınca ... 

- Kayanın dizleri titreyor
du . . . Kemal Şakir düşecek 
sanarak kolunu uzattı : 

- Ne oluyorsun Kaya ? 
- Hiç 1 • • Haydi içeri 2irc-

lim Hocam şimdi buradan te
lefon edib soralım aonra hiz
metçiye dönerek : 

- Sana bir şey söylemedi
ler mi ? 

- Az kalsın unutacakdım. 
Size verilmek için bir ka2"ıt 
bıraktılar bayın odasında ma
sa üstünde duruyor .. 

Kaya artık dinlemedi hızla 

yukarı koştu. Erkulun odası
na açıktı. Kadının dediği 
gibi masa üstünde yalnız bir 
zarf vardı. 

Heyecanla kağıdı açtı oku
mağa başladı: 

"Sevgili kaya: Sen taliin en 
zevkli yarışına girdiiin gün ben 
hayatımın son hükmiine eğili
yorum. İnsan gi:cünün dışında 
bir ıztırapJa boğulurken 
güzel sesin kulaklllrım-

dan gitmiyor. Son defa seni 
dinlemeie gittiğim müsabaka 
günü, midemin üstünde zehirli 
dişlerini dayamış bir yılan vardı. 
Tıpkı başsız heykeldeki gördü
ğün gibi.. Bu yılan bir ölüm .. 
Kulaklarımdan gitmeyen bu ses 
bır hayattır. 

Sonıı ı·ar -

iZ -

ra o 

ransız sosya ist eri ha.yre 
MOSi<OVA 17 (A.A) - 1 Tas ajansının bir muhabirine 

Fransız dışarı işleri bakanı j beyanatta bulunmuş ye şöyle 
bay Laval Sovyet Rusya hu:. demiştir: 
dudundan Sovyet Rusya dışarı Hissiyatın insanları aldatmı-
işleri komiseri bay Litvino a yan bazı tezahüratı vardır.Ge-
şu telgrafı göndermiştir : rek l\r oskova şehrinin haricinde 

" Moskova Sovyet memur- halkın yapmış olduyu kabulün 
larının ve halkının hakkımda samimiyeti, ahlaskarlığı ve 
göstermiş olduğu teveccühten çehrelerde o!rnnan sempati 
ve iyi kabulden miitehassisim tebessümleri, benim aktolu-
Bana memleketlerimizin teşriki mm itil~fneımenin iki dost 
mesaisini haklı gösteren derin memleket arasındaki mütekabil 
ve devamlı sebebleri ölç- samimi ve ananevi temayüllere 
mek fırsatını bnhşetmiş olan ne kadar uygun olduğunu gö-
Moskovda geçirmiş olduğum rüp takdir etmeme müsaade 
saatlerin hatırasını hiç bir za- bahşolmuştur. Sovyet zimam-

tuğu 
usya 

endi ·ı 
içindedir 
gazetelerinde görülmektedir. 

Lö Pöpl gazetesi şunları ya-
zıyor: 

Laval çok müşkülpesent oldu. 
StaJin bugün açılan çok gölünç 
bir durumda Fransız komünist 
partisinin durumu ile alay etti. 
Fransız komünistlerinin serbest 
insanlar o]up olmadıklarını gö
receğiz. F rnns;z komünistleri 
zaten iki senedir çahşma saha
sını terketmişlerdi. 

Stalin ve Fransız 
KomUnlstteri 

Lö Popüler gazetesinde ko
münist lideri Blum şunları ya· 

man unutmıyacağım. Memle- darlarile yapmış olduğum açık 
ketlerimizi tarihte daima bir- zıyor: 

ve samimi noktai nazar teati- Stalinin mücadele ettiğimiz 
birine bağlamağa scvkedecek Jerı· bir itimat ve dostluk ha- h'"k· t · t"h 1 d olan tabii cehdin içten gelme u ume e ve 10 1 ap ar a ça-
bir his olduğunu tamamile his- vası yaratmıştır. Fransayı Sov- lışhğlmız muhaliflere hak ver-
settim. Bay Kalenin ile bay yet Rusyaya bağlıyan bağları mesinden bir şey anlıyamadım. 
Stalin ve bay Molotofa hak- kuvvetlendirdik. Bu suretle Sosyalistliğimiz mahkumiyeti· 
kımdaki dostane itimatlarından meydana getirilmiş olan teşriki mizin aşikar sebebidir.Fakat biz 
dolayı teşekkürlerimi bildirir mesai aynı zamanda cihan sul- ulusal müdafaa denilen siyasaya 
ve Sovyet Rusya ittihadı mil- huna da hadim olacaktır. karşı ayni vaziyeti muhafaza 

Peker 
Parti G. sekreter
iğine seçilmiştir 

Ankark, 17 (A.A) Parti 
genel baskam t;Jzüğünün 29 
uncu maddesine uyarak Kü
tahya saylavı Recep Pekeri 
yeniden parti gene! sekreterli
ğine seçmiştir. 

Ankara, 17 {A.A) - Parti 
genel başkanı tar"afından ye· 
niden genel sekreterliğe seçi· 
len Recep Peker parti kurum· 
larına ve ilgillere aşağıdaki 
bildiriği yollamıştır: 

Parti O'enel baskanı tüz'ığü-o 

müzün 29 uncu maddesine uya-
rak beni yeniden genel sek· 
reterliğe seçti. Bu ödevin öne
mini gözden kaçırmıyarak 2ü
cüm yettıği kadar çalışacağım. 

•••••••••••• 

Erzufum 
Yağmur bekliyor 

Erzurum, 17 ( A.A ) - Bir 
aydanberi Erzuruma yağmur 
yağmamışhr. Ekilen tohum ve 
sebzeler çıkmamıştır. Çiftçi yağ 
muru beklemektedir. 

• ••••••••••• 

Erzurum da 
Zelzele Jetlerine en dostane sdamları- Sol cenahta edeceğiz. 

mı gönderirim. ,, Paris, 17 ( A.A) - Fransız Ümanite gazetesi, bay Stali- ERZURUM 18 (A.A) - Bu 
· Lavalin Tasa beyanall görüşmelerinin ertesi gününde nin durumunda Fransız komü- sabah saat 2-de oldukça kuv-

Moskova, 17 (A.A)- Fransız görülen en mühim ve en ka· nistlerine karşı bir muhalefet vetli ve devamlı bir deprenme 
dışarı işleri bakanı bay Laval raktersizlik agisler sol cenah olmadığını temin etmektedir. olmuştur· 

. ... y~~f .. Çi~ .. ··~iÇi~'i~i~· .. x~ .... T .. I~~tiY~·~h .... ~~~Y~t~l~~d~ .. 
Ajansına diyevi Çahşan memurların Bcireme tcibi 

"En büyük zevk yeni bir Olmaları için bir kanun 

k 
İstanbul : 18 (Hususi) - Fi lan kontrol altına alınarak 

osta malik o ma tır" ııans bakanlığı hükumetçe yar- istihsal ettikleri malların de-
Ankara, 17 (A.A) - Yeni de ondan çko ehemmiyetli dım gören imtiyazlı sosyeteler ğerleri ucuzlatılacaktır. 

Çin sefiri Ouyaoutson Ana- dersler almak bizim için em- memurlarının hareme tabi ol- Ankara : 18 (Hususi)- ikin-
dolu ajansına aşağıdaki be- salsiz bir m.ıhzuziyettir. maları için kanun hazırlıyor. ci beş yıllık endüstri planının 
yanatta bulunmuştur: Reisicumhurun yanına kabul Bütün sosyetelerde yüksek hazırJanmnsına Ekonomi ba-

Türkiye ile Çin arasında ar- etmek husundaki sür'at yeni maaşlar kaldırılacak, masraf- kanlığınca başlandı. 
k T .. k" . .. hl' . • ............ . 

tık resmi dip!omati münase- ur ıyemn enerJı ve e ıyetl· • 
betler taessüs etmiştir. Iki dev- nin bir misalidir. Bundan ötürü lngı• Jı• Z ka 
letin millet ve hükumetleri asırlardanberi aramızda teessüs 
bundan ötürü çok büyük bir etmiş olan münasebetin kökleri w • 
memnuniyet içindedirler. Dün arasında karşılıklı ve ihtiyari eg ş 
ilk defa olarak dış işleri ba- derin istikbalde de teşiki me-
kanlığı vekili B. Şükrü Kayayı saimizi ve dostluğumuzu ayni 
ziyaret etmekle bahtiyar ol- suretle kuvvetlendireceğiz. 
dum. B. Şükrü Kaya pek zi- Çinlice bir şiirde deniliyor kı: 
yade mültefit davrandı. Ben En büyük zevk, yeni bir dos-
onu bir dost sayıyorum. ta malik olmaktır. 

Bugün saat 16 da itimatna- · Diğer bir manzumda, Uzun 
memi Reisicumhur Atatürke bir ayrılıktan sonra eski bir 
takdim etmek gibi çok büyük dostun yeni bir dost haline 
bir şerefe nail oldum. Bu geleceğini söyliyor. 
büyük siyasanın bu büyük 3000 yıldanberi mevcut olan 
askerin ve büyük ıslahatçının tarihi münasebetlerimize ba-
ayni zamanda hem çok sempati karken ve karşılıklı diplomasj 
bir kabulüne nail olmak, hem münasebetleri vücua getirmek-

Berlin 18 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosuna buradan 
bildiriliyor. 

İngiliz gazeteleri yakında ka
binede değişiklik olacağını ha-
ber vermektedirler. Deyli MeyJ 
gazetesinin siyasal muhabirine 

göre bay Makdonald ile Sir 
B. Baldvin bu hususta görüş

müşlerse de henüz kat'i bir 
karar verilmemiştir. Sir Con 

sı 

a ır 

Saymenin yerine bay Edenin 
geçeceği sayılmaktadır. Bay 
Makdonaldın başbakanlığı bay 
Baldvine mi bırkaacağı yoksa 
seçim mücadel-!sine ulusal hü· 
kumetin şefi olarak mı gireceği 
henüz belli değildir. 

Deyli Herald gazetesine göre 
kabinede genel bir değişikliğin 
seçimden sonra dış bakanlığın· 
da ise daha önce olacağını 
yazıyor. 

ll•••••••ı te olduğumuzu gözönüne ge Suriyedeki Er eniler hudutlardan 
Uzaklaştırılacaklar TAYYARE SİNEMASI 

3151 

B U G U N 
halkının sabırsızlıkla beklemiş oldukları senenın büyük fitimlerinden 

BiZi DiR 
Sinema aleminin iki büyük yıldızının temsil ettikleri şaheser filim 

U•-~-•--ı !3ti 1M _. - aı: • 

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

FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG 
İki başlı bir aşkın ıstırapları içinde harp cephelerine koşan 

bir kızın heyecanı aver macerası 
Ayrıca FOKS dünya ha adis~e ı 

TAYYARE sineması bugünden itibaren fiyatlarını ucuz
latmıştır. Yaz ortasında bile birir.ci viziyon en yüksek 

. . . . • filimler geçmeği vadeden Tayyare sineması buna rağmen 
tarıfesını şu şekılde tesbit etmiştir. 

llergiin he·· ~e~ıısta 25 35 
Serın hır salon - yüksek bir 'filim ve ucuz 'bir tarife 

Her gün 15-17-19-21 15 Perşembe 13-15 Talebe seansı Cuma 

kuruştur 

tirirken birbirimizin eski tanı-
şığı olduktan sonra şimdi yeni 
dostlar haline gelmiş olduğu
muzdan doğan sevincimizi söy· 
lememek kabil değildir. Bu 
sevince diplomasi sahada pek 
nadir tesadüf edilir. Mesut bir 
tesadüf eseri olarak itimatna
memi takdim etmeden evvel 
gök gürültüsü ile kRrışık An
karaya yağmur yaimıştır. Bi
zim eski kitaplarımızdan i -
King, gök gürültüsü her şeyi 
harekete getirir diyor. Şu iıal-
de bu tesadüf bugünden iti
baren münasebetlerimizi kuv-
vet' en<lirccek olan eyi bir 
a cim ettir. Yağmura gelin-
ce, onun da iki manası vardır. 
Birincisi yeşilliğin fışkırmasına 

yarayan ft.yizli ilkbahar yağ
muru olmnsıdır. Bu da şu ma
naya gelir ki bizim samimi teş
riki mesaimiz sayesinde mil
tetlerimizin saadet sahasını ha
zıdam11 olacaiız. İkinei mini-

İstanbul, 16 (Hususi) - Suriyedeki Fransız yüksek komiseri 
nin Ankarayı ziyaretinde Türkiye ile Fransa arasında yepı:.ır 
anlaşmaya göra Süriye sınırındaki crmeniler sınırdan 100 kilo. 
metre uzakta oturacaklardır. 

Kalimnos'ta isyan çıkmış 
ıstanbul, 17 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: Kalimnos <!da

sında halyanlarla yerli rumlar . arasında vahim hadiseler o'du, 
Vaziyet çok karışıktır. Mahalli ltalyan hükfımeti bir çok tevki· 
fotta bulunmuştur. 

Den·z ide şi de i zelzele oldu 
Denizli, 18 (Hususi) - Bugün burada üç saniye süren 

şiddetli bir zelzele olmuştur. Halk korku geçirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sıda dosthıktur. Ecdadımız, es- yarız. Söziime nihayet verirken 
ki dostlarına eski yağmurlar fırsattan istifade ederek reisi-
diyorlardı. V c yeni dostlarına cümhur Atatürke, ve cumhuri-
bugünkü yağmurlar adını ver· yet hükumetine yeni Türkiye· 
mişlerdir. Bu suretle eski mü-
nasebetlerimize resmi münase- nin refahı ve dostane münase· 

betlerin tesisini ilave etmek bat 
suretiyle pek feyizli olan bu 
ıem l önünde bilhassa baht'· 



Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "ta,, 

Elizabet kendisine ait olmlyan 
Alkışlann kesilmesini bekledi 

1553 te, Elizabet'in yirmi 1 lehinde idi. O zamanki Fransız 
yq1nda balunduq-u sarada İn· elçimi ihtiyar bir autçl kılığına 
fil.ere'nin liyasal ye dia ba· girerek Hathfielpe gitmiş, Pren
kmundan Taziyeti ne baldeydi? Haİ ziyaret ederek kendiaine 
S..a bilmek faydalımr. lagiü ikinci Hurinin yarclnmm va· 
Protestan fubm. çok zama- detmişti. Katolik bir ulus Fran• 
elan beri Preu MUJ etrafında sade bqka bittin Lüteryen 
blplmn ~ fırkuılllD mu- konfederuyonlan lngi iz tah-
~ olarak preııaeı Elizabeti tmda Flizabeti görmek istiyor-
lrmdileriae siyasal lider olarak lardı. 
-c-iflerdi. Ba mracla iki parti Hatti Almanya ile Holanda, ._iz bopzP. .. ••şlardı. bu maksatla kan dökmeğe bile 
a., 61çifecelderi u--a bazmhrlar. Katolikler arasında 
latisaren sessizlikle çabpnayı da az obm)an bu fanatizm ce
terc:ih edi,orlartlı. Her iki ta- reyanlan fırkalann kuvvetlerini 
raf kendi ku.vetini yani taraf- on katma çıkanyorda. Zaten 
Mrlarla çoğaltmağa, ittifaklar Ayan meclisi prenses Mary 
lnıJmağa çalıııyordu. Mary, gibi Elizabeti de piç ilin et-
mesut devirlerdeki niyabeti za- mekle her ikisini denk bir du-
zamanmda Katerin Aragonun rumda bulundurmUflu. Albncı 
bıraktığı iyi duygulardan, tatlı Edvarclın pııden güne zaif dü-
babralardaa idifade etmekte prek Muma ihtimalleri çoğal
icli. Eski maeper..t an.tok- cLkça berkea bu iki prensesten 
rui sınıfı da ona baih ohıta 
tibi. Vatikanın Ye tap..,. ha- hirİDiD lngiliz tahtına çkıarıla-
Mdamnın da yarclımuıı bek- cağına muhakkak sayıyordu. 
liyebilirdi. Kral 7 temmu~ 1553 te öldü. 

