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111 Haraççı 
KARDE LER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Bekçisi, So-balıl<ın Çı1wr Siyasf Gazefodır Yeni Asır matbaasında basılmıştır. -- -

Basın 
Kongresi 

Önümüzdeki cumartesi günü, 
t\nkara 'da, basın kongresi 
~opJanacaktır. Türkiyc de, ilk 
tı olarak, böyle bir kongre 

lopfanıyor. Yani, ilk kez ola
r._k, hasının ulusal kurumlar 
lra ndaki değeri tanınmış bu
lunu; or. Denebilir ki , bugüne 
kadar Türk gazetesine değer 
~~riımemiş miydi? lçtem olmak 
aç n, bu soruya müsbet bir 
(:evap ,. crmiyecciiz. Türk ga-
zetesinden neler beklendiğini, 
onun gerçek rolünü anlıyanla-

~ırnız elbette çoktur. Böyle 
ıkcn basınımızın yapısı, itiraf 
t:trneliyiz, baştanbaşn yenile
şen bir memleketin büyük 
d<ı,. f.ları ile yan yana } uruyc-
cel.. ka~asitede bulunmı} or. 
Bunun bır çok sebepleri 'ardır. 
. Bir kısmı, doğrudan doğruya 

bıı gazetecilerin ) anlış gidi-
finden, bir kısmı da gcliş
ınemizi tıkayan tedbirlerden, 
basının kalkınmasına ulusal bir 
ıorunı gözüle bakılmamış olma
•ından doğmuştur. 
I Bizde, basın hayatı, acı deneç· 
erle doludur. Büyük felaket-

lerden sonra hürriyde, erkin
liğc susamıf bulunan yurddaş
lar, kurtuluş günlerinin haya
tımıza ha} at katan ha, ası için
de nasıl coşmuşlarsa, gazeleleri
ınız de bu coşkunluğu öylece 
} aşatmak jltediler. Burada yü
küm payımızı ortaya koyma
lıyız: 

Çok zamanlar, hürriyet anla
mının fena kullanıldııw ı bölme-
1 d h • 1 ~r e şa sı kav2alara, yer ve-
rıldi{:i gerçektir. Hürriyete alıı
ınamış buh.ınmamızın, siya&al 
terbiye eksikliğinin varacağı 
onuç belirmekte gecikmedi. 

~a~ın yasası, bu sonuçlardan 
. og-arak gazeteciyi ,üpheli bir 
l~~an .~aline koydu. İlkin hü
kum suren kontroJsuzluf a fren-
aizliğc karşı, bu sefer, sıkıcı bir 
kontrol konuldu. Frenler, öyle 
ıkıJdı ki basın arabasını yürüt

mek 2'Üçleşti.Yasanm amacı,ba-
e.ını kötü bir yoldan çıkarmak, 
devlet otoritesini taşkınlıklar
dan korumaktı. y oksm içtem 
temiz bir yurddaş olarak bası: 
nın tenkid ve kontrol hakkını 
~oketmek deiildi. Bununla 

eraber basın memleke-
tin en canlı işl~rile, der~nden 
derine uğraşmaktan çekinen 
bir yola saptı. Bu aşırı titizlik 
Yasanın maddelerinden mi çı
kıyor? Basın yasası, bizi her
h.angi bir memleket davası üze
rınde, idelerimizi serbestce or-

~~ja kalmaktan ya~aklamış de
gı dir. Oyle ise neden sı~kını
Yoruz, cenebilir. Bize göre, ya
~anın }apıldığı gün, basına 
arşı belirmiş olan gil'lı ensizlik 

havası b ·· d ' ugun e devam 
e~ıyor,gibidir. Onun içindir ki, 
bıtço_k gazetelerde, en boş, en 
ha1 vaı konular üzerinde başya-
21 ara t ı· · ras ge ınır. Basına karşı 
bu .. . l'k gu\•ensız ı ha\ asının kal-
t~rıhr.asını iştemck bir dilektir 

1
' şefler bunu çok görmiye

ceklerdir. 

Geçen yılların dcncçleri unu-
t l . • 
u rnaz ıı.ler bırakmıştır. Gaze-

tecilerimiz de "'ahsi d d"k d _ I• •• ••ı T C 1 0 U 
.. r goru mez olnıuıtur B -_ · u go-
runü~ten ~aşk~, x•~etele,rimi:ı.in 
dcvrım yoncyınde oynadıkları 

- Soım 2 cı 1Jalıif e<le -
••-vk•1. Ett.lci:n 

Y goslav muhtırası 
1 Macar notası bir tahkikat raporu 
ı Olmayıp konsey kararını tenkittir 

İstanbul, 22 (Hususi) - Ce
nevrcdcn bildirilıyor: İtalya -
Habeşistan meselesine uluslar 
kurumunun kanşmesını kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir. Di
ğer taraffan Ba:y Eden barış 
yolu ile bir anfaşm~ temini iç.in 
çahşmaktı:dır. 

italyan mehafılin~ göre Al
manya Habeşistanı l almz ma
nen teşvik ve teşcı etmekle 
kalmıyor. Bu memlektin silah 
kuvvetlt>rini son haddine çıkar
maırına d2 en geniş mikyasta 
yardım edi} or. 
Yugoslav memcı!'!'a domu 

Cenevre, 22 (A.A) - Yu~os
la\'ya 10/l tarihli Macar nota-
11nın doğru bir tzkikat raporu 
olmayıp 10/12 t2rihli konsey ka
rarını tenkit eden bir nota oldu-
iunu bildiren bir memorandom 
vermiştir. Yugosla\: ya ihti1aki 
yU\•alarım gözetmek için kurulan 
metodun yetmez olduğunu söy
lemekte, r 1arsilyıı canilerinin 

\ 

La rol ı ~ Litni11oj ( Cll('t'r«l< 

pasaport alabilmiş olmalarım Lavam Cenevreda 
yeniden tenkit etmekte ·ve Cenevre, 22 (A.A) - Bay 
tahkikabn derinleştirilmesini is. Lava! ~u sab~h Cenevrcye 
tem ektedir. gclmışbr. 

Bitlerin • ev 
................................................................................ 

panın siyasal yapısı • • 
ıçın 

Hiçbir progranı teklif etmiyor 
Vaşington 28 (A.A) - Hit

lerin söyle\•inin Almanyarun 
durumunu e) ice tesbit etme
mesi ve Avrupanm siyasal ya
pısı için hiç bir program tek
lif etmemesi tecssiifle karşı
lanmışbr. 

Paris 22 (A.A) - Gazeteler 
Hitlerin söylevinin komünizme 
karşı şiddetli \'e siyasal dü:r:en 
için taşıdığı tekliflerin değersiz 
olduğunu ya;ıyor1ar. 

Populer gazctc!i Almany~, 
Rus yanın da Fransa ' e İagiJ
terc gibi bir emniyet uasuru 
olrtuğunu kabul etmedikçe Av
rupa durumunda istikrar müm
kün olmı)acağım y zııor. 

Humanite gazetesi, Hitlerin 
- (ı tt ' 'i inci stlhif ed.t -

••mJ'!JıNNJ> .... ~ . 
• 

-. si paşa ve Me rutiyet 
• • ..... 11.Yli~~ 

eşı .. ut ·ye e · önce ve sonraı i 
Arnavutluk vakayii 

Meşrutiyetin ilanına en büyük saik birinci ferik Şemsi paşa
rnn ölümüdür. Şimdiye kadar bu bapta yazılan yazılar ya yanlış, 
yahut romantiktir. Halbuki tarih bu iki bakımla yazılamaz. Bu 
zamana ait olan vakayii anlamak istiyenler 

Pazaı~ aiiııündeıı itibaren 
Bu baslık alblMla YENi ASIR sütunlarında çıkacak tefrikayı dikkatle takip 

dmelid"rler. Bu ı.k deierli uerin muharriri Şemsi paıamn yaYerlijiai .e buuai 
katipliğini yapmış e&.n Bay Süleyman Sırrı' dır. 

• 
1 

Mac Donald başkanlığı 
Baldvine bırakacaktır 

Loit Corcun da kabineye girmesi 
Muhtemeldir - Hitlerin söylevi 

Londra 22 (A.A) - BaldYi
nin başbakanlığı alacağı mu
hakkak i'Örünmektedir. Loyd 
Corcun kabineye girme•i hak
kında kesin bir şey söylenm~
mektedir. 

londra 22 (A.A) - Her par-
inin gazeteleri Hitlerin söyle

''İnin barışçı olduğunu ve eyi 
karşılanması ve aynı düıünce 
ile cevap verilmesi Jizuagel
diğini söyliyor. 

Londra 22 (A.A) - Bakan
lar kurumu toplanmış fakat 
Hitlerin söylevi etrafında görüş
meler yapılmamıştır. Bu söylev 
Çarşamba günkü toplantı da 
konuşulacaktır. Bu vuile ile 
kabine B.BaJdvinan Avam ka-

Jlay IJaldriu 

maraıında yapacaiı diyevin 
metnini tesbit edecektir. 

Goering Sof yadan sonra 
e grada gidecekmiş 

Zi raret hrziran a ı . . 
içinde .. apılacaktır 

............. 
İstanbul 22 (Hu usi) - Sof

yadan gelen bir habere göre 

Alman hava bakanı General 

Goering Sofyadan .ııonra Bcl

grada gidecek \'e Yugoslavya 

ricali ile de görüşecektir. Goe

ringin Sofya ve Belgrat ziya

retini haziran ayı içinde yapa

cağı zannediliyor . 
ı.ocı·w!I -

G. Nüfus sayımı 
anun e iller hevetinde kabul e< i di 

.t 

Ekonomi bakanının tetkikleri 
İstanbul, 22 (Hususi) - C. H. Parti i matbuat bürosu ~eHi

ğine Bay Necip Ali 2'etirildi. 
Ankara, 22 (Hususi) - Genel Nüfus sayımı talimatnamesi 

vekiller heyetinde kabul edildi. Bu talimatnameye göre sayımın 
başlıyacağı gün sayım bitinceye kadar tramvaylar, otomobiller, 
ve otobüsler işlemiyccektir. 

Ankara, 22 (Hususi) - Ekonomi bakanı Bay Celal BaJa~ 
hazirah içinde memlekette bir tetkik seyahatine çıkacak, )e•ı 
fabrikaları gezecektir. Celal Bayar bundan sonra da Rusya se• 
yahatine çıkacakbr. • ........... ... 
·································································•••&••••• Bu da Bir Fikir 

- Yahu komıulann arbk kavıra etmiyorlar 
- Birbirlerine klatüler el« ondan 
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Bu salah devam ederse rlcul yüzde 
Bir ih imale rağmen kurtu abilırdi 

---~ ... --------
Ben o gün size en güzel bir 

müjdemı vermek müsabakayı 
kazandığımı söylemeRe koş-
uşkcn acı hakikata inanmak 

istemi}rordum: Bana Erknl has
ta... Erkul gitti demişlerdi 
Çıliın gibi odanıza koştum. 
Telefonu aldım, her şeyi 
llnlamak. Ve sızı bulmak 
latiyorduml Ne sordum? ne an
lamıştım? Bildiğim bir şey varsa 
~n büyük ümidimi kaybetmiş
t~~! Bu uzun kağıt bana ben
l~gımi unutturdu, neye gelmiş
h•? Kazanç, muvaffakıyet, 
hepıi bir sabun köpüğu gibi 
ıiSnmüı beni boşluğa yuvarla
nıışb. Herşcy mahvolmuş yal
bız damla damla içimi yakan 
bir ateş kalmıştı.. Bacaklarım 
beni taşımıyor, hocamın kolun
da sürükleniyorum tanrı ... Ne 
olur bu da bir yalan olsa!. Yi
ne başım üstünde elinizi, yine 
kulaklarımda sesiniz,i yine yü
zümde o sıcak nefesin ruhuma 
yeni bir iman yeni bir hayat 
aşıladığını duysam. 

Yine tekrar " seviyorum, ae
Yiyorum, seni Erkul ,, diye hay
kırabilsem!.. V • galiba haykır
mak istedim. 

Bitti!.. Diyen bu mektuba 
isyan ederek haykırmak iste
dim. Sesim boyazımda tıkıldı. 
Ben hocamın kolları arasında 
kaldım. 

Gözlerimi açbğım vakıt odam
da yatağımda idim ne vakıt 
buraya gelmiştim! ne olmuştu? 
Korkulu bir kibüs içinde idim. 
Hala uyanamıyorum sandım. 
Kaç gün? Kaç hafta oldu bil
miyorum. Günlerim kurulmuş 
makina gibi geçiyor. Ben za
man denilen ölçünün ayarını 
~iybetmiş ~oşuyor~•· Hocam 

r.kulun gosterdiiı bu yoldan 
ıerı. dönemezsin yörü diyor, 
benı İzmirc çekmek istiyor!. 

Yeni bir müsamere.. Seya
hat değişiklik seni avutur ha
yat ızbrabı yenebilenind~. lz
brabı yenmek ı.. 

Ben '- ·· " k A uu sozun arşısıada : 
şkm ızbrablarını severim de

yen Arnayı andım ve ona hak 
verdim. Erkul, bana 11 beni unut 
Kaya ! " diyorsunuz 1 Sizi unut
mak. · · Damarlarımın kanını 
durdurmak k Jb' 
• • 1 a ın çarpınbsını 

ışıtmemek, düşünmek hassamı 
kaybetmektir. Neyse ölilmü dü
şünmemek h ıyata aşka uzan
mak, onu kendime çekmek is
r ıyorum.. Heyhat buna engel 
olan. ~crhametsiz yılanın başı
nı ıızın göğsünüzden benim 
kalbime dayadınız dı.şlc . . . . rının 

zchırıle parçalandığım bir sı-
rada sevgili Amanın tel 
yazısı erişti. Artık ümit 
bana bakıyor, ona inanmak 
ve sizi beklemek için kuvvet 
buluyorum. Burada yarım ka-
lan eserinizi bitirmek . . . 
de k . ıçın sız 

yaşıyaca ıyi olacaksınız 
Erkul.. Ilahi aşkını y·u· w • d 

regın e 

gizliyebilen ~ok büyak bir ba
şı, ancak o yeşil bakışların 
üstünde benim Öz.beni yara
dan baş olabiliyor. Sizin ba
şınız sizin elinizden çıkan Öz
beni, bu aşk sembolüne ulaş

tırırken kulağınıza fısıldan 
sözleri unutmayınız: "Çapraşık 
duyguları düzlüğe çıkaracak 
el sizill elinizdir Erkul,,. 

Erkul mektubu okucken gah 
dudakları yeisle büzülüyor, 
gah aşkın sesiyle gözleri bir 
noktaya dalıyor, ümit ve ha
yatım birleştiren bu sabrlarla 
o da yaşayacağına inanmak 
istiyerek yüzü açılıyordu. 

r. ektubu katladı Amaya mü
teşekkirane baktı.. Genç ka
dın bu bakışta aradığını bul
muştu. Sevgili Kaya ilk kud
reti göstermiş, en büyük pro
fesörlerin yapamadığı telkini 
yapmıştı artık bekliyebilirdi ... 

•••••••••••• 
Erkul profesör ( .. j) yi hay-

rete düşüren bir süratle salaha 
doğru yürüyordu. Enjeksiyon-
lar bitmiş fakat zücudda da 
aranılan kuvvet belirmişti. Ame
liyatsız bu salah devam eder
se Erkul yüzde bir ihtimale 
rrğmen kurtulabilirdi. 

Bu sabah Arna gülerek ka
pıdan başını uzattı: 

- Erkul bak, sana ikinci bir 
eksir daha getirdim, dedi.. 
Kayanın üstünde yaptığın kuv
vetli tesir kadar onun da sana 
olan tesirini inkS.r edemezsin 
artık.. Dün doktor (]): 

- Bayan Ama bastaoıız çok 
iyi gidiyor. Onu bizden çok .siz 
kurtanyosunuz sanırım: tebrik 

ederim, dedi. 
Şimdi ben de, seni benden 

çok Kaya, kurtarıyor deyece-
~ • t N d . ? gım... e ersın ... 