Prenses Etizabete gelince 0 Protestanlann intizarlan mil· 
lagiliz gençlijine dayanıyordu. fına olarak tahta geçen Mary 
Banlar eski lcletlerdea " hN. oldu. YıUardanberi aeaiz dman 
tarib9el ..Yll'eellerdea uan- Katolik kiliselerinin çantan tid-
-.ıanbr. Ganp ,_.... ikfi- •etle plarak ilim .. dumaniye 
... olarak, Dahet tellılikelt hetl-d•la•. Eliubeth hemıireıi
Wr hayat ~ botla· nia Loacha1a muzafferaae gi-
mrdl. ı.tecliği dakikada, iste- rişini böylece haber aldı. Umut· 
elitinden çok para bulabilirdi. lan muvakkaten yıkılmıştı. Fa-
Zira City'Dia tacirleri Elizabe.. kat o beklemeyi bilen ve fır· 
tin Boleyn babama 1ıaficli ol- •tlardaa i.tifade imkinlanm 
doğunu bi&rlerdi. Kendi ıımf.. bybetmiyea i•ınlardan biri 
lannda• yetifea bir prensesi idi. iki he•fire ıehrin fobur-
laailiz tahtıaa geçirmek fikri ıUDda balaıarak g6sterif ka-
içlerilli paklıyorclu. Yalmz ltu bilinden bir ıamimizetle kucak-

fantezileriai tatmin içiD ae ka- lafblar. 
Her taraftan: 

dar paraya ihtiyaç ulm• oı.- _ y qaım Kraliçemiz aes-
Yenaeje hazarcldar. Protesto leri yiibeJiyo.ıda. 
bir Da•aedi. A~ latuulda Elizabet kendisine aid olmı-
.. allttefilderi yok •yılamudı. ,.a allgtJum ketilmesini sabır· , ...... , ı.,..;,.... projelerilli 111bk'- bekliyordu. 
RJ& dltarmek için Elizabet - Soıuı Var-
............... ••••••••••••••••• .... •••• ... •••••• .. •• ................................. . 

Almanlara Göre 
Berlin gazeteleri B. Edenin taraf

girliğini tenkit ediyorlar 
Beılia, 18 ( A.A ) - Yan aksillimel saydmahdır. Onlann 

...ı mahfeller Edellilıa .&,le· llillhlamnuı o kadar geait 

...... pterdiği anlapl-a ta- 111i9astacbr ki ban Avrapa 
rafsirlti tenkit ediyorlar. Si- dwletlerinia kunetlerile Al-
yual ve diplomatik pzete di- manyamn baıtm dllf8&1ha 
ror ki: kuvveti kıyas kabul etmez. Hem 

16 Mart karan eski galip ita M.aba ittifaklan da ıt()k-
devletlekin silah!anmalanıwı mıyoruz. 

Mürteci yobazın 
Aydında da suç ortaklan bulundu 

Aydın, 16 (Hususi)- bpar- muhataba olan şahsın mevku-
tada tabii-. ;rtica elebaşıları fen; isimleri l'eçenlerin de gay-
ile burada da allkadar olan ıi metkuf olarak muhakemele· 
bazı kimseler teabit edilmiftir. 
Ôjrendiğimi yazıyorum: 

lrticaa yelteaen Şeyh Saidi 
Kirdi Bediüzzaman adla yolan 
A,dında dişçi Emin adlı w.a 
ile muhallere etmiştir. Ba 
~ bulunan •Bediüzza
....._ imzalı mektubun içinde 

rdmda bir ~i kitinin adı 
.-kte ve selim yazılmakta 

rinin iörOlmesine karar vermiş· 
tir. Bu karara Aydın müddei

tmUllDİsi bay Şükrü itiraz ede
rek maznunların ilçiinün de 
mevkufen muhakeme edilme
lerini iatedljiaden bu istek 
•ÜJecewa karara ahnnnpar . 

Suçlular huna itiraz etmif
lerse de ağırcezaca, pek tabü 
olarak, bakıma alınmamıştır. 

Bugün yarın Eskişehire gön-

. ~ muJatemel olan maz· 

I ' 

ranı asır 

Barışı kim bozarsa 
B. Eden: "Onun aleyhinde olmamız 

Lazımdır ve olacağız. ,, Diyor 
Eden Rusya'nın barışseverliğine inanmıştır 

Londra 18 {A.A) - İngiltere tan da . 11nırlara garanti retir- ı lüzumu olan kuvvete malik 
murahhas bakanı B. Eden ınektedır ve Almanya tarafın- bulunmazsak muvaffak olamaz. 
Londrada söylediği söylevde dan getird~ği garantiler Fran- Asıl ehemmiyeti haiz olan yeni 
yapbj'I seyabatlar neticesinde sa ve Belçika tarafından getir- mecburiyetler almakhğumz de-
arsıuluaal politika meseleleri 
hakkında aldığı intibaları anlat
mış ve demiştit ki: 

Avrupa vaziyetinin güçlük!eri 
çok mühim o:makla beraber 
eğer her ulus kendisine teret
tüp ~den rolü ifa ederse açı
lamaz da telakki edi!emez. B. 
Eden son ayların en mühim 
hldi~lerinin 3 Şubat Fransız
f ngiliz anlaşmaları olduğunu 
tebarüz ettirdikten sonra Al· 
manyanın vaziyetine ıreçerek 
demiştir ki: 
Eğer Berlinde emniyet ve 

silahlar hakkında özlü neticeler 
alınması mümkün olmadı ise 
bunun sebebi A1manyanın ulus
lar cemiyetine gelmeye az is
tekli bulunması ve 550 bin 
kitilik bir askeri kuvvete ma
lik olmak mecburiyetinde bu· 
lunduğunda ısrar etmesidir. 

Almanya ailAhlar hakkında 
bir mukavele yapılmasını arzu 
etmekte olduğunu ısrarla be
yan etmiştir ki bu bir 
kazançtır. Fakat ba beya· 
ııabn nihai kıymeti açık 
surette AlmaayADID ala· 
cağı vaziyetten yeni bir tah
didi kabul edip etmiyeceğin
den ve bu suretle renel bi• 
anlatmaya layik bir yol açıp 
açmıyacağmdan belli o!acakbr. 
Eğer Almanya SS0,000 kişi 
üzerinde iırar ederse üç bü
yük garb devleti arasında bir 
tevazün bulunması açık suret· 
te kabil deiildir. Almanya bu 
mıktarı doğu Avrupa ile ala
kadar olan eodişesini ileri sü
rerek müdafaa ediyer. 

B. Eden sözlerine devamla; 
Ben hiç bir memlekete git

medim ki orada Sovyet Rus
yada olduju kadar açık kuou
tulmut ve Sovyet Rusya ka
dar daha bir çok yıllar dahili 
işlerile . meşgul bulunulmuş ol
sun. Almanya ile Sovyetler 
arasındaki mesafe çok ieniştir. 
Ve arada Lehistan arazisi var· 
dır. Bu mesafe aşağı yükarı 
İngiltere ile laviçie arasındaki 
mesafe kadardır. Sonra muhak
kakbr ki Avrupa sahneainde 
çok büyük bir rolü olan 
ve bu roltı oynamağa hazır ve 
muktedir bulunan bir büyük Le
histan devletinin yeniden ku-

r~lmasmdan aoma Almanyaya 
kartı bir Rut tecavtizü cojra& 

imkimW.k haline ~elmittir. Bu 
ve diier sebeplerden ötirl 
Almı., tda ••...ti,eti mel
hn bir Raa mert tecadd 
kuflSlnda hemfikir olmayı gl~ 
buluyorum. Emaiyeti bakkınc:la 
korkuları olan bir ulus içia 
tutulacak en iyi yol uluslar 
cemiyetinde yerini almak ve ba 
suretle kollektif emniyettea 
istifade etmektedir. 

Bay Edetıin M08k()V(J Seuahatı Intibatndtın 
diği r•ra•titerden daha az de- ;:..:ı fakat ·imdiye kadar almıı 
gıv 'ldir, gaa, 'r' 

olduiıımuz mecburiyetleri ifaya 
B. Eden bundan sonra in- tamamen amaetmif balundap.. 

giltcrcnüı uluslar cemiyeti an- mum tebarlz ettirme•İnlİr,fUllU 
laşmaaııu imza etmesiyle infirat hatırlamak lizmıdır ki, kollektif 
~olitikaaının g6mülmtlt oldu- llİatemin otoriteleriaia en aiha· 
gunu llllabnıt, ayn ayrı itti- yet tecavilze kallanak iate,m 
f~klar Iİsteminin dahi bugünkü herhangi biriUe DJ'll kma· 
g~ç~ri yenemiyeceğini bil- cak ezici kvn.._. .,._ası 
dırınıı ve ıon bal çaresi ola- IAmadw. 
~~k 8inleı cemiyeti çerçevesi B. U- •,leftni t1J1e bitir-
ıçınd@ ~ bant sisteminin mittir : 
kaldığını \ey&ll etmiştir. Fakat ıuz, ıu veya bu hiçbir ulu-
demiftir: - aleyhinde deiiliz. Fakat 

Bu silt• \lr takım mecbu- banp kuvvetle bozmaya bl-
riyetler JWdet.eıctedir. Meseli latan kim olana olan oaun 
bizi çok Y&laodan alakadar aleyhinde olm•mız ltgwclD', Ye 
eden garbi Anupada harbın aleyhinde olacaja. O uman 
önüne geçmek için biç bir kol· bizim daima kollektif aiıtem 
lektif emniyet sistemi eter tam tarafında yer .ı_, bulundaj'u-
olarak birlikte çahpn ve • muzu gireceklerdir. - ····-

iktisadi B. Metaksas 
c ..... • ••••• 

Bir A vnıpa bloku Krallığın iadesini 
Viyana, 17 (A: A) - Avrupa İstiyor•• 

ittihadı k~gr.eaa bir beyanna- Atina, 17 ( A.A ) - Bqhca 
me Detretmittir. Bu beyanaa- Cumlaariyet fırkaları milli mec-
mede harbin ve A1111panm kaü IİI intı1ıabatına ittirlk eclib et· 
surette harap olınallllln önlne ~.e~ie heniz karar vermit de-
geçıtıek mabadile 'ktiaadt bir ııldırler. Intilıab micadelesinde 

blok 
1 

bulunmak &zere intihababn ye· 
Avrupa u teıkil edilmesi Diden tehirİ1li istemektedirler. 
iltizam olunnaa.ktadır. Beyan· Kralhk taraftarlanmn lideri 
aaıaede Av111p''Alll cihuwı ik- bay Metaksa• Vellizelaa• •n 
tisadi bloklanaa iktisad" blok- had ~reketiachn ftZiyetia 

1 ..ıaıu ıça ,..... ~ .... 
lamı• k&l'fl •ralanncla itilif ve Krallığın yeniden tam olcla-
niza bulunan 26 cleYlete ayrıl- ğımu ılylemiftir. 
mat bir baWe ta.1an.a11mn MaR ıslahat pro)esl 
onan barabiye doğru yürümesi Paris 17 (A.A) - Hükümet 

demek olduğunu beJan edil- malt bir iaJabat projeli hazır· 
nıektedir. Beyanname Avrupa lamaktadtr, Bu sayede iki mil-
ittibadı birliiiniıa ıayelerini yar tasarruf edilecektir. Bq-
yeni ltaftan tekrar " teyicl bakan bay Flanden bay Jer
etmektir iri tunlu•. Bir ı. men Manen Ye Buk dl Frana 
ral hakem divanı vücuda :. direktlrü bay Tilnerri ile sl-
....:•-ai ukf'ri ittif k k" ge_k rilşmüştür. Bu projenin yum 
nuıııı , a , umru • • .. h . • t p1a birli... reısıcum urun nyasetine o -

fi· nacak olan kabine tarafından 
Pilsudskinin tetkiki mahteldir. 

Cenazesi Irakta 
B. Eden bundan sonra harp- k Ihtilalcılar teslim oldular 

ten evvelki "aziyet ile bugünkü Kra oviye kaldınldı Baj'dat, 17 (A.A) - Fırat 
•aziyet arumdaki fal'klan te· Krakovi 18 ( A.A) - Pfl- mmtakumdaki kaftflldıklıklara 
butla ettirerek demittir ki: audskinin cenazesi bu sabah dair •etredilen rami teblii 

Bugln iki . .alüa istikrar getirilmiştir. Cenaze kıral lçaa- bitin kaza kayleriain hlik6me-
uasun na malik bulaıiauyoruz. 11 Jan Sobyeski ile prens tia kontrolG alhnda toplana· 
Uluslar cemiyeti ve Lokarno 1 pc k f k' L b ilr k h caklarını söylemektedir. 
an.lqmaJarı banlarao her iki- onya 0 a ı ve e m 1 a - Albuhassa Savahhim ismin-
aini de İlma edea.lerin lehine- ramam Koscinskinin yanlanna deki kabile bqkanları ile diğer 

Sen PoJ katedraline pm&le- ihtillla · lalktaa'4 

Sahne 

.... 
•••••••••••• 
•••••••••••• 

············Tenkı· tlerı· •••••••••••• 

Dün akşamki 
Madam ... 

Yazan:EczacıK.~kla9 
İstanbul belediyesini• şehir 

tiyatrosu, eski adüe Darülbe
dayi iskelet kafuı markasının 
kafas deseni içinde iki delik 
ıözüle İmıirde Elhamra tiyat
rosunda oyunlarına bqlada.Soa 
zamanlarda hepimizi nq'eye 
Ye zevke saran Tilrkçe filim
lerde ıahsiyetJerini, san'atJ.,.. 

Dl bize daha iyi 6ğretea ak
t&ierimizle,kacbn san'atklrlan-

mızı sahnede zörmek başkaca 
bir zevk oluyor.Madam San-Jen 
piyesi Napolyon Bonapart dev
rinde geçen bir hicliae. Dram 
değil, bunu pefinen haber ve
riyorum.Böyle Fransa büyükih
tilll devrini işaret edea bir 
piyeste facia akla gelecep 
Wllyonm. Ghel, .._ ejlen-
4iren bir ~evzudur. Manakyan 

tiyatrosunu habrlatan mada_., 
m&ıy~ıtı saueleri ıardükçe bir 

köıeden bir ermeni fivesi ateki 
lnıljsten (ilkin bir ayak ıeai 

i
l Yar) gibi bozukluk ve manasız

lak ifade eden pyler ıörece;im 

gibi ıeliyor. Şehir tiyatro
değerli aktorleri, kıymetli ka-
dınlan az Tlrk fİYesiJe, yap• 
ma taYll'lardan san 't vaziyetler-

den çok uzak bir Madamh, 
M6ıyolu oyun oynadalar. 

Ben nyatro Tarihimizin bu 
llOD devrini yaşadığım için bu 

Madam San-Jen Piyesi baaa 
bir tarih daha ,..attı. Tekrar 
ederim bu piyes bana Abdll
.__ devriade manakyaa Ti
yatlwna laatulatb, Ahmet 

Fehim, Ahmet Necib bllytlk 

l•ail, maaakyan, aleksanyan 

bulua. bıaemici'ap.. pzlatm 
hine geldi, bakdım, karşımdaki 

Mahmuttur, Galibtir, Behzadbr, 
Ye Muammerdir, kadınlar He

kimyan değil. Bayzar dejil 
Anif detildir. 

Perde açılır, perde kapamr
kea Kemani Y eliyi, lulunet
çİJİ, çatlak borala, tnmpet Ye 

danıJ.. HIO kemamnı •iı'
medim. Şehir tiyatron Tir
kin, Ttlrk fiveaile yaratb
jı tiyatrosudur. Bea ermeni 
tiyatrolannı unutmuş Kitmit
tim, tMir tiyatrosuaun mada•b 
mla,olu, ecaebi kostlmll sah-

nesi bana çocukluğumu batır
latb. Orada miai aaİDİ ellerimle 
alkıtladıiun Maukyaa•ı Alak
.. nyan'ı habıladnn. v ellerim 
fİlldİ çocuk eli dağil, buginkll 
eaaa kemal Aktaı elidir. Bu 
deierli ... 'atkArlanmm ba el
lerinıle alkışladım, seve ae•e, 
bile bile alkışladım ... -· -Almanya· Romanya 
Ticaret görüşmeleri 
BOKREŞ 18 (A.A) - Al-

... Romea tical'et s&tlfme-
leri gizlice devamlamaktachr. 
Bu mlzakereleritt içyiizll Re
._ aadmtrWnin baza bllre
lerincle bilhaua petrol endual 
naiaee Alman sennayesillİD 
yarchmam aaj'lamaktaclır. 

Artırma eksiltme 
llinları 

Arbrma ebutme ve ihale 
kanununun 7, 8 ve 9 uncu macl-
41elerine uygun bir tekilde ya
pılmıyan ilanlardan dolayı ilıa
leleria f eshedilmekte old•tu 
görülmüt bakanhktan ıelen 
lrir lnlclirimde ba pbi illnlaria 
~. biJ6I,. 
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. - Ne bileyim her nasılsa bu 
ış.e de bu pis yolada sürüklen
dıın. Siz bnna adımı sordunuz, 
onu bile doğru dürüst bilmi
yorum. Anamı babamı tanımı
yorum, pek küçük yaşta iken 
sokaklarda kalmışım. Dilencilik 
Yapmışım büyüyünce de çalıp 
çırpma yolunu tutmuşum 

hu aralıkta hafiyeliğe de gir· 
rnişinı. Parn! Herşey para için 
Yapılmıştır. 

Ragastan tiksinerek bağırdı: 
- Su ! Dinlem k istemiyo

runı. 

- Bir dakika daha beni din
leyiniz sonra hükmünüzü verir
ıiniı, ben bu yaşayı9ımdan 
ınenınun değildim. Beni yaıa-

k zorluğu bu alçakça ekmek 

kazanmak yollarına ıürükledi. 
Şimdi hepsinden uzaklaşarak 
bu pislildkrden kurtararak beni 
eyi yol Uriikliyecek bir dam 
ırıyorum, bu d ancak siz ola· 
c ksız. 

Demindenberi niçin arkanız· 
dan koştuğumun nl mtnı k v
rayabildiniz mi? Artık iz bilir· 
seniz, ne dtiıünUrseniz öyle ol
sun. 

Ragastan ne diyecegini şa
fırmıştı. Kendisi için bir 
arkadaşa ihtiyaç vardı. böyle 
hafiyelik etmi bir damı 
yanına alabilirdi de. Şu ka-
dar var ki uıak gibi taşıyacaj'ı 
bu adamın masrafını üzerine al· 

ak işine gelmiyordu. Çiinkl 
Ragastan da yok ul bir adam· 
dı. Ragastan bodruma hkıldıj-ı 
uman kılıncı ahnmış, kemerin
deki beş on albnı da kendiai
ne bırakılmnmııtı. G rçi Seza
rın zümrllt v yakutla süslen· 
mış kılınca zararlannı karşıla

yabilirdi. Fak t bu değerli taı· 
ları nerede, ne Yakıt satabi· 
lecekti? 

Bu şimdilik gllç bir iıti. 
Şu bal göre lap da Kappa

yı bütUn y lvarmalanna rağmen 
baştan savmak gerekti. Ve bu-

nu da kafasına yeri tirmiıti. 
Hiç olmazsa adamın gönlünü 
lar k bu iıl yapm k istedi· 

tinden d eli ki: 
- Dinle y vrum. Anlattıkla

rının doğruluğuna inanıyorum. 

Biraz önce san kötil davran· 
dığıma şimdi ilzUlilyorum. Seni 
yanımda kullanmak ta isterim. 
Ne yazık ki sana ybk verecek 
ve seni beıliyecek param yok.. 
Ayrılmamız lazımgeliyor. 

- Aynlığın scb bi yalnız 

aylak meselsesi mi?. 
- En bübUk engel budur. 
- Hayır Mösyö Şövalye .• 

Onaylayımz hizmetinize gire-
yim. Sonunda verdiğiniz kara· 
rın yerinde olduğunu ve beni 
almakla en iyi bir iş yaptığı
nızı göreceksiniz. Aylığı ve
recek paranız yokmuş. Bunun 
değeri } oktur. Ben biliyorum 
ki ç<1k yakın vakıtta siz çok 
hem pek çok zengin olacak
sınız: 

Elinize para geçince aylık
ları ödersiniz. Veya hiç ver-

mezsiniz. Bütün bu şartlar al
t. ıda b ni hizmetinize lmanızı 
tekrar yalvarıyorum. 

- Haydi öyle ise babacan 
Mademki bukadar candan is-
teyorsunuz. Kabul ediyorum. 
Şu dakikada hizmetimize i'ir· 
miş bulunuyor nnuz .. 

- İspada Kappa sevincin
den başındaki kaıkctini hava
ya fırlnbyor b ğınyordu : 

- Y aşaaın sevinç 1 . 
Adiyoroma • . Adiyo alçaklık . 
Yaşasın Rag stan .• 

- Çılğınca bir s vinç kar
şısında Ragast n "zavallı dam,, 
diye mmld ndı. Onun genç
liğe kahramanlı2'.a cok ınanı 

olduğundnn bu adamın para 
ile kandırılmış, kendisini takibe 
memur edilmiş bir adam olması 
ihtimalini aklına bile getirmedi. 
Eğer böyle bir koşkuya düş
müş olsaydı yerden göğe ka
dar hakkı olac ktı. Çünkü 
Spada Kappa'nm geçmişi çok 

bozuktu. Lakin bugünkü gö
rüşleri ve söyleyişleri ise kalp
den gelen bir isteyin ifadesi 
bulunuyordu. 

Ragastan hayvanına athya
rak Napoli yolunu tuttu. On 
beş dım geriden de Spada 
Kappa yeni efendisinı takibe 

koyuldu. Çlinkü o Roma'da 
sinyorları arkasından giden 

maiyet adamlarını böyle gör
milştU. F kat şövalye onu ge-

ride bırakmadı. Bir işaretle 
yenın çağırdı ve sordu: 

- Floransa caddesine çıka
cak kestirme bir yol biliyoı· 
musun? 

- Evet mösyö Şövalye .. Önü
müzde bir kilometre ötede bir 

meşelik korusu var. Bak gö
rüyor musun bu korunun ba
şında yıkık bir kilise verdır. 

Bazen ben orada gecelerdim. 
Kiliseden yirmi adım ileride 
sağda istediğiniz yere çıkan bir 
keçi yolu vardır. Fakat siz 
Napoliye gitmiyor musunuz. 
Floransa yolunda ne işiniz var? 

- Beni sorguya mı çekiyor
aunuz lspadakappa ? .. 

- Affedersiniz mösyö şö· 
valye.. Eski alışkanlık .. 

- Evet anlıyorum.. Siz her· 
kesi sorguya çeker, halkı kor
kutur, ya parasını, ya canını di
yerek geçinirdiniz. Buralarını 
biliyorum. 

- Siz.de hiç acımak denilen 

şey yok udur? Mösyö şövalye .. 
- Haydi işine b k.. Üzül· 

me.. Eski yaptıklarından böyle 
acı duyu,uu, ailaşışın hoşuma 
iitti. Nasıl iyi bir adam oldu
ğu u 9imdi anlıyorum. Şimdi 
de ben senden af diliyorum. 

- Ama mösyö şövalye, siz 
ne kalı:lr merhametli bir adam· 
sınız.. S<Sılerinizle yüreğim 
ıu serptiniz .. 

Böylece konuşa konuşa ile
rlleyerek meşe koruluğuna yak
laşmıılardı, Şovalye durdu. 
Romaya doğru bir kerre daha 
bakh. Atın üstünde özengilere 
basarak yağa kalktı. Yolu bir 
gözden geçirdi. Uzaktan bir 
toz bulutunun kalktığını gö
rllnce " takip olunuyorum ,, 
dedi. 

Dort tarafını bir daha dik-
katla gözden geçirdi. Kırlar çok 
çıplaktı. En uz.aklara kadar gö
rünüyordu. Barına bilecek biri
cik bir meşe koruluğu idi, va-

ziyet hayli zorlaşmışdı, ne yap

mak lazımdı? .. Kaçmak .. Amma 
nereye .. Nerelere gitseler, tozu 
dumanı ayaklandırarak koşup 

gelenler Ragastanı görecekler-

di. Fakat burada yapılacak iş 
yoktu. Ragastan Kapıtanının 

sür'atine güvenerek ileri atıl
maktan başka bir şey olamaz 
kararmı verdi ve yanındakine: 

- Yetişcbilirsen arkamdan 
gel.. 

Diyerek fırlamak istedi. Fa
kat birdenbire İspada Kappa 
bir işaretle önüııe geçerek 
dedi ki : 

- Kaçmıya gelmez. Yakayı 
ele vereceğiz. Gelenler arka
mızı bırakmıyacaklar. 

- Ya orın na girecek veya 
kaçacniız. Başka kurtulu yolu 
yoktur. 

- H yır. Siz geliniz Mösyö .. 
Ben N:i hiç korkunuz olmı
yac k bir yere saklarım .• 

-Sonıı ı·aı -

Yeni Asır 

ı 
• 

nsa ların iki gözü arası 
çuk santimetre ara ı 

a altı 
var 

- Başt 1011 llll .cı sul111eıte -

mücessem görünmek ayri ka
idelere ve kanunları ayrı ve 
cinsi bir olmıyan s .. beplere 
bağlı bulunuyorlar. 

Yüzlerce yıllardan beri he
kimler ve bilginler bunun se
bebini aydınlatmak için göz
lerin vazifesini araştırmışlar ve 
fakat bir türlü işin içinden çı
kamamışlardı. 

Bunun sebebi gözde ve göz
lerde olmayıp, iki gözü birbi
rinden altı buçuk santimetre 
yrıhkta olmasından ileri gel

diği son senelerde keşfolunmuş~ 
tur. 
İki gözün birbirinden uzaklığı 

derecesi, insan ğörüşü üzerinde 
müdahale ettiği anlaşılınca, iki 
göz aralığı bu suretle birden 
bire bir hassa, bir vazife, bir 
mana ve derin bir ehemmiyet 
kazanmış oldu. 

Bu baptaki arnştırmlar baş
layınca iki göz aralığının sak
ladığı öyle esrarlı bir alem 
keşfolundu ki, bu alemi örten 
perdeler birer birer kaldınl
dıkça, insanların eline yeni 
yeni ve çok heyecanlı imkan-
lar geçmiş oldu. . 

insanların iki gözü arasında 
altı buçuk santimetre ayrılık 

olacak yerde faraza elli santi
metrelik bir aralık olsaydı ne 
oJacaktı sorgusuna bulunan 
cevaplar öyle harikuladelikler 
gösterdi ki; bilginler bu heye
canlı neticeleri elde etmek 
için, hemen gözlerin arasında
ki mesafeyi arbrmanın yolunu 
bulmnğa koyuldular. 

Bu teşebbüste muvaffak olun 

muş ve nazariyelerin söz ver

diği bütün imkanlar, bol bol 
toplanmağa başlamıştır. Şunu 
haber vereyim ki,cğer göı]erimi 
zin uıaklık arasındaki 65 metro 
olsaydı, biz yirmi bin metro 
mesafedeki her şeyi yanında 
imişiz gibi canlı görecektik. 

lki göz arasının arhrılacak 
olan her derecesi, bize hangi 
uzaklıktaki mesafeleri canlan
dıracağını riyeziye düsturları 

artık tayin etmi~tir. 

iki göz arası fizyolojisinin 

riyazi bir formül kabul etmesi 
esasen başlı basına bir hari-

kalı hadisenin lccndisidiri çün
ki görm~k gibi fizyolojik bir 

bissin riyaziye formolüne in
tibak etmesi biyo!o ji aleminde 

ilk defa olarak görülen bir 

hadise oluyordu ve bu ölçül
mez bir ehemmiyet taşıyordu. 

Çünki riyaziyenin ayni neti
ceye çıkan çeşitli formül nevi-

lerini bulmak, aynı hissin muh
telif tecellilerini ibda ettirmek 

imkanını vermiş oluyordu. Bu 
tecellileri tesadüflerin lütfun· 
dan veya hayvanlar üzerindeki 

kaba tecrübelerden bekliyecek 
yerde, riyaziyenin kanunların-

dan istihraç ve ibda 
etmek mümkün olacak de
mekti ve öyle de olmuı oldu. 

İnsanların uğraştıkları birçok 
meslekler bu buluşların netice
lerinden müteessir olmadan 
kalamazdı. Doktorluk, fizyoloji 
fen, fizik, askerlik, milli mü
dafaa tertibatı, kadastro, tay
yare rasitliği, arkeoloji, sinema 
meteoroloji, estronoıni vesaire 
gibi birbirlerile bağı olmıyan 

birçok faaliyet. kolları gidişle
rinde bundan derin bir surette 
mütees!İr oldular. 
Vereceğim izahatı okuyanlar 

fizyolojik bir buluşun bütün bu 
faaliyet kollarında yapbğı derin 

akislerin sebebini kolayca an
lıvacaklardır. 