Erkul elini uzattı, güldü. 
- Ne diyeceğim ver, şu ek

siri senin dediğin olsun yav
rum!.. 

Erkul zarfa baktı: 
- Bu İstanbuldan değil, üs

tünde lzmir damgası var. 
- Kaya İzmire gideceğini ve 

Cemal şakirin ısrar ettiğini ya
zıyordu, unuttun mu? 

-~onu v01-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maden et leri 
Kütahya, 22 (Hususi) -

Ekonomi bakanlığı maden mü

hendisi bay Nadir Hakkı tet

kiklerde bulunmak üzere şeh

rimize gelmiştir. 

Sporcuların 
•• •• Atatürk gunu 

İstanbul - Atatürkün Sam
suna ayak bastığı 19 Mayıs 
gününün Atatürk günü olarak 

kabul edilmesi teklifi üzerine 
İdman Cemiyetleri birliğince 
kabul edilmiştir. Önümüzdeki 

cuma günü sporcular Atatür
kün günlerini kutluluyacaklar-

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane sıneması 

24 ınnyıs CUMA gföıünden itibaren FİLM göstermeğe 
başlayacaktır. Tertip ettiği zengin programda : 

GiZLi SEVDA 
Başrolde (HAYA TiM SENİNDİR) filminin unutulmaz yıldızı 

. ]{f~NE )) ! TNE 

L~~LEBiCI6'HôRHôR esAGA 
Şe ır Tıyatrosu sanatkarla.rının temsil ettiği büyük operet 

FİYATLAR YENiDEN İNDİRİLMİŞTİR 

undan 
r-tı ... kava ... r aı·ıs 

H.ıkimin yanındayım, Konu
şuyoruz. Ann noldaya dokunu
yor, sanıyorum. 

- İş ceza vermelde değil, 
düzeltmektedir. 

Öyle yavaş konuşuyor ki, 
duymak iç:n ona doğru cği!
meliyim. 

- SuçJu!arı düze!f-ı."lek r-::!rc!~. 
Dü~jnüyorum! h.te Lı: m 1-

ğın ne olduiunu bi!m:ye.ı bir 
adam. Bu l ,., 'ro l.:..' me ek 
iddiasında de ı:d;ı·. 11·n b'r 
şeyi ayıp rrörmiyen do ~v a 
benziyor. E inden :;el -. .yı 

ed;yor. Fakat elinden ge!me ... e 
her şeyden önce sosyeteye h'z
met ettiği için kmşuna d'zi
yor.Hiç bir mcıhamet o'mam~s.ı 
gereken mahkumu l{urlara-
mı yor. 

Üç çeşit a c;m 
Gene düşünüyorum! uçlu 

sözünün burada hiç bir mıması 
yok. Şimdi ölüm cezasına 
çok yer verrmiş olan Rus 
ceeza kanununun on seneden 
üstün hapis cezası tanımaına

masmın sebebini anhycrum. 
Eğer kanun dışına çıkmış olan 
adam yine onun çevresine gi
rebilecekse, on yıl geçmeden 
sıirecektir. O vakıt, artık ma
nası kalmıyan bir cezayı uzat
mak neye yarar? 

Hakim, hulya içinde gibi sö
züne devam ediyor: 

- Eğer cinayetler çoğalır 

da işliyenleri ürkütmek lazım
gelirse daha sert ceza veririz. 
Bir ordu dağılmak tehlikcsile 
karşılaşırsa, örnek olsun diye 
bozguncular kurşuna dizilir.On 
beş gün önce üç sene kürek 
yiyecek adam, bir kaplanlığı 
canile öder. Fakat biz salgın 
hastalığın önüne geçtik ve bir 
çok adamları kurtardık. Bizim 
ahlakına aykırı bulduğumuz 
şey, soysal tehlike karşısında 
çok sert davranmak değil, bi
rini hapsedince onu bir kelime 
içine hapsetmektir. Bir cani, 
sanki bütün ömrünce cani imiş 
gibi hareket etmektir. Halbuki 
cani, sadece öldürülmüş bir 
adamdır. 

Düzeltmek, düzeltmek !.. Bu 
yolda büyük başarımlarımız 
var. 

Onun ~örüşünü anlatmağa 
çalışayım. Bir haydut, haydut
luk ananası içinde yaşıyan bir 
adam elbet bir çoban olamaz. 
O macera hayatında karanlığa 
alışmışbr. Eski yaşayişinin ge
liştirdiği alışkanlıklara bağlıdır. 
İstediğini yapmak ister. Belki 
cesareti, hakim olmak isteği 
vardır. Onu namus ıözUne bağ
lamak imkanı yok. 

Fakat işte size bir mucize: 

leti önü 

da 
Bu hırsızları, bu haydutları, bu 
katilleri hapisten çıkarıp bir 

kaç tüfengin otoritesi altında, 
beyaz denizi Baltık denizine 

bağiıyacak kanalı kazmağa 
gönderiyorlar. Orada tekrar 

ar 
r 

cezası. 

- Bekliyorlar. 
- Ne bekliyorlar? 

Hareket müsaadesini. 

Nereye hareket? 
Sadece hareket, trene bin-

mek. İstasyon garı şaşmıyordu 

Jfosl.'oı-adau bfr manzara 
macaraya kavuşuyorlar, hem de 

ne macera! 1 
El sürülmemlş 

topraklarda 
işte şimdi, devleşmiş çiftçi

ler gibi, bir denizden diğerine 
kocaman bir sapan yolu açı
yorlar. Kayan topraklan dağ 
gibi iskelelerle biriktiyorlar. 
Akşam gelince, tüfenklerin 
kontrolu altında, yerlerine dö
nüyorlar. Yorgunuluğun son
suzluğu, el sürülmemiş toprak
lar karşısında yarattıkları esere 
bağlanan bu insanlar arasına 

sessizlik koyar. Yavaş yavaş 

oyuna kapılıyorlar. Aralarında 
i'çi takımları ğibi yaşıyorlar. 
Başlarında mühendisleri, kal
faları var. Zira hapishanede 
ne bulunmaz ki. 

- Sizin ada!etinizin temel
lerini kabul edelim, bay hakim. 
Eakat şu da;mi kontrol, içeri
de bir yerden bir yere iİtmek 
için pasaport almak mecburi
yeti, ne tah2mmül edilmez şey. 

Bununla beraber, işte şimdi 

bunu da anlamağa başlıyorum. 
Burada bir sosyete kurdular 
Şimdi insanların kanuna saygı 
göstermekle kalmayıp kanun 
içinde yaşamalarını istiyorlar. 
Zira öyle olmazsa disiplinden 
eser kalmaz.. İşte bir arkada
şin anlattığı bir hikaye ki bu 
duruma biraz ışık serpecek. 
Treni kaçıraığı için uzak, bir 
şehrin garında bekliyordu. Bu
rada takım takım pılı pırb 
gözüne çarpıyor. Akşam olun
ca bunların sahipleri bir bir 
geliyor, kendi evlerinde imiş
ler ~ibi yerJe~iyorlar, yemek 
pişirmiye kuyuluyorlardı. Şar

kı söyliyor, çocukları uyutu
yorlardı. Arkadaşım istasyon 
şefine soruyor. 

- Ne yapıyorlar burada? 

buna. Bunlar trene binmek ne
reye olursa olsun gitmek iste· 
yorlardı. Kaderlerine ne çıkarsa. 
Yeni yıldızlar keşfetmek isti
yorlardı. Buradakiler onlara sö
nük geliyordu artık. Arkada
şım ilk önce bunların sabrına 

hr.yran kalıyor. İki saat bir 
bekleme salonunda durmak 
ona çekilmez bir şey gibi ge
liyordu. Üç gün kalsa deli 
olurdu. Fakat bu bekleme sa
lonunda yavaşça şarkı söylü
yorlar, çay semaverlerine eği
liyorlardı. 

Arkadaşım tekrar istasyon 
şefine koşuyor: 

- Peki amma, bunlar ne 
vakıttan beri bekleyorlar böyle? 

İstasyon memuru kasketini 
çıkarıyor, başını kaşıyor ve bu 
uzun düşünce sonunda: 

- Beş altı yıl oluyor! Diyor. 
Ruslar daimi geziciler 

Zira, Rus milletinin bir kıs
mında bir ğöçcbe ruhu vardır, 
Yerinde durmaz. Asyalıların 
şu eski isteğine, yürümek, 
kervanlara katılmak hevesine 
kapılır. Bunlar daima bir şey 

ararlar. Ya Allahı, ya doğruyu 
ya geleceği, evler onları top
rağa çok derin bağlarsa, he
men yakayı sıyırırlar. 

Bunlar dünyayı seven insan
Jardır. En çok kendi hayelle-
rinde yaşarlar. Bunlara topr~
ğı, elle tutulur şeyleri oğret-

mek lazımdır! işte rejim bu 
ezli göçebolerle mücadele edi-
yor. Yıldızların arkasından 
koşmamalarını isteyor. 

İşte bunun için evler yapı
yor, bu adamlara satıyorlar. 
Bunun için iç pasaportu usu
lünü tatbik ediyorlar. Yine 
yerinde duramayauları da Si
beryaya gönderiyorlar. Böyle-
ce, belki, yeni, yerinde duran 
fabrikasını seven bir insan ya
ratıyorlar. 

TAYYARE SİNEMASI 
3HSI 
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an1utay o'J"nbı nda 

. ~ H 
Ankara, 21 (A.A) - C. 

Partisi Kamutay grubu dün 
,öğleden sonra saat 15 te top
landı. Gurup kendisini ilgilen
diren bir takım işler hakkında 
görüştükten \'C karaı lar aldık
tan sonra Partinin yenilenen 
progr mında amacladığı toprak 
l·anununun esaslarını hazırla
mak üzere partice yapılması 
k .. rarlnştırılnnş olan 15 kişilik 
özel komisyonunu seçti. Ve 
I' amutay başkanlık divanında 
açılan sekreterliğe partice ady· 
lanacak olan arkadaşı sapta· 
ladı. 

Bundan sonra hükumetten 
Kamutaya sunulmuş olan vergi 
kz.nunlarmm esasları üzerindeki 
görüşmelere geçildi. Bir çok 
aytaçların söylevlerine fina 
bakanı ve bütçe komisyonu 
cevap verdiler. Bu kon şmalar 
sonunda gurup hükü"."\etİn sun· 
duğu bu kanunların yer:nde ve 
doğru olduğu kanağına erercb 
esaslarını b nimsedi ve kabu 
etti. 

n aks 
Anketi açıldı 

Ankara, 21 (A.A) - Tür~ 
Dili Araştırma kurumu genci 
sekreterliğinden: 

Türk sentaksinin kuralları 
araştırılırken konnşma dilinde 
ve konuşma diline uygun ola· 
rak yazılmış folklor eserleri ile 
kitaplarda görülen cümle ve 

terkiplerin yapılış şekilleri hak
kında bir anket açılmıştır. 

Sentaks anketi adını verdi· 
ğimiz bu anketin nasıl yapıla· 
cağını gösteren bir program 
yapılmış ve bütün il ve ilcelerle 
Halkevlerine dağıtılmiştır. 

Programa göre her ile ve 
iJcede bulunan derleme kurul-

ları ile Halkevlerinin dil, tarih 
ve edebiyat komiteleri halkın 
konuşma dilinde yazı sentaksi
mizden başkallık gösteren sen
taks şekillerini ve ata sözleri, 
bilmeceler, masallar halk te
kerlemeleri gibi folklor varlık
ları ile halk diliyle yazılmış 

hikaye ve tiyatro gibi kitaplar
da bulabilecekleri yazı sentak
sinden değiğişiklik gösterir 
cümle ve terkipleri fişleyecek
lerdir. 

Dilimiıin öz konuşma kay
nağındaki bütün sentaks var
lıklannı ortaya çıkarmak için 
açılan bu znketin büyük verim
ler vereceğini umarız. 

••• 
Amba a: eşyaysı 
Paralaı ı nasıl ödenecek 

Muvakkat kabul usulünden 
istifade ederek memlekete so
kulacak ambalaj eşyası para
larının ödenmesi hakkında Ti
caret ve Sanayi odasına bir 
yazı gelmiştir. Bunda denili
yor ki: 

1 - Mal Türk taciri tara
fından satın alınmıyarak sadece 
ihraç maddesile doldurulduktan 
sonro geri gönderilmek üzere 
getirildiği takdirde her haniİ 
bir şekilde ödeme yapılamıya
ca~ından bedelinin ne klering 
hükümlerine ve ne de serbest 
dövizle tediyesi mevzuu bahso
Jamaz. 

2 - Mal Türk taciri ta:n
fından satın alınarak ihraç 
maddesile doldurulduktan son
ra her hangi bir firmaya ve
ya memlekete gönde:ilmek 
üzers celb edildiği taktirde be-
delinin o maim menşeyine ait 
memleket muvarıdatına tatbik 
edilen hükümlere göre .mua· 
mele görmesi lazımdır . 

Kayık vermiş 
Kendisin ait bir kayığı iece 

ehliyetsiz kimselere verip fe· 
ncrsiz olarak denizde gezdir
ten Karşıyakada Rayegin so
kağmda Cevat hakkında tah

'kata bql 
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değişikliği bütçe encümeninden 
Ankara, 21 (A.A) - Dör- lizasyon kelimesiyle biz Stan- minde olduğumuz bu hatıraları çıktı. 

iş ence 
Fareler nerdeyse kafamı kemirmeğe 

Koyulacaklardı Bağırıyordum 
Soluğum kesilmek üzere idi. 

Kuyuda vücudumu saran kum
lar o kadar fazla bir tazyik 
yapıyordu ki nefes alamıyor
dum. Başımıza konan teJ ka
feslere gelince aç fareler bun· 
lar etrafında hiç durmadan 
dolaşıyorlardı. Bu hayatımda 

duyduğum işkencelerin en müt
hişi, en inanılmazı idi. Beynim 
yerinden fırlayacakmış gibi 
zonkluyordv. Ansızın farelerden 
biri durdu. iki ayağı üzerine dikil 
di. Küçük parlak gözlerini göz
lerime dikti. Alnımdan büyük 
ter daneleri akıyoadu.Korkuyor
dum. Kelimenin en ~eniı anlamı 
ile korku nedir anlamıştım. Ya
tıımda Vilyamm gittikçe takat
tan kesilen sesi boğuluyormuş
casına bir hırıltıya çevrilerek 
binbir lanet savuruyordu. Bu 
işkence, bir kaç dakika süren 
bu ıstırap bana yıllardan uzun 
gelmişti. Ansızın mahzeni bir 
ışık kapladı. İçim hopladı.Yar
dımımıza koşanlar mı vardı. 

Hayır. Kolonel Thurner, en 
merhametsiz, en hınzır tavn ile 
bizi selamlamağa gelmişti.Şimdi 
her şeyi acı bir açıklıkla görü
yordum. Bu korkunç iıkenceyi 
emreden ve yaptıran kolonol 
Thurnerin yanında altı Çinli 
dilenci vardı. Ve bu dilenciler 
Dul T ehinin karargahında bi
zim hizmetimize konulan di
lencilerdir. 

O gün bize yoldaşlık eden 
Çinli zabit : Kolonel Thumeri 
bulma\c için bunları sizin ma
iyetinize veriyoruz. demişti. 
Bir büyük fare yammdan geç
ti. Adeta yüıüme sürüniircesi-
le yaklaıtı. Wilyamm sesini 
cuymayorum. Zavallı baygın 

mıdır, ölmüşmüdilr, diyorum. 
Bajlrmak isteyorum. Son bir 
gayret daha sarfederek sesimi 
çıkarmaia çalışıyorum. Heyhat 
sesim buj'azımda ilmekleniyor. 
Fare o kadar yaklaşmııtır ki 
onu artık fark edemiyordum. 
Sadece gözlerimi kapadım. 
Kendimi mukadderata terk~t
miı gibiydim. N erdeyse o ke
miricı dişlerini etime geçirecek 
beni ısıracaktı. 