Bizi bilhass tababetteki 
rontken bahsımn kazandığı zen
gin ve harikalı imkanlarla,buoa 
bağlanan teşhis mevzuları şid
detle alakadar etmesine rağ· 
men, ilk evvel umumi birkaç 
misalle mevzuun ehemmiyetini 
anlatmak istiyorum. 

Fennin bu son buluşlarını 
röntken sahasına tatbik ederek 
fevkalade materyeler toplıyan 

Fahreddin Işığın nurlu faali
yetinden y:ırm bahsedeceğim. 

Bu yeni buluşların tat-
bikatından olarak ilk ev-
vel Paristeld Noterdam kili
sesinin elli kilometre mesafeden 
alınan fotoğrafının neşrolundu
ğunu gördük, Kilisenin tekmil 
teferruatı yanında imişiz gibi 
mücessem görünüyodu. Bunun 
için iki göz aralığını birk ç 
metre açmak kafi gelmişti. 

Pariste askeri hekimlik kon
gresinde ( 70 ) metre aralıkla 
bulutlar mücessem olarak gös· 
terildi. Rasathaneler, iki göz 
aralığının (49) bin kilometreye 
çıkarılmasile kamerin düz bir 
tepsi gibi değil muazzam bir 
karpuz iibi mücessem ııörüle4 

bileceğini hesab ettiler. 
Dünyanın ve kamerin müces· 

sem küre şaklinde olduğunu 
herkes aklile bildiği halde gö· 
zile gören kimse yoktu. Paris 
rasathanesinde Mösyö Morvan 
(80) bin kilo metre aralıkla ka
meri tamamen tecessüm ettir
miıtir. Bizim de gördüğümüz 
bu kamerin , fezanın karanlık

ları içindeki nurlu tecessümü 
harikulade (net) ti. 

Zuhal yıldızını kuşatan hal· 
lrnlarile, peyklerinin fezada ha
rif.rnliide canh ve mücessem gö· 
rünmesi için bir milyon yediyüz 
otuzbin kilometre aralık veril
miştir. 

Pariste (Vnl döğras) hasta· 
nesinde bunlar gösterildiii za
man duyulan heyecan, insan 
keşiflerinin şimdiye kadar hiç 
birinin verdiği heyecanla kıyas 
edilemiyecek kadar derin ol
muştur, 

Denilecek ki, bir milyon ye· 
diyüı bin kilometre mesafe dün
ya yüzünde yok ikeıı Paris 
rasathanesi bu mesafeyi nere
de bulmuştur? 

Gerçi bu mesafe yer yüzünde 
yoktur; fakat bunu varmış gibi 
yapmak tekniğin elinde bir 
oyuncak kadar kolay olmuıtur. 

Esasen bu suali sormağ bile 
lüzum yoktu; çünki insanın iki 

·gözil arasında filen bir san
timetre bile fark yapmak müm
kün olmadıktan sonra on met
re aralıkla on milyon kilometre 
aralığın yapılması arasında bir 
fark yoktu. 

Bunları varmış gibi yapma
nın yolunu bulmak, beklenen 
bütt n neticelerin alınmış olma· 
sına mani olmamıştır. 

İnsanlar daima mücessem 
2'Ördükleri şeylerin yanında bu
lunduklarından, yakınlık hissi 
ile tecessiim hissi kaynaşmıştır. 
Binaenaleyh her mücessem gör
düğü şeyin yanında bulunuyor-
muŞ hissini de insan beraber 

taşıyor. / 
Okuyucularım arlık kavra

mıışlardır ki fezanın namütena
hiliği içinde dönen dünyaların 
uzaklığına insan eli deydik
ten sonra, bium küçUcUk dün· 
yamızın üstündeki mesafelerin 
ilmin kudreti önünde lafı bile 
edilmez. 

Artık yer yüzünde insanların 

Türkiyede çıknn gazete ve 
dergilere verilecek beşer ke
limelik listeleri yazıyoruz. 

Okuyanlanmız her gün ga
zetelerde çıkacak olan bu 
beşer kelimeyi öğrenmelidir
ler. Zira bu listeleri basan 
gazeteler artık bu kelimele
rin osmnnlıcalarını kullanmı
yacaklardır. 

Biri c · liste 
1 - Hiikim ( Souverı.ine )

Eıemen 
Hakimiyet - Ea-emenlik 
Misal : Hakimiyet milletindir 

- Egemenlik ulusundur. 
2 - Mustakil - Erkin, Ba

ğınsız 

İstiklal - Erkinlik, Bağın
sızlık 

Misal : l - Biz müstakil bir 
milletin çocuklanyız. - Biz er· 
kin '1ir ulusun çocuklarıyız. 

lstiklfil mücadelesi - Erkin
lik savaşı 

2 - Müstakil meb'uslar -
Bağınsız saylavlar 

Türkiyede mahkemeler müs· 
takildir - Türkiyede hak yer
leri bağınsızdır. 

3 - Sanayi - Endüstri 
Sınai - Endüstriel 
4 -Hür ( T.kö. )-Özgen 
Hürriyet (T. kö.} Ôzıenlik 
S - Serbest - Özgür 
Misal : Serbest mıntaka -

Özgür - bölge 

İkinci liste 
1 - Mamur - Bayandır 
a ) Mamuriyet - Bayındırlık 

b) Nafıa 
İmar etmek - Bayındırmak 
Misaller : Ankara bayındır 

bir şehir olmuştur. 
Memleket b yındırhk yolun

dadır. 
Bütün devlet yapı işleri ba

yındırlık bakanlığına bağlan· 

mıştır. 

Biz yurdumuzu bayındırmak· 
tan ve geliştirmekten başk 
bır şey düşünmüyoruz. 

2 - fnkışaf etmek - GeJiş· 
mek 

f nkişaf ettirmek - Geli~ · 
tirnıek 

inkişaf - Gelişim, gelişme 
Misal : Türkiyenin ekonomi~ 

gelişimi günden güne artıyor. 
3 - Milki- Sivil 
4 - Askeri - 'iüel ( Mili· 

tairc) 
Not: "Asker,, kelimesi "Sol· 

dat,, anlamına türkçedir. 

5 - Cemiyet, şirket-Sosyeh 

Mısal : Türk cemiyeti - Türk 

sosyetesi. 
Şeker şirketi - Şeker sos· 

yetesi 
İçtimaı - Sosyal 
Not : 1 - Türk kökündeı 

gelen " Cemiyet ,, şu anlamdı 
kullanılacakbr : 

Hilaliabmer cemiyeti - Kı· 
zılay cemiyeti. Dil cemiyeti. Ga· 
zeteciler cemiyeti. 

Gazetemize gönderilecek y · 
zılard bu kelimelerin Osm n 

lıcalnrı kullanılmamasını ria 
ederiz. 

Okurların dilekleri 

as ağazaları a a 
hareket etmemelerine mühim 
hiç bir sebep yoktur. Arada 

Şehrimizde bulunan manifa
tora, kazmir ve iplik ticaret
haneleri ve bunlar ile iş yapan 

Avrupa komisyoncuları 15 Ma
yıs 1935 çarşaaba gününden 

itibarea yaı tatiline başla
mııl rdır. 

Saat 12 den 15 e kadar ka

palı bulunan ticarethanelerin 
sahibleri ve bera erlerinde ça-

hşıın iş adamlan srünün en sı
c k zamanlarını tam bir istirahat 

ile geçirmektedirler.Herkes ye
meğini kolayca yemekte istirnhata 

m da ıerbesçe yapmaktadır. Sa

at 15e kadar devam eden bera· 
berliğin kuvvetinden neş'c alan 
biitün bu iş arkadaşlarına bu 
sene Odunpazarmdaki küçük 

manifatucacı esnafı da i§tirak et
mi bulunuyr. Haber aldıtımııa 

göre tüccarlarımız. her sene oldu
ğu gibi bu senede tatbikinde 

ahzur görmedikleri öğle ta
tilini biraz daha şümuUendir

mek yani bütün memleket es
nafına yaymak fikrinde imişler. 

1 

Ala, esasen ayni ihtiyacı du-
yan ba§kalnrının da bu şekilde 

gözünden saklanabilecek ne 
bir tümsek, ne de bir çukur 
kalmamıştır. 

Bir tayyarecinin havadan al
dığı dümdll:r; bir fotoğrafı, bir 
buçuk aniye zarfında kabart
mak ve tecessüm ettirmek fi
ziyolo jikman ve fizikman müm
kün olduktan sonra toprak 
üstünde arızalar gizlemek im
kanı kaldırıldıfıı gibi, bir şeh· 
rin bütün yo~rının ve bir ül
kenin bütün dağlarile vadileri
nin canlı barit sını çarçabuk 
vücuda getırmek imkanı ele 
geçmiş olur. 

Kıymetli valimiz Kazım Di
riğin f zmir vilayetinin yaptır
dığı enfes panoramasını gör
diim; Şaşal iünü bizim Şaşalı 

lbütün hüviyeti!'! canlandıran 

beraberlik, umumi birlik olduk
tan sonra işin zarar ietirecck 

cephesi olamaz. BilAkis düıü· 
nülürse faidelerini idrak etmek 

pek mümkündür. 

•* 
Temenni ederiz ki, memle 

ketin nizam ve intiza ı ile 

alakadar olan bu öğle tatiU 
işini tüccarlanmız akşam ka
panma ~ıaabnın kararlaşhrıl· 
ması ile neticelendirsinler. 

Mesela: tıpkı lstanbulda tat· 

bik edildiği gibi bütün ticaret· 

haneler akşamları muayyen biı 
saatta kapıısınla .. 

Koskoca bir lstanbul mey

danda dururken bu meseleye 

dair yürütülecek muhakemele
rin ve serdedilecek kanaatlaı 

ile açığa vurulacak arzuların 
müsbet mahiyetten başka biı 

şey ifade edemiyeceği fikrinde 
iseniz hemen kararlaştığınııı 

ve o saatta kepenkleri çekti
ğınizi görmek isteriz. 

A. M. K. 

fi:ıyolo jik pnnoramamu:ı (Ör

mesini dilerdim. 
"Enfraruj", kağıtları sisleri 

delen, karanbklan a an ziy -
fardan hassas olarak meyd n 
çıktıktan sonra yer yüzünde 
hiç bir şey artık ne mesafele
rin arkasına ne gecelerin ka-
ranlığına nede sislerin kalın
lığına sığınarak gizlcnmelc 
imkihlm muhafaza edemez ol

muştur. 
Kısacık bir iki misalle; ki 

göz arası mesafesinin tetkikin
den doğan bilgilerin ne umul
madık sahalarda ne belclenmi-
yen neticeler verdiğini bir par
ça ihsas ettikten sonra yarınki 
yazımızda rontken sahasındaki 
harikulade yeniliklere girmiş 
olacağız. 

:O.>. ... A.. ~u.h:ta:r 
- Sonu va~uı -
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ar 37 an - Gökçen Efe ve a kadaşları için .. 
u 

bisiklet yarışı 

Soyguncular yakalarını ele vermek üzeredi,. er - Katil 
Cebar yakalandı - Makbuleyi yaralayan azılılar tutuldu 

TİRE 16 (Hususi) - istiklal 
Cuma günü 34-35 likinin 

ıon hafta açları yapıldı. Bir 
hafta evvel lik şampiyonluğun 
belli olması }Üzünden son maçlar 
tahmin edildiği gibi heyecan 
\ e alakayı uyandırmadı Cuma 
günkü gezintilerin ve hın•anın 
fada sıcak olmasının da bunda 
tesiri vardlr. 

Proğrama göre saat 9 da B. 
Takımları ilk oyunu yaptılar 

cum hattında değişiklik yapa
rak oyuna başlandı. K. S. K. 
takımı ve bilhassa geçen hafta 
Altaya karşı -:nükemmel bir 
oyun oynıyan kaleci Camal bu
gün çok isteksiz ve bozuk oy
niyorlar. Buna mukabil Altın

ordunun üç ortası Hüseyin Şük
rünün güzel idnresi ile ve topu 
yere indirmek suret!Je munta
znm akınlar ynpıyor ve K. S. 

l 
lerek Eşrefpaşadan, Kızılçullu, 
Tepecik, Mersinli, Halkapınar-

' 

dan dolaşılarak snhada biti
rildi. 
Yanşa giren 7 bisikletçinin 

göğüslerine fırl'amız.ın 6 okları 
takılmış ve yarışın başlangıcın
dan itibaren nihayete )radar 
birinci ve ikinci gelen Kazımla 
Riri ayni rekabet ve heyecanla 
ve az bir farkla yarışı bitir
mişlerdir. Neticede bir saat 3 
dakika 2/5 te İzmirspordan 
Kazım birinci, Karşıycıkadan 
Riri Korsini ikinci,lzmirspordnn 
Süleyman üçüncü gelmişlerdir• 

ÜçüncUsü ohm bu yarıştan 
sonra gençlere puan verilmiş 
ve birinci gelen Kazım 13 pu
anla yanşlarm birincisi, Ri i 8 
puanla ikincisi, Küzım dn 4 pu-

nla üçü' cüsü olmuştur. 
Mmtaka bisiklet heyeti bu 

gençlere glimüş ve nikel ma-

dalyalar verecektir. Yarıp 2 
oto ve 6 motosikletli bir ha
kem heyeti takibediyordu. Bi-

savaşına Tire mıntakasında 
arkndaşlarilc beraber düşman 
kuvvetlerine karşı gelerek on
lara çok büyük zayiat verdiren 
''e neticede kahramanane bir 
şekilde şehit düşen Gögçen 
efe ve arkadaşları n mma 
Gökçen nahiyesinde bir andaç 
yapılmış ve bunun açılma res
mi de Parti dördüncü toplantı 
günü olan 9 Mayıs perşembe 
günü vali Kazım Dirik'in hu
zurile icra edilmiştir. Mercsim ! 
esnasında general Kazım Di- t 

ri~'in büyük bir köylü toplu- 1 
lugu nrasıuda söylediği uzun 
bir söylev, iıtiklül harbı hatı
ralarını canlandırmak bakımın
dan dinliyenlcr üzerinde derin 
heyecan ar yaratmış, ulusun 
aziz şehitlere olan bağlanh
lannın derecesini "nlatmak 
surctile ıyı bir tesir yapmıştır. 

1 

- 1 
J 

, aııı/>1tıou .. 1/fa!J tal.11111 ıikletçiliğı teşvik için yapılan Tfrooe köy sıJoı· kııliipleri t:e altta Gokçeıı E'le mulcı(t 
, e Altınordu küçükl~ri bu ~yu- l K. kalesini tehlikeli bir vazi- bu gibi yanşlann fazlalaşması rafından yakalanmışlar ve ceza j Andaç olduğu halde Jandar· 

nu 1-8 a"ıbı' bu··yu""k bir farkla yete sokuyorlar. Devre başlı- evine talnlmıılardır. Makbule malarımız tarafından takiblerin 
b temenniye değer. l d 

K.S.K. tekımmı yendi. yalı henüz 6 dakika olmuştu ki, ........................ .................. aK-ır yara ı ır. çıkılmış ve hüviyetleri tamamen 
Saat 11 de A. Takım- Said takımmm üçüncü golünü· k Soyguncular klmlerdlr? fespit edilerek Jbımielen yer-

ları maçlarına başlandı. ilk de yaparak takımının galibi ye- r a yaya Aydın mıntakası dahilinde bir lcre bildirilmiıtir. Hırsızların 
maçı yapan lzmirspor - Buca tini garanitledi.3 dakika sonra iki soygun yaparak kaçan iki nerede olduğu buraca malum 
takımları puantajdaki mevki- Karşıyaka sağ açığı hoş kalan Y enİ ge en meçhul hırsızın Tire mıntaka- olduğnndan yakalanmalan ni· 
lerini muhafaza etmek için cok Altınordu kalesine topu soka- ama girdikleri buraca haber hayet bir gün meselesi haline 
çalıştılar. lzmirspor devrenin madı. Oyondnki zeyksizlik bu göçmenler •j alın<?rak baıta kaz.anı• ırayyur girmiştir. 
ıolarına kadar 0-2 galip vaz.i- kısımda da devam ediyor. K. Jandarma kumandanı bay Arif H. G. 
yette iken yidiği bir 20Ue maçı S. K. ın son 25 dakika Edirne, 17 (Hususi) - Yur- ...................................... u ... , .......................................... . 

1-2 kazandı. içerisindeki açık faikiyeti dumuza göçmen akını yeniden Tfre jandarma Jmmaııdaııı Zabıta Haberleri: 11 77 

ikinci maç hUcum hattının çok fena ve başlamııbr. Mayıs başından bu- B . .Ari/ Andaç Borsa Haberleri 
Saat 13 te Altay - Şarkspor bozuk oynamasından tek bir güne kndar Bulgaristanın Deli- Spor Yan keslclllk 

oyuncuları h kem Sabrinin dü- gol bile kaydına imkan ver- orman, Kemaller kasabasından Kaymakam Gafur Soylu ile Peştemalcılarda Mulalı Mus-
düğü ile oyuna başladılar.Altay vermedi. Bu sırada Karşıyaka- ve köylerind n 232, İsperih esasen iyi bir ıporcu olan jan- tafanın cebinden 90 ve Cafe-
bu oyunda Mehmd, Doğan ve nın görülmiyen bir serbest vu· köyünden 95, Nikbolu, Plevne, darına komutam Halit Arif An- rin cebia.den ikiyüı kuruş ça-
Zehir Aliden noksan bulunuyor. ruşundan sonra AltınorduluJar Razgrat, Tırnova, Rusçuk ve daçın gösterdikleri alakalar sa- lan yankesici Şaban ojlu Ke-
Şarkspor da her zamanki kad· dördüncü ve sonuncu gollerini Kızanlık kasaba ve köylerin- yesinde Tire spor hareketle- rim yakalanmışbr. 
ro ile .. Oyun baılar başlamaz yaparak oyunu 0-4 bitirdiler. den de 417 ki ceman 744 gC>ç- rinde çok iyi canlılıklar görül- Hıraızhk etml' 
Altaym hAkimiyeti ele aldığı Puan vaziyetine göre Altay men gelmiş l'e bunlann bir meye batlanmışbr. Bu alaka- Kestane pazarında bakkal 

I 37 puanla 934 - 35 yılının da t · ·ı T' · hemen bU ı.. d kk 
göriildü. Sona kadar A tay ıampiyonluğunu kazanmış oldu. kısmı Lüleburgaza gönderil- ların esırı e ırenın . - •ay AbduJlahın ü anından 
tazyiki altında devam eden bu Altınordu da 36 puanla ikin- mişlerdir. Dii'erleri de muame- tün köylerinde teşkilat yapıl· 15 kilo peynir, 155 boı çuval 
maçı şampiyon takım 11 - 1 cidir. K. S. K. dünkü mağlu· leleri bitince iskan yerlerine mıştır.Bu cümleden olmak üzere çalınmııbr. Hırsız aranmakta-
gib: çok farkla bir netice ile biyetile ve 32 puanla dördün- göndulleceklerdir. 9 Mayıs Perşembe günü yeni dır. 
kazandı. cülüğe düşmüştür. Ôğrendiiime göre Roman- Çiftlik, Eskioba, Büyükkale ve Yangın ba,ıangıcı 

Oöztepe-TUrkspor B. Takımlanndan Altay Şark yadan gelecek göçmenlerin Gökçen kulüberinin açılma me· Alıancakta Zeynel sokaimda 
Saat 15 te Göztepe-Türkspor ıpora, Türkspor da Göztepe- Köstenceden latan bula kadar rasiıni yapılmış, merasimde Tire aşçı Hasan sarhoş olaıak yat· 

takımlan karşılaştılar.G.tepe bu ye, Buca da lz.mirsporu sahaya olan nakil ücretlerinin faz.la Halk partisi heyeti ve idman mıı ve o ıırada ocaktan yata-
maçta Muzafferi tekrar takıma çıkmadıklarından seremoni ile olduiunu gören hükümetimiı., yurdu müzikasile beraber işti- p ııçnyan bir kıvılcımdan 
almış. Buaa mukabil Türkspor galip sayıldılar.Altay B. takımı hudutlarımıza kadar keadi pa- rak eylemiştir. Açılış bittikten yangın çlkmış yorianı ile bazı 
içlerinde de ekserisi B takımı K. S. K. maçı hakkındaki iti- her köyde b. ( ralarile gelen bu ırktaşlarımızın ıonra ır gösteriş) e11a1ı yanmışbr. 
oyuncuları olmak üzere 9 kişi. razı kazandı(ı takdire o da d J k Memura hakaret 

b 'lk daha ehven fiatle yolculuk ede- maçı a yapı ara bu ma.-larda 
Zevksiz geçen u maçın 1 agabeyleri gibi 934-35 ıampi· · b. J " D 1 d k d 

d ki · bilmelerinin temini hususunu eskı ır sporcu 0 mak itibarile 0 ma a deniı eaarm a 
kısmı 1 .. 5 bittiği hal e i 'ncı yon olacaktır, Dört sene ~ura · h ts balık ı E · 

G t d h ı Trakya genel müfettişliğine ilk topun Jandarma komutanı ru sa ız av.ayan mın 
kı.:.mda öz epe a a on 2'0 ile B. takımları şampiyonluğunu •f d t Glimriik lmuhafa:ıa •emuruna 

k 1 15 k d bırakmıı ve bunun Uzerine ge- Arı an aç &rafından vurul· 
ya para maçı - azan ı. ve iki senede sıra ile birinci ta- · hakaret tti" · d _,_ l 

DUn Borsada 
Yapllan Sabflar 
~ 

Uz Um 

Çu. Alıcı 

86 H Z Ahmet 
77 F Solari 
53 H Alyoti bi. 
52 Vitel 
36 S Süleyman 
10 Y 1 Talat 

3 Ş Remzi 
317 Yek\ın 

Fiat 

9 
10 25 
10 25 

9 
9 50 
9 

12 50 

Zahire Borsası 

9 
13 
10 75 
10 50 
11 25 
9 

12 20 

Çu. Alıcı Fiat 
340 Buiday 4 15 4 30 
84 Susam 10 25 10 25 
30 Akdarı 3 37 3 37 
75 ton Bakla 4 12 3 25 

300 ton Kepek 1 56 1 56 
110 K Palamut 415 415 

94 balye pamuk 46 50 46 50 
2545 kilo yapak 41 45 50 

S wnPç . nel müfettiı doktor bay Tali ması ııtenmiş Ve bay Arifın· ilk e gın en ya..a anmış-
on .. "" · kımlar şampiyonluğunu kaza- br. 

Lik maçlarının ıon karşılaş- nan Altayı sahada gösterdiği Öngörende deniz ticaret direk- vuruflile .oyunlara başlanarak Yaralanma Para Piyasası 
masını yı:pacak ::>l•n A.ltınordu l törlütu ile görüşmeje geçmiı- ıü:ıe neticeler alınmı•br. Ç 
K. S. K. takımları •aat 17 d• muvaffakıyet ve temiz oyun a- B I b' · · d K Y ulJuog'" lu hanında iz.mirli 18 5-1935 

.. • b k d . tir. u görüıme er ıtimın e atH yakalandı -
k A rından dolayı te ri e enz. I D Oaman oğlu Mehmet Ali aa- Ahı Sabf 

ıahaya çkhl•t. Ha em n- Bayrakh spor bayramı göçmenleriaKöıtenceden atan.:. . urmd uıd oğlu Cebar Hüse- ıılsa bıçam üzerine dGımllf •• Mark 50 20 50 70 
kara antrenörü. bula kadar iki, iki buçuk lira yın • ın a biriıi Muıa og" lu 60 1 Takımların tertibine göre, Cuma günü Bayraklıda bay· I k yaralanmııbr. sterlin 615 50 621 SO 
Altınordu'da Sabahattin, K. raklı ıpor kulübünün tertip et- noksan bir üuetle gelebi ece - Himmet adlı bir adamı tabanca Bekçiyi yaralamı' Fr. Frangı 8 28 8 30 
S. K. da da merkez hücum- tiği spor bayramı yapılmış ve leri tahmin edilmektedir. kurıunu ile ıekiı yerinden Ka11ıyakada bir kayıkla aece Dolar 80 10 79 40 

muhtelif spor numaralarile fut· Dijer taraftan göçmenlerin vurmak ıuretile öldürmüıtür. gezintiıi yapan ve auhoı oldu- Belga 21 20 21 70 
cusu yok. 

Oyuna Altınordunun vuruşu 
ile başlandı. Tereddütle geçen 
oir kaç dakikadan sonra K.S. 
K. ın kale yakınından bir fır-
sat kaçırdığı rörüldü. Bir da
kika ıonra Altınordulular bir 
\luruşundan ve Hüseyin Şük
rünün yerinde bir kafa pasile 

ve Mazharın ayağı ile ilk gol
lerini yaptıler. Muvat.ene ku
rulunca oyunda bir heyecan 
uyanacağı zannedilirken oyun 
bundan sonra daha ı.•Tksiz ve 
Altınordunun muntazam çalıı
ması ile geçiyor ve 14 ncü da
kikada yine ayni oyvncunun 
ayaiı ile bir iol yapan kırmızı 
llciYertlilerin ilk kısmı 2 - O 
halip bitiriyorlar. 

İkinci devre: 
tır•-i K b .-- .._nca,e K. S. . '1-

bol maçları muvaffakiyetle ıağlık durumlanna da fevkallde Buna ıebep her ikisini• arala· ğu için y\lkaek ıesle hağanp ltalyan lireti 10 35 10 40 
baıanlmıştır, bir elıemmiyet verilmektedir. nnda uzun zamandır devam çağıran, kadınlara herfenda:ılık lsviçre Fran. 40 62 40 87 

Bayraklı - Hilll ve HacıhUıe· Gelenlerin iyice muayenelerile eden mtlnafercttir. Himmet te eden marangoz Adil, kendiaini Florin 85 07 85 37 
yinler - kahramanlar takımlan elbiselerinin dezenfekte edil- &im:eden ance Hüseyini bir menet.ek isteyen ıece bekçi- Kr. Çekoılo. 5 24 5 77 
arasındaki maçlar 2-2 ve 3-3 meleri için her dürlil huırlık· yennden kurıun ile hafifçe ya- ıine htlcum etmit ye aert bir Auıtr. ilini 23 SO 24 
beraberlikle geçmiıtir. lar ıonuaa erdirilmiıtir. Sıhhat ralamıtbr. Bu itibarla yakala· .. yle vurarak l>ekçıyı baıındaa Otomobll çarpmıf 

Bu•• yük bisiklet bakanlıjı bu itler için aul nan katil haıtabaney~ yahni- yaralamııhr. 
hutalıklar mutahassıılarından mıf olup ta~kikat bitmemiıtir. Dille tecavüz Şoför Süleyman. idareıindeki 

Y d kt b K al. Trakyaya sıa:ıo:ı kamyonetile ikinci kor-
rışl o or ay em ı Bekçi ne yapmı•? A 1 · k 3 · HükCl t k ıme 1 •eıcidde Hüıeyın 111 dondan .,.e,.erken otomilini h.-

ıaademıiftır. m• pe Mahmutlar kayünden bek,.i Firdevıe dille tecaYü:a:de bulu- • T 
Guma günü mıntaka biıiklet k d T akyaya daha iki f T mirli Mehmede .-arptırarak ba · 

ya an a r Mu.ta a, ekinlere hayvan aok· nan Osman oğlu Htlseyin zabı- T 

heyetinin haz.ırladıiı Uçllncl\ mutahauııla bir ııhhiye mü- k .. •. d h taca tutulmn•tur. cağından yaralanma1ına 1ebe· 
teıvik yarl!ll yapıldı. HalkeYi d kti ma yuzun en uıule relen -y • • 

T fettiıi ıön erece r. kavga neticeıinde Eakioba ka- Mantarcı biyet Yermıttir. 
ve mıntakanın beraber yap- R. Yamanh ot mobll kazaaı 

-
Yünden deYeci ktı.-nk Alı'yı· lrgatpazanada Bay Sabriain ° tıklan bu yarış ıimdiye kadar "' l 82 

B
• aıavzerle yaralamııbr. ~ 1--·nda evlltlik 10 y••lanada Şoför ımail idareıindeki 

yapılan bütün koşuların tiıtün- maç j(( -- -. Ir .. A•lfleyl yarallvanlar 'liv•nin yamna yak'---- belir· numaralı otomobili ile kadife de bir muvaffakıyetle ve allka .., 1 ' A # • -.-

BAFRA 18- (A.A) Dtınkli ; Atuftelerden Subaıılı Maı.-"' .• :. Lir adam kula'" .. clald ray- kal.ainden ... gıya inerken ile baıarıldı. Saat lS de Al- ·J -· ,u ..... -
sancak sahasından bathyarak llk maçlanada Gençler birliii buleyi Hkiı yerinden k~ma ile ~ altından yapılmıı kipele tekerlek lbtiği patluaıı ve o 

ı.Q ile Karad .. -: .. ancnnn. Bafra wrarak kaçan deYecı Çalh nni elmaı tat takıttıraca'" .. ı ıırada otomobil Vahid kızı 13 birinci Kordondan Karataı, ~ ......... au u • aua 

k .por llhra kar•• bir ile Dtmi•.. Muatafa ve arkadaıı Y qil Ati.. ı&y~-rek ~ v• ~~~.. yaılarında Hayriyeye çarpmıt 
Karantina ve K6prtl ia elcıi ..- • ~ • , ı .... d _ı . ~ ~ •"tf"'ı n ;rı ~· ~ •- tar 
üatüaden Mıaırlı c~dnineo--.;e,___i-~-'•-.;..;;o.;..ru~.••~tl!,.. a)nb!Çıkan~. ~.,ar1a1 / ~ •• ıar•!!Wll - • 
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Gangsterler kralı u urul ayı 

Al Kaponun maceraları c 
-32-

iye Beş a Peçe ve 
da di Gişenin 

mak 
başında bir hadise çıkar

üzere bulunuyordum Yol vergisi - Jandarma işleri - Topraksız köyler 
Ted güldü: 
- Size lazım olan adamı 

ben bu:acağım. Beni burada 
bekleyiniz. Yarım saata var
madan burada olacağım. 