Bu bir dakikalık korkunun 
üz.erimdeki tesirini anlatmak 
imkansızdır. 

Bekledim. Korku ile titreye
rek bekledim. 

Hiç birşey olmadı. İğrenç 
hayvanın dişleri etime girmedi 
gözlerimi açtım. Şaşkın şaşkın 
etrafıma bakıyordum. Demin-
cek gördüğüm dilenciler şimdi 
kafamıza geçirilen kafesler 
önünde oturmuşlardı. Sopala
rına ba_ğlı olan kutulardan çı
kardıklara afyon pAketlerini et
rafa saçıyorJardı. Bu paketler 
Üzerlerindeki kırmızı mavi ren
gi tamdım. Fareler paketlerin 
cazibesine kapılarak onları ke
mirmeğe koyulmuşlardı. Kolo
nelin dişlerinde müstehzi bir 
tebessüm belirdi. İşkencemizi 
devam ettirmek istediiini an
lıyorum. Gözlerim beni korkutan 
menhus havvanlarm hareket
lerine dalmış bulunduğumdan 
dilencilerin gittiklerini göı me
mi,tim bile .. Falcat Kolonel 
hala ornda idi. Açık kapı ya
nında... Sağ elinde tabancası 
m tutuyordu. 

Ansızın manzara değişiyor. 
Dul Tcbinin kafamızdaki ka
fest..- karşısında oturmuş bu
lunduj-uaıu ıörtiyorum.Farelere 
(_elince pak • yiyiace Dul 

l T çhinin sihrine kapılmış gibi 
duruyorlardı. Ve ben bütün bu 
manzarayı görüyordum. 

Az sonra dikkat ediyorum. 
Yan karanlığı yaran gözlerim 
iyice farkediyor. 

Kolonel gitmiştir. Dul Tchin 
de artık karşımızda değildir. 
Onların yerini Tcd almıştır. 
Farele de oradadır. Fakat ha
reketsiz duruyorlar. 

Boğuluyorum. Bağırmak fer
yad etmek istiyorum. Muktedir 
olamıyorum. 

Fakat Tedin nesi var? Bu 
adama da ne oldu ki kımılda
mıyor bile ... 

1 

Üzerinde bir lngiliz ünifor
ması var. Taşıdıçı işaretlere 

göre kumandan olmalıdır. Te
bessümle eğiliyor. 
Hayır yanılmışım. T ed deyil 

kolonelmiş ... Tabancasını çeki
yor. Fakat kuvvetli bir çift 
kol, Alkaponun kolları Koloneli 
tutU}Or. 

Nasıl gelmiş, burada oldu
iumuzu nereden haber almıştı? 

Farelerden biri yavnş yavaş 
başını bana çeviriyor. Tam Al
kaponla Tumer arasında ve 
karşımda yeralmı' bulunuyor. 

Hayır, hayır bu da yanlış ... 
Alkapon değildi bu adam. Bu
raya gelen, imdadımıza koşan 
adam Çinlilerin generalı olan 
Wang King Yu idi. Peki 
amma niçin imdadımıza koş

mıyordu. Niçin Dul Tchin 
lakayt tavırlarla bize bakiyor
du. Kolonel tekrar kurtularak 
bana yaklaşıyor. Tabancasını 
tevcih ediyor. 

Dul Tchin eğili)'Or. 
Fare bu aralık üzerimize sal· 

dırıyor. Yanağımı ııırıyor. Acı
ıını şiddetle duyuyorum. Bağı
rıyor, bağırıyorum. 

Dul Tchin tatlı bir sesle ba-
na hitap ediyor: 

- M. Bilbo kımıldamayınız. 
En kötü dakikalar ıeçmİ§tİr. 

- Somı Vm· -

Denizlide 
Sıtma mücadelesi 

Denizli, ( Hususi ) - Aydın 
mücadele mıntakasına bağlı 
Denizli sıtmn mücadele şubesi, 
fevkalade çalışmaktadır. Mınta
kası dahilinde mevcut mektep 
ve ltöylerde sürekli bir takip 
yapan mücadele memurları va
zifelerini bir inkılap işi, bir 
ulusal ülkü olarak gütmekte
dirler. Bu yüzden binlerce sıt
malı, kanlaşıyor, köyler iillü
yor. S·tmalıların tedavisi husuA 
sunda gösterilen sürekli takip 
ve hassasiyet cidden sevinçle 
karşılanır bir vaziyettir. 

Mücadele memurları aynı za
manda mmtakadaki temizlik, 
gübre ve hela gibi mahalli iş
lerile uğraşmaktadırlar. 

Bu hususta tutulan istatis
tikler çok değerli ve mucibi 
memnuniyettir. 

Mmtakadaki birçok batak
lıkların kurutulması için büyük 
ölçüde keşifler yapılmış,plinlar 
hazırlanmıştır. Ufak tefek ba
taklıklar kurutulmuf, bazı yer
lerde sürfelerin inkişaf etme
mesi için tedbirler ahnmııtır. 

Bu hususta çahıan sıtma 
doktoruna ve o işin ülkücü ar
kadaşlara Denizli hesabına de
jil, inkılap payına tetekkür et
-.ek çok deiedidii ....,.._ 

düncü tecim ve endu""stri oda- dardizasyonu teylörizasyonu bir standarişasyon sava•ı mev-.,. Bütçe encümeninin onayladı-
Jan genel kurultayı bugün saat teşkilatlanmayı, ileri teknik ve zuu bahs olurken hep birden ğı değişikliklere göre kahve-
15 te ekonomi bakanlığında kaliteyi ve marketing kelime- bir kerre daha göz önüne ge- nin kilosundan 30, çaydan 60, 
Ekonomi bakam celal Bay:mn siyle ifade edilen piyasa için tirmemizde tayda vardır. ham veya temizlenmiş kauçuk-
bir söylevilc açılmıştır. Bakan- Taş, paçavra, un, tuz, karış· tanl ve mamulitmdan 100, 
hklar. vilayetler ve ulusal ban- brılmış tiftik, balyaları ortaları ( ancak ayakkabılar ctıiarıdan 
kalar murahhas ve mümessil- ıslatılmış veya ecnebi madde- gelirse-96 ) kuruş istihlak reıs-
lerinin iştirak etmekte olduk- ler sokulmuş pamuk balyaları, mi alınacakbr. 
ları kurultayın bu açılış töre- pekmez, muz, üzüm ezmesi, Çeşitli lastik ayakkabılardan 
minde Tüze bakanı Saracojlu karışhnlm!ş afyon torbaları 50, Jistiklerin elektrik levazı-
ŞükrU ile Tarım bakanı Muhlis kum delice çeşitli mahsul ka- mından 46, pençere camından 
Erkmeıı, gazeteciler ve bir çok rıştmlmış hatta kükürtlenmiı 4, çeşitli kağıt ve mukavvadan 
kimseler bulunmuştur. arpa tab~kbane ve ve ölü da· 3, pamuk ve pamuk ipliği 

Celal Bayarın söylevinden var yünü kanştmlmış yaprak- mensucntından 21, yün,kıl ipli2'i 
sonra kurultay başkanlığı ve lar bir haylı yıl ev\'el bizzat ve halattan 35 Bunların men-
sekreterleri seçimi ile komis- vakaya şahit olanların bana sucat hazır eşyasından sıkleti 
yanları ayırımı yapılmış ve es- Marsilyada anlatmış oldukları 200 grama kadar JOO, alb 
başkanlığa Kamutayda Tekir- bir hadisc}İ hatırlatıyorum. yilz. grama kadar 45, fazlasın• 
dağ saylavı Şakir Kesebir se· ... Bir yumurta ihracatçısı. ls- dan 25) ıapka taslaklarmın 
çilmiştir. Kurultay komisyonla- mini bilmiyorum. Üstü, altı ay- kiloıundan 25 kuruş resim alı-
rı da şöyle ayrılmıştır: ni olduğunu iddia ettiği yu· nıcakbr. 

1 - Ticaret o-in,lnn kanun mu~ta sandıklan başka türlü, Verıiye tabi maddeleri yurt-
ve zizamname encümeni. yam üstü düzgün iri taneli, ta istihsal ve imal edenlerle 

2 - Ticaret borsaları en- ortası bozuk küçük taneli çık- hariçten getirenler ayrıca ih· 
cümeni Hkoıumıi bakam Celal Boyw· bğı zaman kabahatı •.damları- tiılik vergiıini ödemekle mü-

3 - Umumi ticaret mağ::ı· mal hazırlama, sevketme tek- nın üzerine atmaktan başka kelleftir. 
zalar encümeni 

4 - Rasyonalizasyon ve 
standarizasyon encümeni 

5 - Deniz mahsulleri encü-
meni 

6 - Dilekler encümeni 
Kurultay bu açılış toplantı

sına son veımeden, Atatürke, 
Kamutay başkanımı, başbakan 
İsmet İnönü:ıe kurultnyın içten 
sevgi ve saygısile bağlılığının 

bildirilmesine karar vermiştir. 
Kurultay encümenlere gele

cek raporlan ~özden i!eçirınek 
için ikinci genel toplantısını 

önümüzdeki cumartesi günü 
yapacaktır. 

C lal Bayarın nu u 
ANKARA 21 (A.A) - Eko

nomi bakanı CeHil Bayar bugün 
Tecim ve Endüstri odaları 4 cü 
kurultayını açarken şu söylevi 
söylemiştir : 

Türk ticaret ve sanayi oda
ları kurultayının sayın üyeleri, 

Yurdun tecim endüstri finans 
kısaca ekonomk alemini temsil 
eden dördüncü kurultayımızı, 
hepinizi selamlıyarak açıyorum. 
Son toplantınız tarihinden beri 
yurdun iş ve ekonomi politi
kasında ulusal ekonomi yönde
minden ehemmiyetli adımlar 

ablmıştır. Bu adımların ana çiz
gilerini her birinize ayrı ayrı 
sunulmuş olan bitiklerde bula
caksınız. 

Ben sizin dikkatinizi geçmiş· 
te yapılmış, bitmiş veya bitmek 
üzere bulunan işler üzerinde 
israf etmiyeceğim. Bu kadar· 
cık işaretim bile yalnız Türk 
iş aleminin hükumete takibet· 
tiği iÜdümlü ekonomi politika-
sında ne derece şuurla, disip
linle yardım etmiş olduğunu 
söyliyebilmek ve özlerinizde 
temsil ettiğiniz kütleye teşek
kürlerimizi arzetmek içindir. 

Size önümü2deki yıllarda 
ayni yollar üzerinde belki da
ha hızla devam edeceiiaizi 
kısaca söylemekle iktifa ede
cej'im, Çünki içinde bulundu
ğumuz şartlara göre en doğ

ru ekonomi yolu üzerinde ol
duğumuza tecrübemizden doA 
ğan bir inancımız vardır. 

Rasyonellefme 
Arkadaşlar, Rasyonelleşme 

önümüzdeki yıllarda emek ve
receğimiz mevzuların üstünü
dür. Bu kelime ile kastettiiı
mız mana şudur. 

niğini kasd ve istihdaf ediyo- çıkar yol bulamamışhr. Alıcı, Vergi sıkletinden alınır. Ke· 
ruı. Yurtta her köşede her memlekete gönderilmiş çürük ıirler tam sayıdır. ithalatta 
alanda uyanıklık, ekonomik bir cima partisinin sandıkları ıümrük resmile beraber öde· 
kalkınma gayreti heyecanı üzerinde kurtlar kaynaştıiın· · 

d m~ 
var ır. Tar hin en büyük inki- dan şikayeti havi resmi dosya- Daha önce başlayıp kanu· 
labı o!an Atatürk devrimi ulu- lanmız vardır. nun neşrinde tahakkukları bit .. 
sumuza imkan ve refah ufuk- Örneklerini sıralayabileceği- memiı olanlar eski hükümlere 
farının en genişini açmış bulun miz bu fena hareketleri ıtan- tabidir. yeniden vergi alına· 
maktadır. Rasyonel çalışma tez dardizasyon ve kontrol yolu ile cak mallar için kanunun neş· 
haşacımın erkinliğin ilk şartıdır kapatmalıyız, kurtlanmaması rinden sonra 15 gün içinde 
Dış tecimizin ekonomik knl- için dikkatli bulunmalıyız. T ey- beyanname verilecektir. Ver· 
lnnmamızın temel taşıdir. Ras- lörizasyondan bahsettim. giye tabi yapılarda kullanılaıı 
yonelleşmc olmadan ciddi ve SAyln organizasyonu demirlerle levha halinde gelen 
planlı bir dıc tecim mevzuu- f ı O 

y ransız arıa rganiaation bakırdan gümrük tarifelerine 
bahis olamaz. En kısa bir za- Scien tifigue du raviil dedik- göre vergi alınır. 
monda en mühim ve en ko- Ieri bu yoldan g iderek teknik 111111 .................................. . 

laylarmdan başlıvarak bı·rer k 'k mahsullerinin şöhretini, müstah .. e onomı icaplara uygun zararh 
birer ihracat mallarımızı stan- ·· ki silin menfaatlarını genişleten 

gorene erden ayıklanmış en adamdır. Nazarımda tecimen 
dardize etmeliyiz. Bu yönde randmanlı çalışma usullerı"ne d 

ı yur un bir yedieminidir. 
çalışmanın esaslı adımı tara- ehemmiyet vermeliyiz. Herkes E 1 
dan başlamak gerektir. Fakat- h mn yete karşı 

er işinde ayni şeyi daha LI k t ·· t il lldl mü!)tacelen yapmak istediğimiz ya a gos er me .. 
randmanh daha iyi yapabilmek s· . . t d" w • • • t 

Şey ihracat tecimi noktasından ızım ıs e ıgımız, ıs eyece-
için ne yapmalıyıın? Sualini w • • b · t ı· k t 

mallarımızın mazruf itibariyle gımız şey, u emnıye e ıya a 
kendi kendino her zaman sor- .. t · ddA •vi sabit şekilde ihracım temindir. gos ermesı, ma ı ve man ... 
malıdır. En ufak görülen vakıt ıekline liyakat göstermiyenleria 

Tlpiı:O edilecek mallar nakıt emek malzeme israfları bu ııfatı alamamasıdır. 
Bazı mallarımız vardır, tam bile zerre zerre toplanarak Teşkilatlandırma ve marke-

eşi dünya yüzünde bulunmaz. ulusal ekonomi için büyük bir ting savaşımızı bu kabil teci-
Bunları tipize edeceğiz. Bazı ziyan halini alır. menlerin artmasını, muvaffak 
malfarımız vardır ki arsıulu- Günde 8 saat çahıan 500 olmasını kolaylaşbracaktır.Mar-
sal piyasa malıdır. Bunların ameleli bir fabrikada veya ma- ketinı, yani piyasa için mal 
her nevinin vasıflarını teferrU- dende her amelenin saatta bir hazırlama ve piyasaya mal sev· 
atiyle tesbit ederek ambelajını tek dakika lüzumsuz ve rand· kctme tabirile kastettiğimiz 
tayin ederek standardize ede- mansız vakıt kaybetmiı olma• esaslı iıleri bakanhim ıalahi· 
ceğiz. Standardize edilmiı sından doğacak ulusal kayıp yetlı memurları size tafsilatile 
malların piyasaları her gün ne olur? Hesap ediniz. Bunun arzedeceklerdir. 
her tarafta daha ziyade da- 300 günde yani bir yılda kay- Ticaret ve sanayi odalarımız 
ralrnaktadır. lleri memleket- bettirdiği imkanın 2500 çalış- borsalarımızda teşkiliat ve ça.-
lerde bu kabil malların piya- ma gününe müsavi olduiunu hıma tarzlarını rasyonelleşbr-
saları köy hudutlarını bile aşa- hayretle görürsünüz. Tecimi meli ve büyük odalarımızın 
mıyor. Muasır tecimde ne teşkilatlandırmayı ve marketin- teıkilatı Türkofisine iç teşkili-
toptancı ve ne de perakene- gi rasyonel tecim ve atandar- tına müsavi hal almalıdır. 
çinin malı satın aldıktan sonra dizasyonun bir zarureti olarak Denlzclllk mevzuu 
tasnif kalitelerine göre tefrik kabul ediyoruz. Şunu da söy- Sayın heyetinizin bilhass~ 
ve satışa arza vakti teşkilab liyeyim ki, ihrarab devlet in.. dikkatinizi çekmem istediğiaı 
yoktur? Arsıulusal tecime ar- hisarına almak yolunu takip önümüzdeki yıllarda emek ve· 
Zcdilmiş mallarda bu ıu··zum h kk d receğimiz bir mevzu ve deniz ettiğimiz a ın a yayılmak servetlerimizin istismara işidir. 
daha kuvvetl"ıdı"r. · t baz h b l 1 

1 ıs enen ı a er er ası sız Bilhassa bahkçıhia, süngerci· 
standarlzasyon ve en hafif tabiriyle cahilane- liie ve endüsterisine ehemmi· 

Standarizasyondan bekledi- dir. Tecimimizi teşkilitlandır- yet verdiğimizi ifada etmek 
ğimiz menfaatlar pek çoktur. mayı ulusal muvaffakıyetimiz isterim. 
İç ve dış finansmanda ucuıluk için en kestirme yol telakki Kıyılarımızın genişliği, yur-
ve kolaylık çıktı. Alivre satış ediyoruz. dumuzun coğrafi durumu bu 
ları yapabilmek henüz tarlada Teclmlerlmiz alanda yakın hir atide memle· 
veya yolda mal üzerinde kredi Tecimenlerimize a-elince, biz ketimizin zengin servet kay-
ve muamele imkanını elde et- onlan ulusal ekonomik kalkın- naklarmdan biri olacağı umu· 
mek çok çeşitli, az miktarda kmmamızm gerekli elemanlara dunu kuvvetlendirmektedir. 
mal yerine az çeşitli çok veya sayıyoruz ve bütün devlet tes- Her birinize sunulmuş olan 
ayni vasıfta mal yetiştirmek, kilatmı kendilerine yardım ve bitiklerde kurultavımızın müıa· 
en iyiyi en ucuza maletmek. hizmet için amade tutuyoruz. kere mevzuunu • teşkil eden 

İtimat ve emniyet Bir tecimen, bilhassa ibra- muhtelif odalar göruşleri ayrı 
meselesi catçı tecimen müstahsilin, eme- ayrı izah edilmektedir. Onun 

ği umudu, müstehlikin menfa- için burada fazla vaktınızı al-Arkadaşlar, Bir malın men
şeinin Türkiye olması bir iti
mat ve emniyet ifadesi haline 
gelmelidir. Buna behemmehal 
vasıl olmalıyız. Dış ticaretimi
zin ieçmişe ait hatıralarının l 
tesiri altında bulunuyorum. Ta-

u-

atı, onun zekasına kabiliyetine maya lüzum görmüyorum. Ka-
ve doğruluğur.a emniyet edil- rarlarınızın tiOn tütün kongre· 
miştir. O f~rsat gözliycn ve sinde olduğu gibi ehemmiye~~ 
yalnız kendi öz menfaatmı dü- nazara alınacağından ve tatbı 
şünen bir adam olmamalıdır. alanına konmaları için icapları-
Ulusal menfa~t ve politika icap tezelden başarılacaimdan eJllİP 

Her türlü fena görenekten 
vakıt, nakıt, emek ve madde 
israfından bizi uzaklaştıracak 
teknik ekonomik ölçülü çalış

ma tarzı ve gercklendirdiği 
tetkillt ~layorki ruyoaa-

---iıiliİlıııılllııilllİI 
lannı, me-1eketin itibannı, olabilirsiniz. 
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Kaplan yavrusu kendisini 
okşatıyor, tumbul vücudunu 
minderler Ü'ıt'rine serıyor ve 
korkunç dişlerJe bezenecek 
olan kedi ağzı ucundan gül 
renkr · ı sıvri bir dil çıkarıyordu. 

Yerli, yavrunun annesini bir 

~uzağa düşürdüğünü, yavruyu 
il 400 franoa satabilecegw ini 

a l ı:. n atıyordu. Alıcı bulaır adı. 
Serbest olarak g·ördügw Ü bu b' .. 

ırıncı yırhcı hayvana alaka-
dar olan Renuçiye : 

- Zararıyok, dedi, singapu
ta · 

ınecek ilk trcncle bunu sa-
tacağım. 

Geceyi tircnde her duru,ta 
devrilen muvazenesiz yataklar
da geçirdiler. Banker, kendi 
Y~tağını iki defa düzeltip ye
Qıden iki defa devrildiğini gö
ribıce, karşısındaki kompartı
lllanda iki Çinli kadının karşı
llnda geceJemeği tercih etti. 
Ertesi gün yoldaşına anlattığı
na göre genç Çinli kadınlar 
Yol arkadaşlarının iltifatlarını 
Pek iyi karşılamışlar. Bunların 
geniş pantalonları "istikşaflar,, ı 
kolaylaşhrmak için, cteklikler
den de daha elveriıli imiş. 

Ôğlye doğru Bangkok şeh
rine geldiler. 

Taksi ile, Venedikten ziyade 
Singapor'u andıran geniş cad
delerden geçerlerken, Renuci 
sordu: 

kidip geliyordudu ki Bang
lovk iç ndel i otornob:Her 
bundan daha azdı. Hele kayık 
nehri bır kıp ta bir klong içi
ne girdiği ı.aman medet AUab. 

Burada saı.pan denilen kü
çük lrnyıklar, tramvaylara sı

kışmış yolcular gibi, birbirine 
dayanmışb ve 2üçlükle ilerle

mek mümkündü. Daha büyük
çe sampanlar üzerinde gemi
ciler odun komürü naklediyor
lardı. 

1ki tarafta, kazıklar üzerine 
kurulmuş evler vardı. 

Bunlann zemin katı hep ma
ğaza halinde idi. Halk çarşıya 
kayıkla gidiyordu. Dilenciler 

kayıkla dileniyor, çocuklar kü
çücük kayıklarla mektebe gi
diyorlardı. Beş altı yaşında 

iken daha, kayıklarını inanıla
mıyacak bir meharetle idare 
ediyorlar. 

Seyyar çiçekçiler, daracık 

kayıkları üzerinde, çiçek saksı· 
Jan yemişçiler yemiş köfeleri 

naklediyor, kazık üstündeki 
taraçalara kadar sokularak 

müşteriler kandırmağa çalııı

yorlardı. Bütün alış Yeriş ıu 
üzerinde oluyordu. 

Hatta rehber, zarif bir sal 
üzerinde, aşk kadınlarının 

yüzlerini boyadıklarını göste
riyordu. Renuçi durmak ister· 
di. Fakat rehber gece gelme-

- Buraya neden Asya Ve- sini tavsiye etti. Zira o vakıt 
nediği diyorlar, acaba? manzara daha hoı olurmuş. 

Morga cevap verdi: izdiham içindeki Klorgda 

- V nktil bütün bu caddele-r kayık güçlükl ilerilemeye 
kanaUarmış. Dıı mahallelerde devam ediyordu . Güme güme 
bu kanallardan bazıları hili yetil yapraklarla kaplanmıı kli-
varmış. çilk bir meydan önllne ~eldi. 

- in~aallah. Yoksa seyaha- Bu yapraklar, Siyamlıların çiğ-
tin bir zeYki kalmıyor. Gerçek- nedikleri beki otudur. Bizim 
len bu kanallardan bazıları memleketlerde tütün içildiğin• 
vardı. Bunlara Kloug dıyorlar. den ziyade burada bu yaprak-
Kos l't ı ları çiynerler. Bunlar bahalı ol-mopo ı ote ine henüz yer-
i · 1 d k duiu için Siyamhlar kaıandık· cşmış er İ İ kapıcı onlara bir 

lannın Uçte birini buna ıarfe-
motörlü kayık gezintisi teklif derler. 
etti. 

Bir dakika durdular, yine 
Ertesi sabah bu aezintiyı' • kazık üzorinde kurulmuı lkkan• 

yaptılar. Banakoktan otuz kilo-
• tada, ırarson bunlara bu yap-

metre ötede Siyam körfezine rakalardaa yapılmıı bir ye-
~tılaa Me - Naur nehri kayua- mek getirdi. Bir lokması bile 
gma doğru çıkıyor gibidi: ağızlarını tutuıturdu. Halbu· 

Bu, nehrin sarı ~uyunu içeri ki Kam biber lezzetli yap· 
ıten cezirden ileri 2eliyordu. rağı leızetletle çiiniyor ve ön· 
Sular böylece çamurlu kJovglan lerine alçak bir masa üzerine 
basıyor ve yirmi kilometrelik yerleştirilen bir leğen içi·ıe 
mahalleye yeni bir şekil veri- kırmızı renkli bir tükürük tü-
yordu. Bunlar günün bir vaktı küri.iyordu. 
toprak kenarında, bir vaktında Rehber, daha küçük kanal-
da su kenannda gözükürler. lardan dolaşabilecek küçük bir 
Menam üzerinde o kadar bu- kayık tuttu. Oraya bindiler. 
harlı vapur, kayık ve sal onıı 1·ar - - _.._. _______ _ 
Son Dakika: 
Kamutayda yeni bütçe 
göJi!şiilmeğe başlandı 

Memur maa~~;;~~~ .fa7.lal~ğından 
Bahsedenler oldu - Bakanlar 

Beyanatta bulunciular 
Ankara, 22 (Hususi) - Ka

-.ıutay ltugün toplanarak büt 
~enin ıörüşül•eıine baılandı. 
ilkin ID•liye bakanı uzun uza
dıya beyanatta bulun.lu ve büt 
çenin 195,011,052 lira olduiunu 
söyledi. 

Buaun üzerine ıöz. •lan say
laYlardan bazıları memur ma-

•ılarının fazlalığına işaret etti
ler. 

~üatekil saylavlardan Keres
. o i !erinden bah 

setli. Hüsnü kitapçı (Muğla) 
veril tab ıil usuUerini tenkiıt 
etti. 

Bunun üzerine evveli iktisat 
sonra Ziraat bakanları kürsüye 
ielerek bütün bu tcnkid ve 
dileklere uzun siircn cevablar
da bulundular. Neticede mü
zakere kafi görüldü. Ve mas
r~f bütçesi müzakeresine geçil
dı ve Kamutay, riyaseti cum-
hur ve baş vekalet bütçaleri 
kabul edildi. Kaf)lulay yaran 
(bu lopl•n•c-.tar 

e 
Memleketimizin ekonomi ya

pıs.tıı kurar ve onu düzenler
ken, planli hareket edebilmek
Jiğimiz ıçın her şeyden 
önce genel olarak göz önünde 
tutup araştıracaiımız noktalar 
şunlardır: 

1) Türkiyenin ekonomik ya-
pısını meydana getiren tam 
tikeleri nelerdir. 

2) Bu ekonomik tam tikele
rin genel yapı içerisinde tut
tuğu yerler neye ve hangi 
kıymete göre düzenlenmiş ve 
sıralanmıştır. 

3) Bu tikeler ekonomik ve 
tabiatın şartlarına göre nasıl 
bir gelişme hazırladığını gös
teriyorlar. 

4) Genel ekonomi yapımız 
içersindeki bu tam tikelerin 
birbirlerine olan karşılıklı et
kileri nelerdir. 

5) Biz bunlara yüksek bir 
verimlilik vermek için nasıl ve 
ne şekilde rasyonel ve plillı 
bir idare işletme şekli tapta
malıyız. Bn hususta her eko
nomik tam tiket için ne 2ibi 
bir politika yürütmeliyiz. 

" " " işte bu noktalan araştırma-
dan kurmak istediğimiz eko
nomik yapı sağlam temeller 
üzerine oturtulmuş olmaz, çün
kü böyle bir ekonomi yapıın 
yapma ve memlekefin tabiat 
ve ekonomi şartlarına uygun 
2elmez. Kurulacak her hanıri 
bir fabrika, tüttürUlecek her 
hangi bir ocak yapılacak, her 
hangi bir endüstri planı ve her 
ha.._; bir teclmel anlaıma yan
lış bir yola saptınlabiliyor, Şu 
halde biz her şeyden evvel 
bu noktaları araştırıp cevap
landırmak yükümündeyiz. 

Biz bu yazımızda yalnız or
mancılık tikesini ele alıp, bun
da güdeceğimiz politikaya ha
ki• olan noktalari araşbrmak 
istiyo1uz, çünkü ormancılık 
meselesi yalnız giiuün aktüel 
bir hidisesi deiil, o daha zi
yade ekonomik yapımıZ: ti de
rinlerden ilginlendiren bir me
seladir. Tam tekeye doğru ve 
iıabetli bir yCSretmek iıtiyor

aak, her feyden önce ona hi
kim olan özellikleri bulup mey
dana çıkarmamız liıı01gelir. 
İşte bu özellikleri meydana çı
karırken yukarda sıralamış ol
duğumuz noktalara da orman
cılık bakımından genel olarak 
cevab vermiş o~acağız. 

* • • 
Türkiyenin ekonomi yapısını 

meydana getiren tam tikelcr 
tarım, endüstri, tecim, maden
cilik taşıma işleri ve ş:ıire ol
makla beraber, bonlarıu yanı 
başinda ve ulusal ekonomi 
bakımından gerek doğrudan 
doğruya ve gerekse dolayısile 
ekonomik yarlığımıza derin bir 
sinmi olan ormancılık gelir. 
Düzenli ve pilanlı bir ekono
mik kalkınmada ve verimli 
bir ekonomi poltikası yürü
tü!me•inde dikkat edebeğimiz 
nökta bu tam ekonomi tikeler 
arasında iyi bir anlaşma blun
masıdır, çünkü bunlann hepsi 
de birbirine bağlı olarak bir 
ekonomik yapıyı meydana ge· 
tirirJer. Fakat bu uyumun mey
dana gelmesi için bu ekonomik 
tam tikclerin memleketteki 
varlıklarını ve dejerlerini bil
memiz gerektir. Şu halde or
mancılık tam tikelindc karıı
mıza çıkacak ilk soru ve ko
tarılması i'Crekcn ilk mesele, 
Türkiy~nin ulusal ekonomi ya· 
pısında orman varhj1 ve orman 
kı eti D • ı ur. Ga-

Yenı ıAsır 

• za 

dcceğimiz bütün politikamızın 
son noktası da buradadır. 

Bu soruyu cevaplandırmak 

sanıldığı kadar kolay bir iş 
değildir, çünkü memleketimiz· 
deki orman genişliğini ve or
manların doirudan doğruya 
ekonomik kıymetlerini bildiren 
istatistikler eksik ve yanlıştır. 
Orm:ıncılık işlerinde söz söy
lemek istiyen kimseler, kendi
lerine göre ortaya bir takım 
rakamlar atmaktadırlar. Biz 
birbirinden :ıynlan bu rakam
ları, ormaudılıkta doğru bir 
istatistik yapılmadığını göster
mek içi buraya alıyoruz: 

Amerikalı Zon'a göre Tür
kiyedeki orman•genişliği: dokuz 
milyon 934,000 hektardır. 

Doktor Ali Kemale iÖr 
Türkiyedeki ormnn genişliği: 
7,400,000 hektardır. 

Hamdi Sadiye göre TUrki
yedeki orman genişliği:6 milyon 
200,000 hektardır. 

1929 tarihli Alman utatitti· 
ğine göre: Türkiyedeki orman 
genişliği 12,823,000 hektardır. 

1930 ve 32 tarihli Alman 
istatistiğiae röre Tllrkiyedeki 
orma11 genişliği: 8,816,000 hek
tardır. 

Orman yönet~esinin 1925 ta
rihli istatistiğine göre Tilrki· 
yedeki orman geniıliği 7435000 
hektardır. 

Görülüyor ki ortada bir ay-
nm vardır. Acaba bu neden 
doğuyor? Bunun biıce iki ıe· 
bebi vardır: 

1) Orman anlayııının mem
lekette baıka baıka olması or
manlara. fundalıkların, çalılık
ların ve hele memleketimizi• 
batı kuıey taraflannda bulunan 
"maki,, denilen feylerin karıı· 
tmlmış bulunması. 