Ted gözden kayboldu. Vakit 
6eçiyor. Kabarede toplananlar 
gittikçe çoğalıyorlardı. Birkaç 
Rus kadını yanımıza sokularak 
kendilerini peşkeş çekmek is
tediler. Gülecek, eğlenecek 
tamanda değildik. Bu teklif
leri reddettik. Wilyam büyük 
bir şehirde olmaktan mütevel
lit neşe ile sigara üzerine si
gara içiyordu. Nihayet T ed gö· 
riiıldü. Yanında ıanşın bir 
adam vardı. Soluk beniz,li bir 
delikanlı. Görünüşü demir ka
fesler arkasından henüz çıkmış 
olduğu hissini veriyordu. 

- John Ekoseyi size tikdim 
ederim, dedi. ı 

İlk bakışta delikanlı hoşuma 
~itti. Geniş alnı, zeki bakışları 
vardı. T ed kendisini niçin ça
ğırdığımızı anlatmış olduğuna 
göre yapacağımız baskını der
hal müzakereye gırışmemızı 
teklif ettim. ilk sözde, John 
Ekosenin bir amatör olmac\ı
ğını anladım. Bu ciddi bir 
adamdı. Bizim teklifimizi ticari 
bir iş gibi görüıüyordu. 

- Madam ki bu iıe giriıe
ceğiz, Bütün kasaları birden 
uçurtalam. Ta ki bizim maksa
dımız iyiden iyiye anlaıılmasın 
Böylece yüzde yüz daha ka
zançlı bir mevkide oluruz. 

- Kabul.. 
Dedim. Perdeleri çektim. Li

yi kapıya bekçi olarak yerleş
tirdim. Böylece mütecessiılerin 
gözlerinden uzak olmak istiyor
dum. John plinanı masa üze· 
rine serdi. 

Gündüzün yapılacak bir baskın 
daha pratik görünüyordu. Sör 
lece memur!arı tabancaların teb 
didi albnda tutarken mümkün 
olduğu kadar fula kasalan 
yağma etmek kabildi. 

-- Jobn ne düşünüyorsun? 
- Fena değil... Bu iş bece-

rilebilir. Yalnız vazifeleri tak
dim edelim. 

- Ônce gişelerde panik 
tevlit edilecekti. Bu işi yapa
cak olan adam diğer arka
daşlannın hattı ricatlannı da 
koruyacaktı. Kasalan deşmek 
vazifesi Vilyama verilmişti. 

Bankanın mahzenlerini eyiden 
eyiye bilen john'da buradaki . 
hareketi idare işini üzerine 
almıştı. Gişeler önündeki pa
niği ben uyandıracaktım. Vani' 
Yu Sunun on kadar adamı da 
büroları işgalleri altında tuta
caldardı. Biltün bu hareket 
y ıran öğleyoe kadar hazır 
o ncakb. 

Teklifimi iy:zah ettikten 
sonra sordum : 

- Mutabık mısınız ? 

Bundan sonra tecavüzün her 
' fhnsı nokta nokta tesbit 
ü!di. 
Ted: 
- Ben de tecavüzü mütea· 
p sizi kaçırtacak olan çok seri 
: otonıobilin banka kapısında 
i beklemesini tahtı emniyete 

ıcağJm. dedi. Aynı zamanda 
nkaya mücavir olan diğer bir 

ıahallede. büyük bir kavga ve 
arışıkhk ıhdas edttirerek :za-
.taum bütün nazarı dikkatini 
uraya celbedeceğim. 
-- Şimdi istirahata çekilelim. 
Ertesi gün sant dokuzda bu

uşmak üzere ayrılmıştık. 

O gece rahatça uyuduk. Sa- Ankara, 17 (A.A) - C. H. rütmelidir. Zabıta meselesi ol-
bah saat 8 de Li bizi uyandırdı. Partisi kurultayı dün öğleden duğuna gelince, zabıta şüpheli 
Vücudumuzun tazeliğini topla- önce ve sonra yaptığı iki top- meselelerde vazifesini yapmak-
mak için de banyolarımızı aldık. lanhda da dilekler komisyonu tadır. Hiç bir yerde kadın, yü-
Saat dokuzda Ted gelmişti. raporu üzerinde alakadar ha- zü kapalı olarak rey verme-

Üzerimize ::lacağımız alet- kanların izahatını ve kurultay mektedir. 
ler, tabancalar muayene edildi. üyelerinin mütalealarını dinle- İç işleri bakammız, inkılap 
Faaliyet plana en ince teferrü- miştir. her gün inkılap ve bir günde 
abna kadar tespit edilmiş bu- Kurultayın toplnnb!ının son yapılan bir inkılap diye bir 
lunuyordu. Sanatlar karşılaşb- celselerini işgal eden bu gö- kaide olmadığını, inkılabın esa-
rılarak yar edildi. Herşey tah- rüşmelerde içişleri bakanı Şük- sı kurulduktan sonra onun te-
min edilmişti. Ted Li ile bir- rü Kayanın kendi bakanhğına ferruatının zamanla tatbik edi-
likte gitti. Vilyam ve John da ait mesele er, hükumetimizin leccğini söyliyerek, cumhuriyet 
onu takib ettiler. Ben en sonra iç siyasasının ana Jıatlarını an- bir inkılaptır, fakat onun em-
ç.ıktım. Saat on ikiye çeyrek latan beyanabnı dün bildir- rettiği işlerin tatbıkatı yıllarca 
kala banka önünde toplanmış miştik. sürer ve sürecektir demiş ve 
bulunuyordnk. Bankanın halin- Peçe ve çarçaf!ar ilave etmiştir. 
de onbe~ kadar kişi yardı. Öğ- içişleri bakanımızııı bu diye- Çarşafın hanunla yasak 
leyine üç dakika kalarak gişe- vinden sonra söz alon bazı edilmesi rmkansıdar 
}erden birisine doğru ilerledim. üyeler dilek komisyonun rap o- Çarşaf da böyledir. Çarşaf, 
Memura beş sterlin uzatarak runda temas edilmemiş bazı bazı yerlerde iktisadi bir za-
bunun dolara tahvilini istedim. meselelerle iç işleri bakanlığı- rurettir. Çarşafı omuzundan al-
Memur işini güzelce yaptı. Ben- nm alakadar bulunduğu bazı dığınız zaman kadın çıplak ka-
semesele çıkarmak azminde işler üzerinde düşüncelerini söy- lır, yırtığını örtemez bir hale 
idim: mişler ve bu arada, fuhu~ , çar- helir, tabii çıkaramazsınız. 

- Yanılıyorsunuz dedim. Pa- şaf ve peçe, yol vergisi ve Şükrü Kaya, Çarşafın bir 
rayi eksik verdiniz. toprak işleri hakkında sorular kanunla men'ine imkan olma-

Memur parayi tekrar saydı. sormuşlardır. dığını ve bunun bir taraftan 
Doğru bulmuştu: iç bakanının sözleri halkın kendi hareketiyle, diğer 

- Para tamamdır. Cevabını Bunlara karşı iç işleri baka- taraftan hükumetin ve lrnmu-
vermekle iktifa etti. nımız şu karşılığı vermiştir~ tay üyelerinin kurultayda geçen 

Saat onikiye vardı. Çarşaf ve peçe meselesi iç- bu müzakerelerden aldıklan di-
- Ben yalan mı söylüyorum timai hayatta bunun yeri ne idi, rektiflerle idari, siyasi mahiyet-

diye bağırdım. Burada beş do- bugün ne haldedir? Biraz ma- te karar ve teşebbüslerle ge-
lar eksik vardır. ~ ziye bakacak olursak bu mes- lecek kurultaya kadar bunun 

Memur souk kanlılığını mu- elenin ne kadar küçük ve hu- tamamen halledilmiş olacağını 
hafaza ederek bana nez ketle zurunuzda müzakere etmeğe söyliyerek yol vergisi hakkında 
cevap verdi. değ-erinde olmadıiuu derhal ileri sürülen aorulara Jreçmistir. 

- Bir defa daha dıkkat edi- anlarız. Kurultay memleketin Yol vergisi 
niz. Eyice sayınız bay... hayati meselelerine tealliık B. Şükrü Kaya bu iş ctra· 

- Sonu t•cır - eden büyük işleri görmek, on- fında daha öİıce de izahat ver-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni eserler 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Par,emba gazetesi 
(Perşembe) nin 7 inci sayısı 

güzel bir renkli kapak ile çıktı. 

Bu sayıda, Ercüment Ekrem, 

Orhan Selim, İbrahim Alaettin, 

Nurullah Ataç, Nizamettin Na

zif, Aka Gündüz, I' an Demir, 

Ömer Rıza, Mahmut Y esarinin 

yazılan vardır. Ayrıca Tarab

lus yolunda neler çektik? Nas
rettin hoca, zeka imtiham, ka 

zanan doğru cennete gidiyor, 

tırnakların dili, mizah, sinema 

sahifeleri, fotoğraf müsabakası 

Perşembeye bir başka güzellik 
veriyor. 

Perşembeyi okuyucu]arı mıza 

hararetle tavsiye ederiz. Fiyatı 

7,5 kuruştur. 
Annelere öğilt 

Çocuk esirgeme kurumu (Hi
mayci Etfal)genel merkezi, ma
ma çocuklarının nasıl beslene

ceğini ve mamalarının nasıl 

hazırlanacağını öğreten (Anne

lere öğüt) ün 2 inci sayısını ha

zırlamıştır. 1 inci öğütler 12 
mektuptur. 

1 ve 2 sayılı öğütleri isti

yenlere kurum parasız olarak 
gönderir. Ankarada Çocuk 

Esirgeme Kurumu başkanlığına 

bir mektupla adres bildirmek 
kafidir. 

Hukuk gezetesl 
Hukuk gazetesinin intişar 

ları ellerinde tutan mesul adam- diğini söyliyerek, vergi mesele-
ları sorguya çekerek ne yap- sinin mühim bir kısmı siyasaya 
tıklarım bilmek, anlam~k için taalluk eder. Kurultay ne ka-
toplanmışhr. Yoksa siyah bir dar verirse o olur. Amma mo-
mendil parçasını çıkartalım mı dern vergi işi teknik bir dftva-
çıkartmıyalım mı? Diye müna- dır. Bunlan çok yakından ince 
kaşa etmek için değil, Türk eleyip sık dokumak kabildir. 
inkılabında yapılmış ve yapı- Memleketin menfaatı nerededir? 
lacak işler huzurunuza arzedil· 
mektedir. Eğer peçe ve çarşaf 
işi de bir mesele olsaydı bu 
büyük inkılabı yapan bunu da 
proğramına koyar ve sizden la
zım gelen kararı alırdı. Halbuki 
bir mesele görülmediğinden 
dolayıdır ki bir iki dilek ola
rak bir iki kazamızdan gelmiş 
ve buna da İcab eden cevap 
verilmiJtir. . 

Memleketin umran ve irfanı 

neye mütevakkıftır? Vergiler 
nasıl alınır? Bütün bunları in
ceden inceye tetkik etmek is
ter demiştir. 

Yol vegisi gibi memleketi
mizde yollarımız için kalan ye
gane membaı siyasal bir fikirle 
derhal halletmekte memleketin 
zararı olabileceğini ve bu işin 
yalnı= iç işleri bakanlığını de
ğil, diğer bazı bakanlık ve 
makamları da alakadar ettiğini, 
onlann da bu husustaki müta-

Kendim.izi, kadınlarımızı bir 
bez parçasına bu kadar mer
but göstermekte bir milli men
faat varmıdır ? Çarşaf ve pe-
çe bu memlekete yabancıdır. lealarının alınması lazım gel-
Yabancı yer.den gelmiştir. Za- diğini işaret ettikten so.ı rıt 

demişti~ ki: ten köylümüz giymiyor, yüzü 
açıkbr. Fena bir itiyat neticesi Memlek t vergi ile y2şar 
olarak bazı 'ihtiyar kadınlar Vergiyi kaldırmak çok ko-
yüzlcrinde peçe taşımaktadır. laydır ve bazı yerlerde cema-
Hepimiz, kendi muhitimizde atlar çok temayül ederler. 

Çünki vergiyi kaldırmak milsözümüzün geçtiği yerde tnt-
leti yükilnden kaldırmakbr ve bik edelim. Söz verin, bunu 

yapacağınıza kafidir. (Söı ve- böyle teklifler ekseriya çok 
alhşlara mazhar olur, amma riyoruz sesleri., alkışlar) 
neticede gelecek olan vargiler 

İçimizde öyle adamlar var
onun iki misli olarak gelir. 

dır ki, Ankarada ailesi, annesi k ı 
Çünki memle et vergj i e ya-

dahi ı olduğu halde gayet mo- şar. Bugün bizim memleketimiz 
dem şekitdedirler. Fakat evi

dünyada en az vergi vercnler-
ne gitti~iniz zaman ailesini den biridir. Sebebi, yıllarca, 
hoşgeldine çıkarmaz. k h · 

asırlarca bu memle et ta rip 
Tar:ık us, (Glrescn) niçin? edilmi ş, miHe.t soyulmuş, takalı 

Ö yle ise de mek ki bir hava kalmamıştır. Ondan ·do1ayı az 
vardır. ve rmektedir. Yoksa verecek 

İç bakanı devanıla , hali varken vergi vermemek 

ihtiyacına karşı nasıJ cevap 
veremiyerek aciz bir vaziyette 
kaldığımızı görür ve baılanmı
zı önümüze eğerek: yarabbı, bu 
memleket bu mahrumiyetten 
ne zaman kurtulacaktır, diye 
düşünürüz. Yoksa bir bakan 
için huzurunuza çıkıp, evet ben 
zamanı bakanhğımde vergileri 
kaldırırım demek gayet kolay
dır. Fakat o adam huzurunuzda 
bir yıl daha durabilec~k bir 
salim fikirli telakki edilemez. 
Ben öyJe adama kalbimden 
merhamet beslemem. Çünkü 
ona demagog derler, halkı 
kandırıyorsun derler. Bu mem
leketin bazı kısımları istiladan 
kurtulalı çok olmadı. Daha 
13 cü yılını yaşıyoruz. Hariçteki 
vaziyet malum. Her gün 
gazeteler açıkça yazmaktadır

lar. Milletler silahlanmağa gi
diyorlar. Süel bakanı da bura
da söyledi. Yarın memleketin 
müdafaası için 500 tayyareye 
ihtiyaç görülecek olursa, şose
lerimizi, yollarımızı, şuraya, bu
raya tevcih edecek bazı ted
birler almak lazımgelir.se ne 
yapacağız? 

- (l\flllle~e sesleri.) 
Tabii.. O millet bunu ver

rr.ck ve yapmaktadır? Bunu 
paraya tahvil edip zaten para 
darlığı içerisinde yaşadığımız 
bu yılJarda paraya tahvil et
mel<te milşklllAt çıkarırsak 
yann o yollan yapacak millet 
bulamazsınız. 