2) Ölçümlin dojnı ve isabetli 
bir surette yapılmaması. 

Ormancılıkta plinlı bir iılet
me pJitikası ıütmek için eyve
li bir orman ölçümünün ya· 
pılması zorağlıdır. Bu ölçüm 
bize yalaız ormanın geniılijinl 
göstermeyip, ayni umanda 
aiaç cinslerini ve çeıitlerini 
belitmelidir. Çfinkil her aiacın 
deierini ve hele endüstri ha
reketlerinin baıladıj1 bu ııra· 
larda bilmemiz lizımgeliyor. 
işte biz bundan sonra ulusal 
ekonomi yapımızdaki orman 
kıymetini anlar ve dij'er eko-
nomik tam tikelle elan ilgisini 
araştırır ve uyumunu sağlaya· 
biliriz. 

Orınan ıenişliğiai gösteren 
bu rakamlardan orman yüret 
gesinin verdiği rakamı esas 
olarak eJe alır ve orman zen· 
ginliğini de ona göre belitir ve 
:Cürkiyenin ormanca faik bulu
nup buJunmadıiı bUkmüne çı
~armağa kalkarsak, görürüz ki 
Türkiye orınanca fakir olan 
memleketler sırasındadır. Bir 
memleketin ormanca fakir olup 
olmadığını saptamak için, bazı 
ölçüler kabul edilmiştir. Bu öl-
çüler iki kısma göre yapılır. 

1) Nüfus bakımından, 
2) Arazinin 2enişliğinc olan 

nisbeti bakımından. 

Ormanlarımızın geniılijini 

bu iki ölçüye vurduğun.uzda 
ıu sonucu alınz. 

Türkiyedc orman ıenitlifi
nin arazi genişlijine niıbeti 
aşağı yukarı 0 0 9, 7 dir. Bu 
miktar Türkiyenin ormanca fa
kir olduiunu gö!lterten bir ra
kamdır, zira bir memleketin 
orman genişliği arazi ıreniıli

iine göre o 20 den aıaiıya 
düşerse ormanca fakirdir. Hal
buki Türkiyede bu rakam 
,_, 9,7 dir. 
Ormuı ...srenitliioinin ntıfua ba-

a 
Program yap aca t{ 
Gönderilen nümuneler 

Japonyada çok beğenildi 
On gündenberi Ankarada 

bulunan uyuşturucu maddeler 
inhisarı genel direktörü bay 
Ali Sami, Ankaradan İstanbula 
dönmüştür. Bay Sami şunları 
söylemiştir: 

" - Afyon siyasamıza ve
rilecek yeni şekil fizerinde 
Ankarada temaslar yapmakta
yım, henüz bitmiş de~ildir. 
Cuma i'ÜnÜ tekrar Ankaraya 
gideceğim. 

Afyon ekim, yeni mahsul ve 
stoku hakkında kati kararlar 
vermek üzere, bu işle alakadar 
dış işleri, Ekonomi, ekım ve 
esenlik bakanlıklannın delege· 
leri bulunan bir komisyon ça
lışacak ve pir af yon proğramı 
yapacaktır. Bu komisyena, ben 
ve meclisi idare başkanımız, 

bay Ziya Habip oğlu gide
cektir. 
Yugoslavya da ekonomi pro~

ramımızı yalnız ekonomi ba
kanlığı tarafından yapılmakta
dır. Bizde ise dört bakanlık ta 
bu işle allkadardır. Bu komis
yon afyon proğramımızı, dört 
bakanlığın da istediği kararlara 
göre çizecektir. 

lranlılardan hanüz hiç bir ses 
yoktur. Satıılarımız devam 
ediyor. 

BugüaJerde verj]mesi lizım
gelen kararlardan hirisi de af
yon ekimi hakkmdadır. Afyon 
ekim alanlarını tahdit ettik, 
fakat buna mukabil, köylü, 
eskisinden daha fazla afyon 
yetiştirdi. Bu vaz.iyet karşısında 
fiyatiar daha ziynde düştü. 

İstihsal ve istimlak mıktarını 
müvazenelendirmek her halde 
pek mühim bir iştir. Bu husus
ta da karar verilecektir. 

UZAK ŞARKTA 
AFYONLARIMIZ 

5anlfe s 

Borsa Haberleri 
or ada 
Vapdan Satışlar 
~~ 

Uz Om 
Çu. Alıcı Fiat 

159 M J Taranto 8 50 11 
88 Ş Riza Halef 9 50 9 
74 Vitel 8 25 10 
78 T Dcbbas 9 9 
69 J Taranto Mah 8 9 
57 F Solari 9 25 11 50 
43 H Z Ahmet 8 50 10 50 
42 Ş Remzi 8 75 9 
18 Kaptan Mus. 9 50 10 
20 L Reciyo 9 10 
14 K A Kazım 9 9 
14 S Gomel 9 9 50 
6 Y 1 Talat 8 8 50 
4 D Arditi 10 10 

696 Yekun 
Zahire Bor ası 

Çu. Alıcı Fiat 
3001 Buğday 3 30 4 6! 
1500 ton " 

43 Kumdan 4 75 4 75 
30 Akdarı 3 31 3 31 

100 ton Bakla 4 25 4 25 
115 balye pamuk 46 50 47 

9 H Pamk ka. 43 43 
5~50 P. çekirdeii 2 30 2 30 

100 ton " 
6369 kilo yapak 42 50 44 -

ı 

Para Piyasası 
22-5-1935 

Alıt Sanı 

Mark 50 20 50 70 
lıterlin 616 621 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 20 21 50 
ltalyan lireti 1 O 35 10 42 
lsviçre Fran. 40 62 40 87 
Florin 85 5 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr . .Şilini 23 50 24 

fabrikalarının bize yaptıkları 

ihracat miktarını tetkik etmek
tedir. Bu fabrikalar Uluslar 
kurumunda imzası bulunan Tiir
kiyeden afyon almadıklan halde 
imzası olmiyan memleketlerden 

Uzak şarkta afyon satmak 
· · d çok miktarda afyon almakta Ye 
ıçın oranın piyasasını sıröz en Tüarkiye bu yüzde• yılda 2,S 
~eçilıımek fizere büro namına milyon lira bir ziyana gı' rmek-
Uzak Şarka ıriden Bay Şefik 
Formoz adasında bulunmak- tedir. Bunların bize iönderdik-
tadır. Buraya evvelce iönde- Itri iliçlardan ancak oabeı Wo 
rilmiı olan Türk afyon nümu- lira değerinde olanının TGrkl-
neleri çok beğenilmiştir. Büyllk yeye girmesi belki ehe• ola-
sipariıler yapılmak üzeredir bilir. Fakat diierleriain girmesi 

KARTEL MAMULATI alikadarlar tarafından doiru 
Ekonomi bakanlığı, kartel görülmemektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kımındaki durumuna gelince, olarak azalmaktadır. bundan bq 
1927 yılındaki nüfus istatiati- lca Tfirkiyedeki ormanJann duru 
iine göre adam baıına 0,53 mu Almanyanın ormanlanaa 
hektar olarak ıösterilmektedir. göre alaa bakımından da kır-
Bu nisbete göre Türkiye nüfus .metsizdir. Zira Tnrkiyadeki or-
bakımından onnınca zengindir manlar bakımsızdır. Almanya-
diyenler olabilir. Çüakü başta daki bir hektarlık orman ala· 
alman ormancılık holitikacısı nmdan alacağımız metre miklbl 
Endres olmakla beraber daha ile, Türkiye ormanlannın ltir 
bir çok ormancılık politikacıJan h-!ktarlık sahasında alacatımız 
bir memlekette 100 kişiye 35 metrküp arasında ayrım Yardır. 
hektardan fazla orman isabet Taii2' Türkiyeye kartın olu 
ederse o memleket odun çıkıtı bir ayrım.. Ormancılık doktoru 
yapabilecek durumdadır derler. All Kemale göre Türkiyede bir 
Bu görilt tamamen büjesfit bir metrküp odun alabilmek 
görüıtilr, biz bu ğörüşü gen- için bir hektarlik orman reait-
cileştiremeyiz. Endres bu öl- liğine ihtiyacımız vardir. G&-
çüyü koyarken Almanyanın rUlüyor ki Endres'in koydup 
ve diğer orta Avrupadkai bu ölçüyü memleketıınizde tap-
memleketlerin ormanlarının du- tayamayız. Biz iddia ediyoruz 
rumunu Y~ bir nüfusun sene- ki, Türkiye ba bakımdan da 
de harcıyacağı odU!la göre fakirdir. Eıasen hir mcmleke-
saptamışbr. Ona göre bir in- tin ormanca :zengin olmaaıaa 
yılda bir metre mikabı odun ileri aürmek için yalnız nüfus-
harcar ve bunu ise 0,33 mik- ca nisbet etmek bir taraflı ha-
darındrki hektarlık orman rekct ve bir taraflı düıünfit 
alanı saglar. Açık·ır ki bu öl- demektir. Durumu bir kili ola-
çüyü böyle riyazi bir kesim- rak ele almak istersek aynı za .. 
likle söylemek yanhıbr, çilnkll 
iaaanın ihtiyacı muhtelif etke- manda memleketi• tabii tart-
lerle dejiıebiliyer. Ba:ıı sebep- larını da ıöı önilnde bulwa-
Jcr dolayııile azaldığı gibi, ço- dunualıyız. 
iaJmık imkinını da gösterir. Ancak böyle oluna • mam-
Evet Tilrkiyede 1927 nüfus is- leketin ormanının ekonomik 
tatistiiine iare 0,53 mikdann- bakımlndan kıymetini belite· 
da adam bqına orman alanı biliriz. 
düşmüftür. Fakat bua-ünkü va- Görülüyor ki Türkiye or· 
ziyct, yani bugilnkü nisbet höy- manca fakirdir. Şu halde p-
lemidir. Bizce bu nisbct çok dcceğimiz ormancılık politika-
aşağıya düşmüıtür. Zira Türki- kasına ilk ökmen olaıı nokta 
yede nüfuı durmadan yüksel· budur. Bu noktayı gözönünde 
mektedir. Buna karııhk da or- tutarak, onun ııereklerine sf: 

durma re hareket etme · 
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küç .. klerin de 
Mance ter Guardian } azıyor: 
Romanyanın cenubu şarki 

devletleri arasında ve Balkan
lardan büyük askeri kuvvet 
olması karan \'C bu uğurda 44 
milyon İngiliz lirası sarf etme
ğe hazır olması Avrupanm kü
çük devletleri arasında yegane 
ilahlanma işaretleri değildir. 

Aşağı > ukarı tehlikeli mm~ 

takada bulunan bütün devlet
ler, bilhassa Almanyanm etra
f ndakiler bu yarışa başladılu. 
l 'içre geçen sene umumiyetle 
ordu ve teçhizatının ıslahı için 
6 milyon İngiliz lirası sarfetti. 
Hudutlarına istihkamlar iMve 
dilmekte "e askerlik müdde

t! de uzatılmaktadır. 
Belçıkn ordusu genişlemek

tedir. 1933 de 43 milyon Ingiliz 
Jirası kabul edilmiş olan bir 
müdafaa proğramının da yarı-
ma gelmiştir. Çekoslovakya 

~ erlik müddeti 14 aydan 2 
~eneye çıkarılmış ve bu ene 
ma rafı kapatabilmek için büt-

ç haricinde 1.366.666 iniiliz 
Jırası sarfcdilmektedir . Her 
memlekette vaziyet aynıdır. 
Romanya, Balkanlar.!a en bü-
~ k kuvı.; et olmak için Yuna

cistanın 1840 da aynı maksdcla 
arm k üzere kabul ettiği müt
i meblağın fazlasını sarfet

me e mecburdur. 

Avusturya, Macaristan ve 
Bulgari~tan antlaşmalara bağlı
dır ar. Lakin bu memleketler 
ıçınde ve dışında bu gayri tabii-

gi düzeltmek için hareketler 
• ardır.Mahnza. bu davayı dur
durmak için maddi ve manevi 
bir sebep bulmak t:peyce güç
t r. Birbirlerinden aşikar su
rette korkan büyük devletler 

müthiş surette silahlandıkça 
küçük devletlerden başka bir 
ıcy beklemek gayritabii olur. 
Silah yarışında da yavaş yava~ 
ilerliyen rakipler olabilir, la
kin yarış olduğu müddetçe 
ona iştirak ettiklerinden do
la} ı kabahatli addolunamaz
lar. 

renı AlltP 

a silAh yarışı 

b··y. le 

ordu
e di ... 

. ahlandıkça 
tabjidir 
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inkişafından beri en evvel ha· 
va hücumlarına karşı koyabil
meğe dayanmaktadır. 

Zira İngiltere hava hücumla
rına bütün Avrupa devletle- ' 
rinden ziyade maruzdur. Harp
tan evvel ve sonra her sene 
Daily mail umumi efkarın na
zarı dikkntmı orduya münasip 
bir hava filosunun }uzumu üze
rine celbctmegc çalışmıştır. 

1919 da milleti - şimdi aktü
alite olan - hava kuvvetinin ön 
safa geçeceğine dair ikaz t-
miştik. 1922 de General G ro
ves başımızda olmak şartile 
11lngilterenin kaybolmuş hava 
kuvvetinin yerine gelmesi,, 
hususunda kudretli adımları 
istememiz boşa çıktı. Da
ha sonra 1933 sonbaharından
beri her hafta, her gün, iki 
hayati noktayı işaretledik: Bi
rincisi Almanyanın kendisine 
dünyanın en büyük hava kuv
vetini yarattığı; ikincisi de bü
yük Britanoanın yaşayabilmesi 
için Almanyaya silahsızlanması 
hakkında yalvarmadan va:ı ge
çerek kendine layık bir hava 
kuvveti yaratmasıdır. 

Nihayet siirünccmeJi tehirler
den sonr geçen sene bu hu
s ısta icıteksiz kararlar alındı . 
Evvela bu sayede iki senede 
İngiliz hava hıvvetinc 300 tay
yare Have edilecektir. Fakat 
bu arada, Almanyanın 1 haftada 
İngilterenin 2 sende yaptır 
dıgında? fazla tayyare yaptır
dıgma ınandıracak bir çok se
bepler vardır. 

Bu ikazların birine aldırmı
yan muasırlarımızın bugün hü
k~metin kaybolan hava haki
mıyetini bulmasını şiddetle is
tediklerini işaret ediyoruz. 

Hali hazırda: bunun ne de
mete olduğunun farkında mı
dırlar? Alman hava filosu bu 
sene nihayetinde ihtimal ki 
20,000 tayyareye malik ola
caktır. Ancak en şiddetli ha
reket şimdiki vaziyeti karşıla
yabilir. Ve bu karar da hemen 
alınmalıdır. ilk düstur "Musso
linin, kuvvetli ve hazır •l,, sö
zü olmalıdır. Zira hazırlık ve 
kuvvet sulha yardım eder. t•••·····--

Almanya 
lngılterenin hava GUllUk içinde değildir 

Tesllhatl Berlin 19 - Rayşm Finans 
Daily Mail gazetesi yazıyor be.kanı Şevrin Von Krogsik 
23 Sene evvel; eski Bahriye Almanyanın Finans durumun-
aıırların<lan Lord Fısbcr'in o dan bahsederken: " i"üllerden 

zaman ba'ıriye nazırı olan Clu- yapılmış bir yatak içinde deği-
uebile verdiği " Tayyar~cilik liz. 1933 ten beri bizi saran 
çabuk ilerlemeli ,, tavsiyesi pek cehennemi çenberi kırabilirdik. 
l erinde o.up, ondan sonra ge- Birleşik Amerika, gündelikleri 
len lngiliz hükumetleri tarafın- sistematik olarak çoğa1tmak 
dan hatırda tutulması icabe- ıurctile buhranı yenememiştir. 
derdi. Şu halde Almanyanın da yev-

Bu memleketin emaiyeti ve miyeleri arthrmaia çalııması 
tabii hürriyeti, hava aiJihlannın Gf>lec"lt lrnı·ptarw eıt l:orkwıç siMlılaı·Mdrw bfri olem iaui.lat·uı 11zan~ı·mları yanlıı olur,, demiştir. 
·························································································i··~~~~~··~~~~~~·~~~~·~~~·~i~·~~~~·~~~················~~~·~~·~············· 

Şehir Gazinosunda 
Sebir gazinosu, k6rfezin en güzel manzaralı yeridir. De· 

nize karşı, giil kokulan arasında, serin serin temiz, iyi ve 
ucuı. yemek yimek için &ğle \'e akşam behemehal Şehir 
gazinosuna a-idiniı. 

ıstanbuldan •uretl m•h•uaada gefrllen 
bir afçı taratından en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 
Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 
•kk EGEPALAS otelinde kalanlar bahçe-
1 at: den ma•rataız lstHada edeblllrler 
Dostlarımu en pzel oteli EGEPALAS'ı tavıiye ediniz 

1-20 s. 5, 6 

Ödemişin Yeniköyünde bir 
cinayet olmuştur. 

Çoban Hamza oğlu 25 yaş
larında İzzet; sürünün baıında 
ölü olarak bulunmuştur. Jan
darmalar tarafından yapılan 
araştırma ve soruşturmada İz-
zetin öldürüldüğü anlaşılmış ve 
kısa bir zamanda katiller tu-
tulmuştur. 

Ödemişin Yağlı mahallesinden 
Demircili Hasan .... oğulla
rından Mehmet, Y eniköyden 
Arif hoca oğlu Mustafa Ali ve 
Tirenin Kızılcaavlu köyünden 
Hasandır. 

Tahkikata röre maktulle 

suçluların arası bir kadın yü
zünden açılmıştı. Cinayet bu 
yüzden olmuştur. 

Suçlular hepsi tevkif edilmiş 
ve Ödemiş adliyesine veril-
111işlerdir. . ~ 

Sarho,luk 
Birinci kordonda Saman is

kelesinde sarhoş olan Meh
met oğlu Reşat ve Ahmet oğ-
lu Reşat bazı yolcuıara aar 
kıntılık etmişler ve aynı yerde 
seyyar konduracı Ahmedin 
camakimnı, seyyar gazozcu 
Hasaıun ıaıoı ıişelerini kır
mıtlardır. 

iskambil oyunu yasak 
Buca belediyesinin 21 tarihli 

kararı üzerine Hilık yasaJarına 
uygun olarak iskambil kiat 
oyunlannın kahvelerde oynan
ması yasak edilmişti. Bu karar 
bir hazirandan itibaren tatbik 
edilmek üzere kahvelere tebliğ' 
edildi. Buca yukarı mahallele
rinin elektrik tesisatı başla-
mışbr. • 

Elbl•e çalmıf 
Karantint.da Hadi bey ıoka

ğında bay Necibin evine giren 
Bulrariıtanlı E•in, bir takım 
elbiae ile bazı eşya çalmıtbr. 
Emin zabı•aca aranmaktadır. 

2a Mayıst&3:S __.-,,,:: 

Tarihten 
Bir yaprak 

İl re işleri ? .. 
ikinci Murat, oğlu Mehmedin 

Zulknder prensesile düğününü 
Edirnede yaptı. O zaman Ma· 
nisada hüküm süren Mehmet, 
Edirnede üç ay devam eden 
düğün bitiminde yorgun argın 
Manisaya dönmüştü. 

Çılgınca eylencelere alışkıo 
olan 49 luk Murat, safa sür· 
düğü Edirnenin Ada nahiye· 
inde aylardan beri devam eden 

ej'lcnti arasında nuzul çarptı .. 
Kafasına geçirdiği altın şarap 
kisesile yere yıkıldı. Bu suretle 
30 yıl ruhunu şad için çahştıiı 
Ömer Hayyamın kucağına atıl· 
mış oldu. (5 Şubat 855 Cuma) 

Veziriazam Halil paşa Mani· 
saya bir suvari kafilesi yolh
yarak Mehmedi babasının ölü
münden haberdar etti. Derhal 
atına atlıyan r1ehmed, ben• 
seven arkamdan gelsin dedi 
ve Manisadaıı dört nalla, dur· 

madan dinlenınenden, iki gün· 
de maiyetindeki zülüflü balta· 
cılarile Geliboluya kadar geldi. 
Edirnede kendisini karşılama 

hazırlığının mükemmel olması 
ıçin Geliboluda iki gün bek· 
ledi ... 

Edirncde, vezir vüzera, Bey· 
ler, Beylerbeyiler, ulema, sof· 
talar kendisini karşıladılar.Meh
metli babasından kalan tahta 
oturttular. Kızlaragası Şahin 
ile İbrahim paşa padişahın ya· 
mbaşında diz çöktüler. lshak 
paşa ile veziriazam Halil paşa 
mevkiilerinde çömeldiler. Meh"' 
mcd bunlardan iltifatını esirge· 
medi .. Teveccüh gösterd1. 

Muradın, Sinop hakimi lsfen· 
diyar beyin kızı ile evlenme· 
inden bir oğlu doğmuş, adı 

Ahmed konmuştu. Küçük Ah
med saltanahn kendi'Sine ait 
olacağını ileri sürer, yirmi se
ne, otuz sene· onra ayaklana
bilirdi. 

Mehmed, rakipsiz bir salta· 
nata konmak istiyordu. Edir· 
neye adım ataratmaz bu işi. 
Oranus oğlu Ali beye havale 
etmişti. 

Kocasının ölüsü hala oracık· 
ta yatan lsfendiyar be· 
yin kızı, küçük Ahmedin an· 
nesi üveyi otlu Mehmedi tah
tında tebrike ve saygılarını 

su·1maya gelmişti. Oranus oğlu 
A li bey lsfendiyar kızının bu 
zi~ arr,tini fırsat edindi. Harcın 
da.resine girdi. Beşiğinde uyu· 
ya ı iki yaşında Ahmedi ku· 
ca!dadr. Cübbesinin i'tniş etek· 
ler:ne ~ardı. Kollarına kıstırdı . 

Harem dairesindeki hamamın 
içine götürdü. Tırnaklarını ağ
lıyan Ahmedin gırtlağına ge
çirdi .. Sıktı, sıkb .. 

Küçük Ahmedin ölümü ça
bucak duyuldu. Beyler, beyler· 
beyiler, ağalar, softalar dağıl-

mıya başladılar. Hoşnutsuzluk 
aşikirdı. Vaziyet nazikti. iki 
yaşında kardeşinin katlini irade 
eden Mehmet, bu işte kendisi
nin haberi olmadığını anlat· 
mak, cinayeti Oranus oğlu AJi 
b~ye yükletmek istedi. Derhal 
yakalanan Ali beyin kolları 
bağlandı. Hem~n oracıkta, tat_. 
bnda kurulan padişahın buzu· 
runda boğuldu. Saray kapısı 
önünde çarçabuk kurulan dar
ağacına sallandırıldı. 

Muhiddin Batu 

Kadını kaçırmak 
istemiş 

Muıtafa oilu kunduracı Ta
hir Karııyakada Salih paıa 
caddesinde öteden beri istedi· 
ği, fakat kendisine vermedik· 
teri bir kadnu kaçırmak isti
yerek tehditte buJunmuştur. 
Za1ıtıtaca tahkikata b&flanmıtbr 
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Sezarın kızgınlığının ne de- şekilde birbiri üz.erine 
mck olduğunu eyi bilen zabit- mışh. 

yığıl-

lcr de tir tir titremeie koyu
larak hemen koşuştular. Ne 
yapacaklarını önce şaşırmış 

gibi idiler. Lakin on dakika 
içinde bodrumu zencir kırma 
aletleri ile doldurdular. Zencir
ler kınldı, Sez.ar kurtarıldı. 

Kurtanlan insan şeklindeki 
bu canavar zabitlere $?Üleryüz 
göstermesi Jazım2'elirken üz.er
lerine atıldı, etrafı çınlatan bir 
ses ile beğırdı: 

- Dördiincü bodrum katı
nın gardiyanı kim? 

Başındaki saçları sakalına 
karışmış iri boylu fakat benzi 
rnosrnor kesilen bir adam, iki 
büklüm eğilerek cevap verdi. 

- Benim Monsenyor. 
- Ba2ırdığımı duymadın mı? 
- Hayır Monaenyor. 
- Duymadın öyle mi alçak .. 

Uyuyordun .. Ben seni bir daha 
uyanmamak ilzere uyutayım da 
görürsiin. 

Sez.ar bu sözü söylemekle 
beraber ıardiyam kolundan tu
tup itti. Sagdalri dar yola sü
rükledi. Diğerleri de ayakta 
tir tir titreşiyorlardı. Dev gibi 
herif sesini çıkarmadan yürü
yordu. Sez.ar gardiyanı itekaka 
yuvarlak bir deliiin başına ~e
tirdi, "haydi alla., buyuruğunu 
verdi. Burası Borjiyaların "al
tıncı kat cehennem,, adını ver
dikleri yılanlı kuyunun ağzı 
idi. 

Koskoca herif yerde sürü
nerek affedilmesini yalvarı
yordu. Yılanlar arasında can 
vermeği düşününce aklını kayb
edecek bir duruma geliyordu. 
Fakat Sez.ar bu işlerden anlar 
mıydı. Acımak böyle bir alça
ğın yüreğinde yer edemezdi: 

- Atla herif diyorum sana! 
dedi ve adamcağıza bir tekme 
vurarak yılanlı kuyuaun içine 
yuvarladı. · 

Gardiyan, aç farelerin, enge-
rek yılnnlannın içine düştü. 
Sezdar bu defa ekıi suratla 
sor u: 

- Yukarıda karakol kuman
danı kimdi? 

v ~avallı bir :ıabit iki büklüm 
egılerek: 

- Ben idim. dedi. 
Sezar yanındaki askerlerden 

birinin palasını alarak "bendim 
diyen zabitin omuzuna saplad~ 
Hık demeğe vakıt bulmadan 

bu genç zabit te al kanlar için
de yere YUYarlaadı Av d 
k" "'kl · ızın aa 

opu er ıaçan zalimden tir tir 

korku içinde titriyen zabit ve 

askerler Sezarla göz göze gel
mekten ürküyorlardı. Tamam 

yirmi üç kişi idiler. İsteseler 
Sezarı hemen bir yumrukta 
Y.O~ edebilirlerdi. Fakat hiç Di
rısı yerinden klmıldamıyor, ba,
larına neler geleceğini düşünü
yorlardı. 

N"h 1 ayet Sezar bunların da 
topuna birden bağırdı; 

h 
:-- .s~z de, evet hepiniz de 
aınsımz s·ı· d .. · ~ e şuraya gırın 

bakayım. 
Gösterdiği yer Ra t . gas anın 

zencıre vurulduğu bod d z b. 1 rum u. 
a ıt er, askerler, gardi 1 n .. l yan ar 

w ~ .soy erseler para etmiyece .. 
gını bildiği için ses çıkarmıya
;ak kuzu gibi bodruma srirdi-
er. 

r Demir kapıyı kapıyan, kilit
ıyen Sczar mırıldanıyordu: 

Al-I Gebersinler köpekler .. 
.. 

1 
~~ cllar açlıktan, susuz uktan 

o sun er. 
Diyip çıkıp ıritti. 

* .... 
On beş yıl sonra bu hapis

~anenin bodrumunda yirmi üç 
~nsan i~keleti bulundu. Bunlar 
•nıranlıjın yüzünü kızartacak 

* • • 
Sez.ar Borjiye, Şövalye dö 

Ragastanın gt>çtiği sol taraftaki 
dar yoldan ilerlerken karşısında 
bir gölge gördü: 

Sen kimsin? 
Sorgusuna uzun bir kahkaha 

cevap verdi. 
Elindeki hırsız fenerini yü

züne götürünce bu kahkahayı 
atanın kim olduğu alana çıktı. 

Sezar; 
- Vay sen misin Liikrcs di

ye sordu: 
- Evet benim. Katili yaka

lamak için kıyametleri kopar
dım, ortalığı ayaklandırdım. 
Şimdi de seni kurtarmağa ge
liyordum. 

- Siz benim hapishanede 
zencirler içinde olduğumu ne
reden biliyorsunuz? 

Gel de anlatayım. Başına 
gelenleri ba"a Ragastan ken
disi anlattı. Sonra da beni han-
çerle öldürmeğe kalktı. Yakamı 
zor kurtardun. 

" " 
Bir kaç dakika sonra Sezar 

iş başına kendisi gitmişti. 
Buyruklar birbiri üzerine ve

riliyor. Postacılar etrafa koştu
ruluyor, üç yüz kilisenin çan
ları kıyameti koparıyordu. 

Her tarafa şu bildirimler ya-
pıştırılıyor, yayılıyor, dağıtılı
yordu! 

- Her kim, Şövalye dö Ra
gastan denilen katilin başını 
getirecek olur ise bütün suç
ları Papa tarafından affedile
cek ve ayrıca bin altın ikra· 
miye verilecektir. 

Bu katili diri olarak Papa
lık mahkemesine getirebilene 
de ayrıca üç bin altın verile-

cek.. 

Ragastan daldığı uykudan 
ayak sesleriyle uyandı. Vakıt 
hayli ilerlemiş ortalık karar
mağa başlamıştı. Şövalye ayak 
seslerini duyunca hemen kar
yoladan fırladı ve kapıyı açtı. 
Önde lspada Kappa olduğu 
hafde Rafael ve Makiyavel de 
içeri girdi. 

Şövalye büyük bir sevinç 
içinde hemen ressamın elini sı
kr..rak dedi ki. 

- Vay sevkilı Rafael! Hoş 
geldiler. 

- Kahraman Şövalye .. Si:r.in 
başınızdan neler geçti? Ne kor
kulu yollara döküldüniiz? Haps
edıldiğinizi duydum. Asılaca
ğınızı da anlıyarak öğrendim. 
Bu sabah Roma kiliselerinin 
çanları kıyametleri koparırken 
sokakları dolaşan dellallar sizi 
ölü veya diri yakalıyacak adam
lara papam vereceği ikramiye
ler yağıyordu. 

Sevgilisi Rozitayı kaybeden 
ressam, ondan eyi bir haber 
alacağı ümidile çağrıldığı Ra-

1 
gastanm yanına koşa koşa gel
mişti. Onun ağzından çıkacak 

tek sözü bekliyordu. 
Şövalye birdenbire lakırdıyı 

çevirerek dedi ki: 
- Her şeyimiz yolunda ol

malıdır. Evveli şu yanınızdaki 
adamı ben tanımıyorum. 

- Şövalye size benim en ya
kın arkadşım Makiyaveli tanıt
makla onor duyuyorum. Ken
disinin yüksek düşüneeleri 

acunca tanınmış, sevilmiş hay
ranlıkla karşılanmış, adı sanı 

dillerde dolaşır. 
Makiyavel bu sırada söze ka

rıştı: 

- Arkadaşım Rafael bana 
karşı beslediği sevgi ile bu söz
leri söyliyor. Kendilerine te
şekkür ederim. Fakat acunu 
hayranlık içinde bırakan ben 
değilim. O Şövalye dö Ra~as~ 
tandır. 

-Sonu ı1aı-

fanı Asır 
:iahlfe 7 

Bitlerin beklenen söylevi 
Hiç b · r teklifte bulunmıyor 

............................... 7Jh 

Hava paktına hazırmış .. Alman filosu 
Fransız filosundan yüzde 15 eksik olacak 

" Almanyanın 
Vardır, 

bir deniz muharebesine 
ne de ihtiyacı, ve ne de 

• \J 

gırmege ne niyeti 

En önde 26500 tonluk Dün
kerk tipindeki zırhlılar 

olmak üzere Fransız 
harp filosunun 

temsili bir 
görünü~ü 

- Başttratı biımci solwelle -
söylevinin Sovyetlere ve OJDll
.aizme kar91 hakiki bİI' savaş 

ilanı demek olduğunu yazmak
tadırlar. 