Bu hususta Erkanıbarbiyenin 

Milli müdafaanın, Nafianın mü
taleası inceden inceye alınarak 
meseleyi düşünmek, bir karar 
vermek ve bu kararı tatbik 
etmek laztmdır. Siyasi bir 
kurum böyle bir cereyanla 
vereceği bir kararda zarar 
olabilir. Bu fikrimi bir üye 
sıfatiyle söyliyorum. İç işleri 
bakanı sıfatiyle değil. İç işleri 
bakam vereceğiniz kararı tat
bik eder, bu meseleyi iyice 
düşünmeli, etraflıca mütalea 
etmeli, ondan sonra bir karar 
vermelidir. Karar verildikten 
sonra onu yapacak el bir sa
niye düşünmeden tatbik ede
cek bir eldir. Bu hususta hiç 
tere : düt olmasın. 

Jandarma rşlerl 
Şükrü Kaya, bundan sonra 

jandarma işleri hakkında ileri 
sürülmüş olan mütaleaya karşı 
da, jandarma teşkilatımızın 
bugünkü vaziyetinden ra~.am
lara dayanarak bahsetmiş ve 
onlara verilen vazife, ehemmi
yet ve ağırlığını kaybederek, 
şurada burada tabaddüs etmiş 
bir kaç cürmü bütün bir küt
leye, bu memleketin bütün 
jandarmasına yüklemekte an
cak zarar o!ac&ğmı söylemiş 

ve jandarmamızı halka fena 
muamele yapmakta olduğu 
hakkındaki Bözlerden tenzih 
ederim demiştir. 

Topr k lşlerl 
f ç işleri bakanı toprak işleri 

hakkındaki mütalaaya da , bu 
mes 'eknin yalnız muhacirleri 
değB, aynı zamanda yerli hal

kı mı zı da ilgiliyen bir iş oldu 
ğunu söyiiyerek, bugün demiş

eden 9 uncu nüshası tekdim 

olunmuştur. Türk ve ecnebi 
profesörleri ve maruf huhuk
çularla idare adamları tarafın 
dan yazılmakta olan bu ilim 
gazetesine ekonomik ve noter
lik kısımlan da ilave olunmuş
tur. Dokuzuncu sayısı da çık

Kendi dıvarının havası var istemesinden değil. O itibarla-
dır. Binaenaleyh tekrar ediyo- dır ki memleketimizin müda- Topraksız köyler 
rum, çarşaf ve peçeyi bir me- faası, umranı, yolları, demir- Köylülerimizin bir çoğu top-

tir ; 

sele yapmıyarak kadınlarımızı yollan, mektepleri bu halde raksızdır. Şarkta ve garpta 
kendi zevklerine ve içtimai kalmıştır. Elinize aldıiımz her bazı vilayetlerde bir çok köyler 
anlayışl?.rma bırakalım. meselenin iç yüzüne baktığınız başkalarının toprağı içindedir. 

Partimiz halkevi teşekkülleri vakıt, diier memleketlerden ne Ve köylünün · toprağı 
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:sahife 7 

ürahhas arı 
Gidiyor 
Manisa 17 - Manisa lli na· 

mına Ankara da Tecim ve En 
düstri odaları kongrasına i!• 
decek olan Delegelerden Ha 
san Şevki Özeren Turgutlt 
Şemsi Tonak Manisa kongra· 
ya verilecek raporlannı ha ,r
lamışlardır. 

Bu gün her iki deleğe il
bay Murat germen tarafından 
kabul edilerek raporlar hak
kında bildirim vermişler ve U
bayın kıymetli düşüncelerini 
almışlardır. 

ilin Ekonomik ihtiyacı ve 
odalar kanunu ve nizamab ve 
borsa dışınca mal satmaları 
üzüm, Pnmuk, Tütün, ürünlerı 
hakkında raporda önemi di
lekler mevcuttur. Bay Hasan 
Şevki Turgutlu ve Bay Şems 

T onak Manisa Pazar günt 
Ankaraya gideceklerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kılmak ve köylüyu Türk vatan· 
daşlık ve haysiyetine yakışacal 
şekilde toprak sahibi etmek ve 
beslemek bizim ilk vezifemi7• 

dir. Partimiz bir madde olaralı 
bunu kabul etti. Buna ait ka· 
nunları da yalanda kamutay: 
getireceğim. Dört yılda bir ku· 
rulan kurulteyımızm büyük bi 
vasfı vardır. Filan kurultaydaı 
sonra bu kanun çıktı, ikinc 
kurultay şunu, üçüncü bunı 
yapmışbr denir. Benim kana 
atıma ~öre, bu kurulayın eı 
büyük vasfı Türk köylüsün\ 
toprak sahibi yapmak üzerin· 
de aldığınız karar ve aptığını~ 

proğramdı~ . Dördüncü büyül 
kurultay tarihte bununla övüne 
bilir. Çok gariptir.Türkiye ziraa 
memleketidir, ve geniş toprak 
Jan vardır. Fakat burada di 
ter memleketlerde olduğu gi 
bi toprak meselesi ve ağre. 

yoktur, mütaleası vardır. Ha· 
yır arkadaşlar, bu yerinde biı 
mütalea değildir. 

TUrklyeds agrer 
mesele•~ vardar 

Türkiyede ağrer meseles 
vardır. Ve bu mesele kamuta 
yınu.a kadar ielmiştir. ' Dab: 
dün hayal gibi söylenen la 
kırdı bu kamutayınızın mese 
lesi olmuştur ve partinizİJI ka· 
rarı olmuştur. Diğer memleket 
Jer bunu zamanında kabul et· 
tiler. Kabul ctmiyenlerde bil 
yük zarara uğradılar ve zorlı 
yaptılar. 

B. Şükrü Kaya bu sözlerdeı 
sonra iç işleri bakanlığının bü 
tün teşkilatlarilc her zaman va 
tandaşın yardımına koştuğunı 
birşey ifade edemiyeceğini 
asıl meselenin katile katillik 
hırsıza hırsıilık yaptırmamal 
olduğunu işaret ederek irbca 
mn önüne geçilmek ve om 
takip etmek bir iş değildir. Bt 
bir mesele olarak söylenemez 
Memleketi tenvir ederek böyle 
bi şeye kapılanların daha rü· 
yalarında ıken yalrnlarma ya· 
pışmak lazımdır. 

Asil mesele budur. İç işler 
hakanı yapılan işler yıllarla öl 
çüldüğü takdirde nası~ çalışıl 
dı&"ının ve neler yapıldıgının gö 
rüleceğini ve anlaşılacağını işa 
ret ederek sözlerini şöylcc( 
bitirmiştir : 

işte baylar, filan, filan yer 
kamilen dilimle, dilinizle konu 
şuyor dediğim vakit alacağın 
cevab neden bu zamana kada 
olmamış, çok geç kalınmış ola 
caktır. Hepimiz bu suallcrt 
uğrayacağız. 

Anadoludan, toprağımızdaı 
İstiklal harbı neticesinde düş 
manı kovduk dediğimiz z.amar 
kovdunuz diyeceklerdir. İşte 
dahili işlerde aşağt yukarı böy· 
ledir. 

Bu sözlerden sonra iç 
lığa aid rtilek' er 





EmJa ve Eytam Bankasından: 
Esas Ne. Mevkii No. 

yeni-eski 
Cinsi Depozitosu 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
C. 

1 Gaziler mahallesi kemer sokağı 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 
4 · " 'ti " 

5 ikinci Süleymaniye mahallesi Hakkı B. Soka2'ı 
6 Karşıyaka alaybey mahallcs Hayal sokağı 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numarah adada 
9 ikinci Süleymaniye mahahallesi Ruhi baba sokağı 

0Sırn bey.. So. 
C. 10 Hasan hoca mahalJesi büyük tuhafiyeciler 8 No. lı 

adada 
C. 11 
c. l'l 

Küçük tubafiyeciler çarşısı 13 No. adada 
Karşıyaka alaybey mahallesi Han "Gün aydın,. 
sokağı 

c. 16 
c. 17 

Memduhiye mahallesi kireçli kaya sokağı 
,. .. .. ,. 

c. 18 " " " ,, " 

45-45-1 
12-46 
11-45 
6 

10 4 
18 

3-5 2-4 

82 
6 

19 21 

6 
8 

10 

Ev dükkan 
dükkan 

il 

Ev 
•• 

dükkan 

Ev 

mağaza 

dükkan 
Ev 

" 
" ,, 

400 
100 
100 
200 
300 
100 

700 

'3)0 
100 
300 

160 
160 
160 

C. 20 Hasan boca mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 
No. adada 20 dükkin 100 

C. 22 Karşıyaka bostanlı köyü 40 Ev 300 
C. 24 1kinci süleymaniye mahallesi kimil pqa caddesi 148 138 " 140 
C. 25 İkinci süleymaniye mahallui üçüncü nezaket sokaj1 2,4,6.24, 24-1 24-2 üç ev 360 
C. 36 Büyük tuhafiyeciler çaışasa 8 No adada 43-43-1 dükkan 200 
C. 40 Üçüncü karataş mahallesi Halil Rifat paşa caddesi 233-235 Ev 400 
C. 41 İkinci süleymaniye mahallesi Hüseyin efendi sokağı 12 12 ,, 360 
C. 47 Balık pazarı mcmdubiyc caddesi büyük tuhafiyeciler 

8 No. lı adada 105 
C. 48 Balık pazara mahallesi memdubiye caddesi bliytlk 

tuhafiyeciler 8 No. adada 67 
c. 49 
c. so 
c. 53 

" " "' ,, 68 
Hamidiye mahallesi Tire kapısı sokağı 54 40-42 
Memdubiye mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 
No. adada 42,27 61 

C. 63 Ahmet ağa mahallesi yemiş çarşısı sağır sokağı 23-24 25 
C. 72 KesteUesi mahallesi başdurak ikinci keatelli çıkmazı 101-91-1 
c. 72,1 " " ,, il " 77 75 
C. 73 Karşıyaka alaybey mahalJesi haa. "gün _aydın" sokajl 23,23-1 
C. 77 Karşıyaka Osman zade mahallesı reşadiye sokaiı 21 25 
C. 

8
79
2 

Mcmduhiye mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşım 51 
C. Memdubiye ~ahalJ~si eski bahk pazarı sokağı büyük 

tuhafiyeciler çarşısı 37 
C. 83 Kestelli. ıaahallesi baıdurak ikinci kestelli çıkmazı 99-79 97-77 
C. 84 Ak denaz mahallesi büyük tulıafiyeciler çarım Gazi 9 

buivara 4,4-1 
c. 85 " .. •• il " " 

C. 86 Ahmet ağa mahallesi yemit ÇUflSı 3 5 
C. 87 ,, ,, ,, meyveter a-ilmrüğü sokaiı 36 16 
C. 89 Kadriye mahallesi a,ureci •kak S 
C. 90 Haca Mahmut mahalleai, haca malu.ut •kaia 52 42 
C. 91 Akdeaiz mahalJesi büyük tuhafiyeciler çal'fl11. 90 

mağaza 

" ,. 

dük kin 
maj"aza 
Ev 

Ev 
iki ev 
Ev 
mağaza 

•• 
ev, ahır 
mağaza 

" 

300 

200 
200 
240 

60 
500 
500 
300 
600 
520 
100 

400 
1100 
760 
800 

" 600 
" 240 
Ev 70 

" 900 
majaza 240 c. 91.1 " " .. " 91 

G. 92 Dördüncü sultaniye mahallesi hacı mevlut çukura aokafl 14 EY" 
C. 93 Ak~e~iz maball .. ~ biıylk tahafiyeciler çarpaı 81 83 maiua 

240 
160 

C. 94 Selımıye mahallesı Nuri bey sokak 19 23 EY 
C. 95 Büyük tuhafiyeciler ÇAJ'flsı 8 No adada 111 iki ~ua 

300 
200 

C. 96 Repdiye mahallesi tra.Yq cadcLlui lO'n • t95 B• 
277 K&11ıyaka bahariye mahallesi hafaz emdi sokatı 3 " 140 
278 " ,, " " " 3. ı " 40 

= 
641 Üçüncü sultaniye mahallesi Yunuı ikinci çıkmw 18 8 133,50 No. arsa 16 
64 7 Dolaplı kuyu caddesi 62 EYin yansı 60 
648 Memduhiye mahallesi mumcu zade sokaiı 128 126 EY 160 
783 Salhane mahallesi duygu sokaiı 53 63 Ana 10 
846 Birinci karalaş postacı Ali Riza aokağı 39 35 em 35-80 ..Wi 80 
878 İstiklal mahallesi pacliiz çıkmaza 23 71 EY 120 
946 İkinci karatq mimar sinan sokağı 38 38-1 em 6-24 HMi 100 
972 Salhane mahallesi Mangaltepe aokağı 26 26 arsa 65 

1002 Selimiye mahallesi tramvay caddeai 210 184 184-1 em.27-1728 12 ..... 
1004 
ıoos 

Biriaci karataş postacı Ali R.iza aokaiı 
Karatq lrf- sokağı 

29 25 eYİla S92-1344 selami 25 
4 ET 200 

Manisa 
C. 14 Manisa çaprazı kebir zafer mahallesi balak puan 121 121-1 ev dillin S00 

caddesi 
C. 15 Manisada alaybey mahaUesi Hendek kahve sokağı Farın 12 ev 500 

sokak 
C. 27 Manisa alaybey mahallesi tramvay caddesi Hibrev ağa 56 

cami karıısı 
ev 

C. 29 Manisada saray mabaUesinde üzüm pazannda 
C. 32 Manisada saray mahallesinde belediye sokağı 
C. 33 ., ,, ,. uzun yol caddesi 
C. 46 ,, YarhasanJar mahallesi kara mızrak aokaiı 

5 
51 
38 38-1 
2S 25-1 

mai aza 
ev 

ev, dükkin 

C. 59 ,, M1mar sinan mahallesi hastane caddem 
c. 59' 1 ,, il .. ,, 

" 
C. 60 ,. saray maballaiDde lise sokaiı 
c. 60,1 " " .. " .. 

2 
2-1 
29 
31 

C. 60,2 Manisada Deveciyan mahallesi saraçhane 
mektep- caddesi 

- k11rşunlu 4 

c. 60.3 ,. " 
c. 60,4 " ,, ,, " 
C. 69 Manisa lsmetpaşa mabeJJesi çay ferah caddesi 
C. 70 ,, alaybey mahallesi Hendek kahve sokaiı 
C. 71 .. saray mahallesi banka sokağı 
C. 78 ,. Hüsrev ağa mahallesi hamam sokağı 

Avdan 

•• 
" 

6 
8 
7 
21 
8.10 
8 

C, 23 Aydın Hisar mahall~si belediyenin 142 No. adasının 
838-839 No. lı arsası üzerine yapılmıı ev 

C. 35 Aydın Balcılar mahallesi belediyeni 240 adanın 4437 -1 
No. h arsası üzerine yapılmıı ev 

" 

" 
" 
" dük kin 

.. .. 
ev 

•• 
•• .. 