Hitlerin söylevi 
Berlin, 22 (A.A) - B. Hit

ler verdiği söylevde demiştir ki: 
Ademi müdahale paktlannın 

akdi, bizim nazarımızda hu
dutsuz teahhütleri ihtiva eden 
karşılıklı yardım paktlarının 
akdi gibi imkansızdır. Çünki 
herşeyden evvel ademi müda
haleyi açık bir surette tarif 
etmek gerektir. 
Almanya va Avusturya 

Almanya, A vusturyanm iç 
işlerine karışmak ve yahut bu 
memleketi ilhak etmek ı:ibi 

bir niyet beslemediği gibi 
böyle bir arzusu da yoktur. 
Bununla beraber Alman ulus 
ve hükümeti ortal bir ulusal 
menşeden mülhem olan tesa
nüt hissiyatına dayanarak ken
di mukadderatlarını kendileri 
belitmek hakkının yalnız diier 
uluslara değil, Alman ulusuna 
ve o milliyete mensup olanlara 
verilmesini ister. 

Almanya ile yüzde hesabiyle 
çokluğunu Almanlar teşkil et
mekte bulunan İsviçre arasında 
böyle güçlükler mevcut değil
se bunun sebebini İsviçrenin 
erkinliğinin hakiki olmasında 
ve hiç kimsenin İsviçre hükü
metinin, İsviçre ulusunun haki
ki azim ve iradesini temsil et
mekte olduiuna itiraza cesaret 
edememesinde aramak gerektir 

Gerglnllge teesUf 
Alman hükumeti Avusturya 

ile olan gerginlik do!ayisile 
müteessir ve müteessiftir. Çün
kü bu gerginlik bizim ltalya 
ile olan iyi münasebetlerimizi 
bozmuştur. Halbuki Italya ile 
hiçbir menfaat yüzünden reka
betimiz yoktur. 

Hltlen91n programı 
B. Hitler bundan sonra aşa

ğıdaki proiramı izah etmiştir: 
1 - Alman hükumeti Ulus

lar kurumu konseyinin 17 Mart 
tarihli kararını kabul etmez. 

Versay andlaşmasını bir taraflı 
olarak bozan Almanya değil
dir. Keyfi olarak kabul ettiril
miş bu andlaşma hükümleri 
diğer devletler tarafından bo
zulmuştur. Çünkü bu devletler 
silahlarını bırakması için Al
manyaya zorla kabul ettirilmiş 
olan madde hükümlerine uy
gun olarak silahlarını barak
m;ığa veya azaltmağa yanaşma
mışlardır. Uluslar kurumunu 
bu kararı ile Almanya hakkın
da yeniden farklı muamele ya
pılmak istenilmesi, Almanyanın 
uluslara ayni haklar verilme
dikçe bu kuruma dönmesine 
engel olan bir amildir. Bundan 
dolayi Alman hükumeti galip 
uluslarla mağlup uluslar arasın
da fark gözeten Versay and
laşması ile bütün üyelerin ayni 
surette muamele görmesi ve 
ayni haklara sahip olması la
zımgelen uluslar kurumunun 
birbirinden ayırt edilmeme~i 
lazım olduğu mütaleasandadır. 
Bu esitlik arsıulusal bütün iş
lere ve mülkiyet haklarına şa
mil olmak gerektir. 

Toprak meselesl 
2 - Aln~an hükumeti diğer 

devletlerin silahlannı bırakmak 
teahhüdatını yerine getirmemiş 
olduklarım görerek Alman ulu
su hakkında hadde• aşırı farklı 
bir muamele yapılmasını natık 
olan ve halen bir tarafh ve 
andlaşmalara aykırı bulunan 
maddeler ahkamını feshetmiş
tir. Bununla beraber Alman 
hükumeti bütün bu tedbirlerin 
münhasıran yukarıda söyJedi
ğim ve Alman ulusu için ge
rek manevi ve gerek maddi 
noktai naznrdan farklı muame
le yapılmasını natık olan mad
delere haz.retmiş olduğunu res
mi ve aleni surette söylemiştir. 
Bizzat Alman ulusu araziye ait 
ahkam da dahil olduğu halda 
ulusların ortak hayatına taallu
ku olan hükümlerin hiçbir dev
let tarafından bir taraflı olarak 
feıhedilmiyeceğine kaaidir. Al
manya, bu hususa tamamile 
riayet edecek Ye Almanya za-

kuvveti •.. ,, 

man geçtikçe yeniden göz.den 
geçirilmesine zaruret hasıl ol
mu' olan bu hükümlerin yeni 
baştan incelemesine ancak müs
lihane bir anlaşma yolu ile te
vessül edecektir. 

Andla,malara 
riayet edecek 

3 - Almanya icrasını ııayri 
kabil z.annettiii hiçbir andlaş
maya imzasını koymıyacakhr. 
Bununla beraber özgür ola
rak kabul etmiş olarak bütün 
andlaşmalar ahkamına riayet 
edecektir. Hatta bu andlaşma
lar şimdikı hükümetin iktidar 
mevkiine gelmesinden evvel 
aktedilmiş olsa bile Alman hü
kumeti Lokarne paktına imza· 
larını koymuş olan diğer dev
letler bu pakt ahkamına riayete 
ve bu ahkamın icabatıDı tatbi
lca temayül ettikçe bu pakt ah
kamına mutlak surette riayet 
edecektir. Ve bu paktile giriş
miş olduğu bütün taahhütleri 
yerine getirecektir. Alman bü
kümeti askerlikten tecrit edi '.
miş olan mıntakaya ait ahka
ma riayeti hukuku hükümraniye 
sahip bir devlet için Avrupa
nın barışma yardım alanında 
son derecede a~ır bir yük ol
duğu mütaleasındadır. Bununla
beraber Alman hükümeti Al
man sımrJarınm öte tarafındaki 
süe le kuvvetlerin mütemadiyen 
takviye edilmesini bu temayül
leri tamamhyan bir hareket 
olaraka telakki edemez. 

Çahtma blrll.11 
4 - Alma~ hükümeti herza

man Avrupa barışman vikaye:si 
için müşterek bir çalışma birli
ğine istirake hazır bulunmuştur 
Mamafih ezeli ve daimi evrim 
kanununa andlaşmaların yeni-
den gözden geçirilmesi suretile 
riayet olunmasının zaruri oldugu 
kanaatmdadır Alman hükumeti 
andlaşmalann nisbet dairesinde 
değiştirilmesinin barış için bir 
z.ıman unsuru olduğuna ve za-
ruri olan her türlü değiştirme
ye enğel olmanın istikbalde 
bir çok nfilaklar vukuunu ha
zırlamak demek olacağına ka-
nidir. 

5 - Alman hükumeti Av· 
rupa devletleri arasında teş· 
kili mesainin zorla kabul etti· 
rilmiş olan şimdiki arsıulusa 
serait içinde ifası mümkür 
olmadığı mütaleasındadır. Al· 
man hükumeti uluslar arasıı 
daki bu anlaşmanın büyük bi 
maksadı istihc\af edeceğine \' 
bu anlaşmanın adım adım ta 
kıbedeceiine kail bulunmak 
tadır. 

Ademi tecavüz mlsaklaı 
6 - Alman hükümeti prer. 

sip itibariyle komşulariyle a 
taraflı ademi tecavüz paktlaı 
akdetmeğe ve bu paklan mu 
haripleri tecride ve harp ocak 
ları maballillcştirmeğe hizme 
edecek ahkim ile tamamlama· 
ya hazırdır. Alman hükumet 
bilhassa böyle paktan doğa 
cak bütün tahhüdlt:ri yerin' 
ıretirmeğe ve gerek bağrı Y• 

ıterek savaş zamanında eslih· 
ve mühimmatın teslimine mü 
teallik bulunan bütün madde 
ler ahkamına riayet eylemeğt 
bu ahkama pakta dahil bütüı 
devletlerin riayet eylemeler 
şartiyle amadedir. 

Hava pakti 
7 - Alman hükümeti Lo· 

karno andla,masmın mütemmi· 
mi olacak bir hava paktiniı 
akdedilmesine ve bu hususb 
müzakerata girişilm~sine ha 
zırdır. 

Alman ordusunun 
Miktarı 

8 - Alman hükumeti yen 
Alman ordusunun miktarını bil 
dirmiştir.Hiç bir vesile ile bı 
miktarı tecavüz etmiyecektir 

Almanya kendisini kara, denir 
ve hava programının tatbik vt 
icrasını her hangi bir ulus aley 
hine müteveccih bir korkutmı 

olmadığı mi1taleasındadır. Bu 
nunla beraber diğer devletle 
rin de kendi silahları için ka 
bul etmeleri şartile silahlarm 
azaltmağa amadedir. Afmaı 
hükum~ti tasavvur etmekte ol 
duğu bazı eslaha tahdidatır 
evvelce bildirmiştir. Alman hü 
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'Yeni Asır 
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TAÇLI 
~DEL 1 LE R 

ı Soysal görüşler ı 
Disiplin ve kültür!.' 

Denlzll.. Mayıs 
Disipline tabi olmiyan herşey 

yıkılır, iflas eder.. En yüksek 
iHküler ancak disiplinli bir ça
lışma ve takip .ile elde edilir. 
Şu halde yüksek cemiyetler 
disiplinli cemiyetlerdir. Husu
siyle inkılap Türkiycsi, tama
miyle disiplinli ve programlı 

•• . - ... ~· -·:,:ıııı 
~ ··... ....... .,_[ ....... • • • • • 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "14,, 

·i----ra:!I--~----------~---·----' Marinin bir İspanyol Kra içe 
Prensile evlenmesi istenmiyordu 

canlı bir kültür müessesesidir. 
Yeni Asır gazetesinin baş 

yazısında çok entressan bir baş-...... 
Kralıçe Mary, tahta geçince, 

Nortumber1and kabinesinde yer 
almış bulunan bu genç devlet 
adamı ile ilgilenmişti. Sesi) bir 
kenara çekilmiş bulunuyordu. 
Onu nezdine çağırarak kendi 
konseyinde yer almasını istedi. 
Fakat ret cevabı ile karşılaştı. 

Günleri sayılı bulan bu yaşı 
ı:eçkin kız, hiç te onun hızlı 

aiyasasına uygun düşmiyordu. 
Prenses Elizabet, bu histerik 
kraliçeden ziyade genç diplo
matın hoşuna gidiyor, onu sevi
yordu. Elizabetin şekilden şe
kile, renkten renge giren 
vefasız kadınlığından , be
lirsiz dinseverliğinden, hele 
bütün bunl rın üstünde ola
rak, teshir kudretinden ne
Jer kazanabileceğini uzun uza
dıya düşünüyordu. Gözlerini 
batmak üzere olan güneşten 

doğmak üzere olan güneşe çe
wirmişti. 

Vilyam Sesil, ne kahraman, 
ne babacan ne de coşkun bir 
ienç deiildi. Kendisine yol 
YeriJdiktcn ıonra tekrar hizme
tine başvuran günün en sala
hiyetli adamı Sommerseye şu 
sert cevabı vermişti: "Yaptık
larınızdan endiıe etmiyor da 
masum bulunuyorsanız yardı
mıma hiç te ihtiyacınız yoktur. 
Yok böyle olmayıp ta suçlu 
iıeniz nafile benden yardım 
istemeyiniz. Bir ıey yapamam. 
"Busözler vatanseverliğinin çok 
} ük ek bir derecede olduğunu 
gö"teriyordu. Vilyam Sesil ilk 
büyük İngiliz; empcryalistidir. 
Dünyayı saran Con bulun sınır
sız emperyalizmasma ilk hızı 

veren o olmuştur. Elizabet on
dan ne uyanık, daha ışıklı ve 
daha samimi bir müşavir bula
mazdı. Karakterleri arasında 

benzeyiş noktalarının çokluğu 
da Sesili Elizabete, Elizabeti de 
Sesile doğru sürüklemişti.Dost
lukları tam kırk ıene sürdü. 
Fakat bu dostlukta hafifmeş
rcpliğin, kokteliğin hiç mi hiç 
yeri yoktur. Birge filezofiler 

kümeti bu suretle hudutsuz bir 
ıilah müsabakasının önüne geç
mek hususundaki iyi niyetini gös 
termiştir. Alman yanın hava kuv
vetlerinin diğer büyük Batı 
devletleri hava kuvvetlerinin 
derecf'sinde bulundurulması 
yüzde hesabile azami bir nis
pet belitine daima elveri,lidir. 
Ve Almanya bu nispete her 
zaman riayet edecektir. Alman 
donanması İngiliz donanmasının 
yüzde 35 i olarak tespit edil
miştir. Ve Fransız donanması 
hacım itibarile Alman do
nanmasından yüzde onbeı 
fazladır. Birçok a-azetelerin 
yazdıkları gibi Almanyanın bu 
isteminin bir başlangıçtan baş
ka birşey olmadığı ve bunun 
nkasından diğer istemelerin 
icleceği ve Almanyanm yeni
den müstemlekelere ıahib ol
mak isteyeceği ıöylenmektedir. 
Alman hükumeti bu istemin 
Almanya için kat'i ve daimi 
olduğunu resmen beyan ve 
ilave eder. Almanyanın yeniden 
bir deniz muharebesine giriş
meğe ne niyeti vardır, ne de 
ihtiyacı. Ve ne de kuvveti. 
Alman hükümeti nasıl ki beri 
Avrupada varlık ve öicnliii
mizi müdafaa etmek için eli
mizden gelen herşeyi yapma
ı• mecbur iıek ln.sriltereye 

üzerinde kurulan bu çalışma 
birliği eyiden eyiye düşünül
müş, hesaplanmış bir birlikti. 
Ne kaprisin ne de hissin bu
rada tesiri görülmemişti. 

Devlet makanizması ~ibi in
san kalbinin makanizmasıiıı da 
çak iyi tanıyan bu adam bir 
aşkın kurbnm olmak istemi
yordu. Münasebetlerinin baş
angıcmda prenses Elizabetin 
avanslarını kabulden çekindi. 
Gelecek kraliçenin minyonlan 
onun deği ... cn ve kıskanç huy
larının çeşitli gösterişlerine 
boyon eğmek zorluiunda ka
lıyorlardı.Prensese kur yapan
ların hepsi bu sahnelerin esiri 
oldukları halde yalnız lord 

Burgley (Vilyam Scsil) Prense

sin düzen ve şuur kalitelerile 
karşılaşıyordu. 

izdivaç vaadı 
Duyulunca 

Kraliça Mary Tüdor ile İs-

panyol prensi Filip arasında 
izdivaç için söz kesilmiş bulu

nuyordu. Elizabet Fransız elçi
si vasıtası ile gizli nişan mera
siminden duyuklanmıştı. Vilyam 
Sesil de bu haberi teyid et- • 
mişti. Halbuki Sesilin doğrulu
ıuna kesin olarak inanmadan 
bir haber vermesi imkansızdı. 

O haberlerinin kaynağını da 

söylememek itiyadında idi. Bu 
esel prenses Elizabct'le onun 
etrafını alanlar arasında endi
şeler uyandırdı. Fransız elçisi 
diyordu ki: 

- İspanya bütün Avrupa 

tahtları ile ilgilenmek arzu

sunda ısrar ederse Fransa hapı 
yutacaktır. 

Prenses Elizabete gelince 

o daha sakindi. Endişede olan
lara şu cevabı veriyordu: 

"Hemşirem koca bulur da 
çocuk yapmaia başlarsa mü
cadeleden çekileceğim.,, 

Vilyam sesile gelince o daha 
diplomatça dü~ünüyordu: 

• oıııt ı il" -

lık ve alakalı bir mevzu oku
dum. (Disiplin ve Tölerans)! 