C. 97 Aydın kurtuluş mahallesi gazi bulvarı üzerinde 158 236 taj No. lı ev 
No. lı adada 
Aydın Hasan efendi mahallesi Gazi bulvarı üz.erinde 89 taj No. 1ı ev c. 98 

c. 99 
c. 100 

,, Ramazan paşa mahallesi Mimar Sinan sokak 77 No. lı dükkan 
,, mesudiye Balcılar mahallesi belediyenin 237 ev 

No.lı adasında 

Kasaba 

il 

500 

400 
800 

1000 
300 
800 
800 
800 
800 
300 

400 
300 
600 
240 
400 
400 

700 

300 

200 

200 
180 
100 

C. 38 Tura-utlu kaaabası Yenice mahallesi eski kilise yeni 94 94 A taj No. lı ev 500 
Cumhuriyet caddesinde 

Me~ki ve n~maraJ~. yukanda yazalı emlakin peşin para ile satışları 1-6-935 cumartesi günü saat 
onda ıbale edılmek uz.ere açık arttırmaya konulmuştur. istekli olanların her birinin hizasında ya
zılı pey akçesini Banka veznesine yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

19-26-31 1418 (687) 

1'enı Asır Sabite • 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
No. 

Yeri Esas No. 
409 
526 

Karata~ duygu sokağı 
Karşıyaka donanmacı mahallesi 
Aydın sokağı 

Eski - Yeni 
6 6 
7 9 540 

Cinsi 
Ev 

M. M. arsa 

Depozito 
120 
110 

552 Karşıyaka Osman zade mahallesi 
Rahmi bey sokağı 

2 6 208 " " " 50 

573 Karşıyaka Osman zade mahallesi 
ikinci Aydın sokağı 

19 18 843 u " .. 140 

575 
576 
577 
583 
645 
646 
686 

Karşıyaka Osman zade Reşadiye sokağı 38 60 
36 
31/2 
111 
127 
1611 

930 " " 
877 ' so " 
1257 " 

" 200 
180 
200 
300 

U H U U ıU 36 .. 
" " 4, ıU " 39 " 

Karataş salhane caddesi 17 E• 
Dolaplı kuyu mahallesi Dolaplı kuyu caddesi 113 " 60 

8 
8 

35 

" " İsmail ef. sokağı 13/1 Arsa 
Mecidiye mahallesi Molla Ahmet sokağı 16 
İkinci Süleymaniye mahallesi 

22 
120 

Evin 28/128 sehmi 
Ev . 747 

Kamil paşa caddesi 

820 

858 
859 

GUzel yurt mahallesi azizler sokağa 30 30 32 38/40 3 4 
Ev, dükkin ve av- 400 
lunun yarısı 

Bornova yıkık minare mevkii 24 26 Evin 9/48 sehmi 60 
16335 Metre Murab- 150 
rabbaı kuyulu tarla. 

" Hamitli yolu 

868 
892 

Orhaniye mahallesi Kamil ef. sokaiı 
Karşıyaka Osman zade mahallesi 
Reşadiye caddesi 

7 
37 

11 
31/l 

Ev 200 
Ana 620 

963 Bornova bahkcı pqa caddesi Bir hektar 8380 200 
Katip oğlu mevkii. M. murabbaı tarla 

986 Tuzcu mahallesi Molla sokağı 16 38 Evin yarısı 60 
1010 Kasap Hızır mahallesi şerbetçiler sokağı 10/12 6 Dükkin 400 

Mevki ve numaralan yukanda yazılı emlakin ilk taksiti peşin gerisi yedi senelik taksitde itlen
mek üzere satışları 23/5/935 Perşembe günü saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya ko
nulmuştur. İstekli olanların hizalarında yaz.ıh depozitoyu veznemize yatırarak müzayedesine l(İrme-
leri lazımdır. 15 - 19 - 23 1401 ( 666 ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gayri menkul mallann açık 
arttırma ilinı madde 126 
Tire icra memurluiundan: 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri meakulua ne 
olduğu : 18 hektar d6rt dekar 
tarlanın d6rtte bir bissei pyi· 
ası. 

Gayri menkulln bulunduğa 
mevki, •ahalleai, sokaia, nu
maruı : Tire Huan çaYQflar 
ka,a Çukurova meYkii 

Takdir oluaan kaymet:dörtte 
hir hiuei fayİa 1750 lira 

Arttırmanın yapalacağı yer 
fln, aaat: 19-6-935 ah saat 
oa ...... Tin icra mamuılujıL 

1 - ..... ••Y'i meabllla 
arttırma ıartnamelİ 19-5-935 
tarihinden itibaren 935-114 
numara ile Tire icra dairesinin 
muayyeD numarasında herkesin 
srörebilmesi için açıkbr. llinda 
yazıh olanlardan fazla mahimat 
almak iatiyenler, itbu şartna

meye ye 935-114 do.ya numa
raaile memuriyetimi&e miraca· 
at etmelidir. 

2 - Arttırmaya ift:ink için 
yukanda yazıh kıymetin Jlzde 
yedi buçuk niapetiade pey ak· 
çesi veya milli bir bankama 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakh
larla diğer allkadarlann ve 
irtifak hakkı aahiplerinin a-ayri 
menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı işbu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları tapu 
siciJile sabit olmadıkça sabf 
bedelınin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Göaterilen a-ünde art· 
tırmaya ittirik edenler artbr
ma prtnamesini okumuı ve 
lüzumlu malumatı almıf ve 
bunları temamen kabul etmit 
ad ve itibar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul Uç defa bainl
dıktan sonra en çok artbrana 
ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüz.de yetmit betini bulmaz 
veya satıı istiyenin alacatına 
rüchanı olan diier alacaklılar 
bulunup ta bedel bunlann o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün 
daha temdit ve on beşinci gü
nü aynı saatta yapılacak art
tırmada, bedeli satıı istiyenin 
alacağına rücbanı oJan diğer 

IV:anisa Emrazı Akliye ve Asa-
biye hastanesi 8aştabipliğindem 
Cinsi Azami miktarı Fiab muhammueai 

Kilogram Lira K,..,.. 
Pirinç 
Tuz 
Şeker 
Soda 
Sabun 
Gaz 
Zeytinyağı 

Sade " 
Salça 
Nohut 
Makama 
Kma Ea.alpa 
Bulpr 
Kuru 90İAD 
Patates 
Börülce 
Şehriye 
lapanak 
Prua 
Lahana 
Bakla 
Kabak 
Patlıcan 
Tue bamya 
Ekmek 
Sot 
Et 
Yotmt 
Arpa 
Kepek 
Kokklmlrl 
KripJe k&a&rii 
Çam ocluaa 
Oo•atea 
Taze fuulya 
Dol•alık yetil biber 
Un 

3000 900 
1000 120 
2300 1035 
1700 170 
1700 595 
4500 1350 

500 250 
2000 2000 
600 240 

1000 150 
200(). 500 
1800 180 
1000 100 
2000 200 
1000 150 
1000 ıso 
600 180 

1000 ıso 
1000 1so 
1000 150 
1000 100 
1300 130 
2000 200 
500 100 

45000 4500 
1750 262 so 

15000 S2SO 
1750 262 so 
7500 375 
7500 375 

36000 1260 
55000 1100 
15000 225 
1000 100 
1000 150 

500 100 
1000 150 

Mıaiaa Akliye ve uabiye hastanesi içia yukancla cim Ye 
miktan ve muhammen fiatları yazılı 37 kalem erzak açık ebilt
me ile mlbaakuaya konulmuıtur. 

1- Ebiıtme gilnti 3 Haziran 935 pazarteai saat 14 dedir. 
2- Eksiltme yeri ManİA Sıhhat ve içtimai muavenet mtld&-

riyetinde mlHqekkil komiayondadır. . . • 
3- Mubam•en bedelill % 7,5 yüzde yedi buçuk n .. betiadeki 

muvakkat temiaatlar ihaleden evvel Mal sandığına yabnlmıt 
bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için hergOn Manisa Akliye ve asa
biye hastanesi idare memurluğuna mOracaat olunur. 

5- isteklilerin belli gün ve saattan effel s6zü geçen komi ... 
- tla 19-22-26-29 1443 (690) yona muracaa rı. _ 

-:i.lcakblann 0 a-ayri menkul oa bet gün mUddetle artb~ 
ile temin edilmit alacakları maya çıkarılıp en çok arıtırana 
mecmuundan fazlaya çıkmak ihale edilir. iki ihale arasın· 
tartile, en çok arttırana ihale daki fark ve geçen günler içia 
edilir. Bayi~ bir bedel elde yüzde beşten hesap olunacak 
edilmezse ihale yapılmaz ve faiz ve diğer zararlar ayrıca 
satış talebi düşer. hükme hacet kalmaksızın me-

6 - Gayri menkul kendisi- muriyetimizce alıcıdan tahsil 
11e ihale olunan kimse derhal olunur. Madde (133) 
veya verilen mühlet içinde pa-

Tarla yukarıda gösterilen 19-
rayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel 6-935 tarihinde Tire icra me-
en yüksek teklifte bulunan murlu~ odasında işbu ilin ve 
kimse arzetmit olduğu bedelle ıösterilen arttırma şartnamesi 
almağa razı olursa ona, razı dairesinde satılacağı ilin 
olmaı veya bulunmazsa hemen 1444 



Sahife to 

t'f ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KU 1PANYASI 
CER ES vapuru 1 O ma} ıs 

ta gcl'p .)Ük nü boşalttıktan 

sonra Burgas, Varna ve Kos

tencc lımnnları için yük ala.
caktır. 

GANYMEDES 1;npuru 18 
mayısta gcJip 23 mayısta An
ven, Amstcrdam ve Hamburıt 
limanları için } ük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 bazirandn Anver.s, Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham-

burg limanları için yük ala-
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNIEN 
ORDLAND,·apuru 2 haı.iranda 

Rottcrdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 
ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lıınir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) Nevyork için yiık 
alacaktır. 

T AMESlS vupuru 20 hazi
n•da İ:ımırdcn (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 16 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
aeJon, Marsilya ve Cezairc 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
.ziranda gelip 21 haziranda Malta 

Cenova Marailya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ıJandakı hareket tarihlerinde 
iri deği ikliklerden acenta mes
Dliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
muracaat edilmesi rica olunur. 

T eJefon: 2004-2050 

• 
. F. H. ' 7an Der 

Ze & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Bamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG ''apuru 21 Ma
) ısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anvcrsten yük çıkaracaktır. 

TISZA vapuru 5 hu.iranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava \"e Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOB 'SON V/l ARREN Lines L TD 
Livcrpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Bur2'•• 
V arna, Köstence, Galaç ve 
Braila iç.in yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. 'evyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

A. Hiza ··olen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 •s .................... ı• 

acınız dökf lüyor mu? 
KEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise ~akıt 
2eçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 
Saçları besler, Uzabr 
Kepeği yokcdcr 
Tabii parlaklık 'licrir 

Başmızı Ferit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkayınız 

Sıhhi 'c her itibarle 
garantidir 

M. depo 
S. l"crit Şifa eczanesi 

1 ukLinıet sırası 

Zon 
O 10 ı a m ~ kom r beher o u arab d te Jim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Sıl ndir ·~c her nevi fcyka ade kömuru yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar okak No 10 - 12 

• 
anı Perp·n F. 

Maiazas nda bu acaksını~ 
Telefon 

Yen• As11• 

Oliver Ve Şii . 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDO TEL. 2443 
DHE ELLERMA LINES LTD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Lİ\'erpool ~ e Svansea 'dan 
beklenmektedir.\ e ayni zaman
da doğru Li erpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvcrs, Londra ve 
HuJden gelip tahliyede bulu
nacak ve a} ni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Lh erpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GE 1ERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Bremen ve Anvcrs
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

Ademi 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELtôt 

R A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri rıaat tam t& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 16da 
f stanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni ~ apur her perşembe 
rünleri ı:alata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek. CUMA iÜnli aaat 16 
da lzmire Yarır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da fzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

manımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
-VE 

\
1 akitsiz ilıtiyarlık 

HOB:rtlOBiN 
Hormobin tabletleri: ~:~~:::rit~ 

tiyarlıgın önüne ~eçer. Sinirleri kunctlendirir. Bel 2evıek
Jiğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı tso kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) ,, __________________________ ., 

~-~ ol.s4m' 
1lı oldu sıına ? 
-J i;lJJe oldu. 

çilnki 

POKER 
PLAY 
TRAŞ BİÇAGI 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ti carethanesidir. 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
• '" 1 n Mt ı o~ ve Fnhrık ı: lzuıird JJ,llJrnprnnrdaclır 
Yerli Pamu#arıdan At, 1 aggare, Köpekbaf, DeHlrmen, 

Geglk ue leylak Marlı-alarmı ha' ı lıer ncvı l\nbot bezı 
ıııı ti •.} lunek te olup malları A nuparııı D} ni tip nıemıu 
c lııın f ıklır 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

H l Per. 

an işleri Alı -satı 

an: 
İzmir lı n i~leri umum müdürlügun n g mruk idaresi k rşı

s nda ve mcnd·rek üzerinde bu unan komur depolarında bir nu

aralt depo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 5 Mayıs 

1935 günlemecinden itibar~n on beş gün muddetle açık arttır
may konu mu tur. 

Arttırma mayısın yirminci pazartesi günü aat on altıda birinci 
kordonda m· · 1 · "d · l b" an ı erı umum mu ur ug ınasında yapıla-
c:ı r. 

Şartname ·.her vakit komisyonumuza müracaatla i{Örülebilir. 
Arttırma} a g recelderin yüz cJJi liralık teminat makbuzu veya 
banka rnckt b ile birlikte komisyonumuza müracaat eylemeleri. 

6-12-15-19 1309 (619) 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Lİ.KTİ 

' 

ile başlayınız. 
Çocuk hastalıktan mutehassısı Dr. Bay AJi 

Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. EIJeri sıkışbrır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

LUTF. RO f 
EOZA DEPOSU , 

Kırıklık, baı a~rısı 
Ye bilhassa 

SITMAYI 
kartılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alıaı:ı. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

-ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Ku vetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekJe kabildir 

Ya içenlerden ıoruauz Yeya sizde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır 

:••••ııııeıaaııııaıııııııı•mıaııeııııııııııııı••••••••••••••••••••••••• 

= AZ MİZ UCUZ 
lL Ç 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ham.eı1i Ktzlıet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham karşısında 

. . -. . . . . -. . --. . . . . . . . . . .. .. .. -• . . .. -. . . . . . . ...•..........................................•..........•........... : 

Eczacı Kemal Aktaş 

esansları Kolonya ve 
Koku, H'Vk1 merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, ıençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep keku ile uiraşbm. 

işte eserlerim : iddia eeiyorum benim 
kokularımdan daha üıtüa bir koku bulup 
göstermek imkaRını vermiyorum. 

İZMİRLILER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği1 Alhnruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şi eler. 

Dikkat edec ğiniz iki nokta 
~ardır. 

Bırisi Eczacı Kemal Akta 
m rk ı. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çiınkü yapı

lam makdadır. 

İsimlerini benzetenler ıl-
lannın kıymetini göstermeye 
yanyorlar o kadar. 