Bay Şevket Bilgin, bu yazı
siy]e yeni Türkiyenin ilerleme 
hızını disiplinli bir faaliyette 
buluyor. Ve disiplinsiz her ha-
r~ketin bozgunluk olacağını 
söylemek istiyor. Getirmiş ol-
duğu misal cidden yerinde ve 
değerlidir. Çünkü bugün bütün 
benliğimize h; kim olan hare
ket ve faaliyet mihveri mutlaka 
disiplinli bir ruh olma ıdır. Yoksa 
programsız ve disiplinsiz bir 
fa liyet ve hareket. dümensiz 
ve puslasız bir deniz yolculuğu 
kadar tehlikeli ve sonsuzdur. 

Bunun içindir ki, bugün için 
bütün acunun yaşayışında ha
kim olan mihver, disiplinli bir 
sa'y ve sağlam bir kültüre sa
hip olmaktır.Disiplin olmadıkça 
ulusal egemen ik ve erginlik te 
olamaz. istiklal savaşındaki di-
siplinli aşk ve çalışma buna 
bir örnektir. Disiplinsiz bir 
banka, bir ticarethane, bir 
maden ocağı, her hangi soysal 
bir kurum ve sosyete mutlak 
iflas eder. Disiplinsiz bir r.aek
tep, bir aile, mutlak dağılır. 
Disiplinsiz bir kültür, bir siyasa 
nihayet bir ordu mutlaka bo
zulur. Disiplinsiz bir ruh, bir 
baş mutlak soysuzlaşır. Bence 
fertlerin işlerindeki muvaffakı
yetsizlik, iısizlik, buhran, aile 
scfaletlerj, intiharlar, birçok 
fenalıklar; nihayet siyasal ve 
ve ulusal iflaslar, kıyamlar, 
ayaklanmalar .. Daha buna ben
zer bir sürü fenalıkların yega
ne amili herşeyden önce disip
linin zaifliği ve yokluğudur. 
Keza; disiplinsiz bir devletin 
idare sistemlerinde de karışık
lık görülür. Osmanlı impara
torluğunun son çağlarındaki 
iğtişaş ve keşmekeş .. Yeniçeri 
ordusunun azgınlık ve arsızlığı 
gibi.. 

Faknt birde disiplin karşı
sında duralım: Disiplinin so-
kulduğu her yerde düzen, 
kazanç, yükseliş, refah, saygı, 
kudret ve kuvvet, siyasal ve 
ulusal eze enlik ve nihayet 
tek mana ile (ulusal kültür) 
vardır. Şu halde kültür teşkili 
ancak disiplinli bir çalışma ve 
benlikle elde edilecektir. 

Bri~anya imparatorluğunu ko
rumak için denizlerde eyemen 
bir durma sahib olmanm haya
ti bir mesele ve binaenaleyh 
meşru bir hak olduğu kanaatı 
kendi ihtiyarilt! kabul ve tes-

Bunun için de, her şeyden 

f

i önce cemiyetin çekirdeğini teş
kil eden kişilerin her alanda 
ve her zam n disiplinli bir 

lim eder. Alman hükumeti 
topcu kuvvetlerinin zırhlı ve 
kruvazör ve torpito hacim-
lerinin arzu olunduğu gi-
bi tahdidini samimi suret-
te istemektedir. Alman hü
kumeti savaş gemileri tonajla-
rını arsıulusal olarak tahdidini 
kabule de hazırdır. Alman hü
kümeti esitlik dairesinde ve 
arsıulusal olmak şartlle tahtel-
bahir tonajının tahdidine ve 
hatta bunların tamamile kaldı-
rılmasına amade bulunmakta
dır. Alman hükümeti arsıulusal 
durumundan gerı:-inliii izale 
için arsıulusal mukavclele!"Ie 
yapılacak her türlü teşebbüs
lerin arsıulusal efkarı umumi
yenin sözlerile yazılarla film
lerle ve tiyatro ve piyeslerle 
zehirlenmesinin önüne geçilme
diği takdirde hiç bir ıemere 
vermiyece&"ine kanidir. Alman 
hükümeti daima herbanı:i bir 
devletin diier bir devletin içeri 
işlerine karışmasını men'e ma
tuf arsıulusal bir mukavelena
•e vücude getirilmesine ama
dedir. 

1 
varlık olmaları gerektir. Bunu 
temin için de, aile ve mekte
bin çok duygulu olması icap 
eder. Çünki mektep ve aile, 
cemiyete ~İren insanların şah
siyetlerinin teşkili üzerinde mü
him iki amildir. Bundao sonra 
da bizzat cemiyetin yaşanan 
hayatının ve cemiyetin sayısız 
hadiselerinin tesiri de büyüktür. 

Bence her şeyden önce sö
ı.ünü, özünü, işini, gidişini, dö
nüt ve yapışı hulasa; hareketini 
bir disiplin altına almıyan insan 
tahsiyetiai bu milletin istediii 
inkılap esaslarına ~öre oliun
laşmamış demektir. Herşeyden 
evvel şahsiyet lazımdır. ÇünkU 
yüksek çemiyetler, eyi teıek
kül etmiı şahsiyetlerin ellerinde 
ve omuzlarmda yükselirler .. 

Biz Türkler devrimi ve eı:e-
menliği ancak planlı ve disiplinli 
çahşma ile kazandık onun için 
bütün inkilab neslinde mutlak 
bir disiblin sevgi ve saygısı ege
men olmalıdır.Doğan çocuğumuz 
dan başlıyarak her yaş ve yaşayış 
çağında, ht:r zaman ve mekan 1 
iç.inde bu öz gayeyi takip et
mek ülkümüz olmalıdır. Yoksa 
dünkü şahsiyeti silik, disipJin- ı 
siz ve kültürsüz insanlardan 
ne farkımız kalır? İnkılap, hız-
dır, ı:üçtür, ilerleyiştirl. I 

Tarhan Toker 

Ampul Satın aldığınızda bir 

isterseniz 

tasarruf etmiş olursunuz. 

Dikkat Aldanmay z!. 
K.eçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

n kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
C3~~~rıt1u:--:r l""!!alrllrmıık~opo pera ti fi n de pe ra ke n de satılıyor 

Bugün artık tekrar pud
ralanmağa lüzum yoktur 

Erkekler bir kadının sık sık 
pudralandıj'ını ~örmeyi sev
mezler. Fakat birden fazlası 
cildin parlamasına mani olmak 
için bundan başka bir çare ol
madığını zanneder. Şun da 
nazarı itibara almalıdır ki;krem 
köpüklü T okalon pudrasında 
olduiu gibi iyi bir pudra, 
krem köpüğü ile karıştırıldığı 
takdirde; rüzgarlı; yağmurlu 
havalarda ve hatta sıcak balo 
salonunda bile bütün gün sabit 
kalır. 

Krem köpüklü Tol!alon pud
rası, yapışkan ve gayri. mer'i 
olduğu kadar cilt için ş:ıyam 
hayret bir mukavvidir. Beşe
reyi tahrik eder. Fakat mesa
matı kntiyen kapamaz. Şimdi, 
bütün genç kızların arzu ve 
bütün erkeklerin nazarı takdir
le seyrettikleri yumuşak, açık 
ve nazik bir cildim vardır.Son 
rrünlerde beni zevceliğe talip 
o!an zat, kendi ini her şeyden 
evvel teshir eden cildim ve 
tenim olduğunu söylüyor. Yağlı 
bir cilt için Pero T okalon pud
rasını ve kuru bir cilt için Pe
talia Tokalon pudrasını kulla
nınız. Gunde yalmz bir defa 
pudralanmanız kafidir. Zira 
T okalon pudrası cidden sabit 
kalır. (1169) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Her fiata satış 

Azimet dolayısiyle acele 
Müzayede ile satış 
Önümüzdeki Cuma günü yaai 

Mayısın yirmi dördüncü gilnü 
ıabahleyin alafrana-a saat onda 
karalaş tramvay caddesinde 
salhane makasmı geçince deniz 
kenarında 544 numarada maruf 
bir aileye ait bilcümle lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır.Gerek maroken koltuk ta
kımı, kübik kadife koltuk ta
kımı, Fransız piyano, şemsiye
lik, duvar saatı, 4 köşe anah
tarlı masa, lüks mavun saybur, 
büyük ayna, 3 adet lüks ma
vun ve ceviz 2 kanatlı aynah 
dolaplar, lavuman tuvalet ve 
servisi, 2 adet bir buçuk kişi
lik · bronz kesme karyolalar 
sumyalariylc, bir adet aynalı 
şifonyera, bir bronz kesme ço
cuk karyola ı, hasır takımı, 
bronz portatif karyola, komo
dino, halı ve seccade Isparta 
ve Gördes ve sair bir çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla-
caktır. Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı İbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu miidüriv~ti. 

il 1 't nahiye 

ire tenezzühü 
.24 Mayıs 1935 Cuma günü 
llkbaharın güzel bir gününden istifade etmek, eğlenmek 

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

• 
zmır -

Bilet ücreti (Gidiş, dönü ) 
1 inci mevki 150 kuruş 
2 " " 125 " 
3 " " 95 " 

3 yaşından 1 O yaşına kadar çocuklardan 
a1ınır. 

Hareket saatleri 
Gidiş - Alsancaktan: 7 

yarım ücret 

" Kemerden 7.10 ,, 
I<. Çulludan 7 .26 

Dönüş-Tireden 18.20 
Bilet sat., yerleri: Aydın demiryolu emtia kalemi, 

AJsancak ve Kemer istasyonları, Tilkilikte B. Faik eczanesi, 
Kemeraltı Sevim pastanesi, Tilkilik nahiyesine bağlı bütün 
ocaklar, Göztepede Kadın ve Erkek terzisi B. M. Asım, 
Alsaııcakta Akdeniz sokağ nda şara (677) 

__ B3ml ________ m.-ıllilml~r=:ı=~~~--. 

apurcuiu l,iirk Anoninı Şirketinin 
lMA YIS 935 TEN 31 AGUSTOS 935 TARiHiNE KADAR 

TA TBIK EDiLECEK HALK BILETLERILE 
SEYAHAT A MAHSUS T ARlFEDıR 

Mıntaka Biletin müddeti 1 inci 2 inci Güverte 
kamara ka ara 

1 inci Bir aylık 2000 1500 600 
nakliye vergisi 200 113 30 

2200 1613 630 

2 inci 90"'!'----------------=------------------1 ki aylık 5000 4200 1500 
nakliye vergisi 500 . 315 75 

3 üncü llci aylık 

nakliye vergisi 

5500 4515 1575 

6500 5 700 2000 
650 428 100 

7150 6128 2100 
1. :- 1 inci mıntaka bir aylık olmakla Marmara havzası 

dahılınde, Çanakkale dahil bilümum iskelelcrdir. 
2 - 2 inci mıntaka Karadenizde Samsun, Ege denizinde 

lzmir dahil bilümum iskelelerdir. 
3 - 3 üncü mıntaka Karadenizde Hopa, Akdenizde Payas 

iskeleleri arasındaki bilumum iskelelerdir. 
4 - 3üncü mevki kamara için halk biletleri verilemez. 
Arzu edenlerin iki kıta fotografla lzmir acenteliğiae 

müracaatları. Telefon : 3658 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Ayrıca . G!di~ ge.lme b~.letlerd~ e~as lar.if~e- a 
• • mız uzerıne yuzde yırmı tenzılat. : . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • lzmlr beledlyesinden : 

1 - 764 lira muhammenli 
yeni açılan İsmet Paşa bulvarı 
üzerinde Ziynet fabikası kar
şısında 38.20 metre murabba-
ındaki arsa satışı belediye 
başkatipli2'indcki şartnamesi 
veçhilc 25/5/935 cumartesi gü
nü saat 16 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. 

İştirak için 58 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyonıı gelinir. 

2 - 455,63 lira br~tİı mu· 
hammenli Sclimiyt mahallesi
nin Göztepe tramvay cadde-
sin?eki ?nü tramvay caddesi: 
Sagı sahıl parkı, solu Halkevi 
arkası dct;iz olan ld22,50 met
re murabhaındaki arsa belcdi-
y.e baş~i\ ipliiindeki şartname
sı vechıle· 25/5/935 cumartr~i 

i 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı satılma
sına karar verilen bir adet bü
yük fireze ve bir adet makkap 
tezgahaları birinci arttırması 

25 Mayıs 935 Cumartesi günü 
saat 13 te Büyüklaz hanında 

yapılacaktır. Yıymeti bulma
dığı takdirde ikinci arttırması 
28 Mayıs 935 Salı günü eaat 
13 te ayni handa yapılacağm
dan talip olanlar mahallinde 
~c.rnurunn müracaatları ilan 
olunur".-, 1498 (716) 

günz saet 16 da açık ar~tır
ma ile ihale ediJecektir. işti

rak için 35 lira muvakkat te
minatla .söylenen ı:ün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 
9 -14-19-23 1356 (641} 
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- __ T epeba~ı Beyoğlu == 
Müsteciri: Bütün lzmiriilerin teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 
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PLATT 
Makina Fabrikasının 

IU il ÇIKRIGI 

En ufalc yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
Ur1U 1 ACENT ASIN DA mevcuttur. .. 

Adres : 
• G. D. GIRAS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZM1R 

dökülenler 
Konıojen aıızuk 

Saç Eksiri 
Sa 1 d""k .. 1 · ç arın o u mesane ve kepeklenmeıiae mani olur. Komojen 

sa .. •a k"kl · · ~ rm o crını kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıd~ııdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
~01Jen Kanzuk aaç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalarında 
•u unur. 

iZ M i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
i:\~ktfın Mnkez ve Fahrıkası: lzıuııılt• llall,ııpırııuıl.ıılıı· 

Oe ~rll Pamulandan At, 1 aggore, Köpekbaf. DetJlrmen, 
'11

1 
k ve Leylak Markalarını lııuı her ııevı l(Rhut h~zı 

ııııa 61 I k 1 1 , t-trıe le o np ma ları A vrupRıuıı :ı rrıı tıp ıııen..ıu 
·atırıa faıktı · r. 

Telefon lfo. 2211 ve 306'7 
Telg2'af adresi: Ba~rak Izmir 

(il ı PN. 

lzmlr slclll ticaret me
murlu§undan : 

Müseccel ( Osmanlı bankası 
izmir şubesi)ne ait 935 senesi 
sirküleri ticaret kanunu hüküm
lerine tevfikan sicilin 1403 nu
marasına kayit ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 
SrRKÜLER 
lzmir şubemiz namına muh

telif evsafJa imza atrnağa me
zun memurların imza numune
lerini merbutan takdim edi
yoruz. 

İşbu sirkülerin evvelki sirkü
leri iptal ettiğini arzeder ve 
keyfiyetin kayıt ve işaret bu
yurulmasmı rica eyleriz. 

Saygılarımızla 
Osmanlı Bankası Türkiye 

umum müdürlüğü 

Umum müdür: F. Garelli 
Mes'ul murahhas: 

Wiksi Brierre 
Osmanlı Bankası Izmir şubesi 

namına imza atmağa mezun 
memurlar: 

Aşağıdaki imza ar İzmir şu
besi için cari banka muamele
leri hakkında muteberdir. 

11A 11 Sınıfı 
Müdür : Bay Gemıl Daher.Bu 

suretle imza atacaktır. G.Daher 
İdare servisler murakıbı ve 

ikinci müdür vekili bay Louis 
Laurella bu suretle imza ata
caktır. Louiz 

Muhasebe şefi bay Antoine 
Filippucci bu suretle imza ata
caktır. Filippucci 

"B" sınıfı 
Cüzdan ve knmbiyo servısı 

şefi bay Mehmet Hakkı Öksüz 
bu suretle imza atacaktır. 

H. Öksüz 
Hesabı cari ve avans ve 

emtaa servisi şefi bay Georges 
Slaftovici bu suretle imza ata
caktır. G. Slaftovici 
Baş kasadar bay jerome La 

Candela bu suretle imza ata
cakbr. J. L. ea-... 

Bankayı ilzam eden bütün 
mektuplar ile sair vesaik zir
deki şerait dairesinde iki im
zayı havi olacaktır. 

Geri alınmaz krediler, terni
ıainat mektupları ve kabuller 
(A) sınıfından iki memur tara
fından imza edilecektir. 

Çekler, poliçalar, gayri umu
mi kredi mektupları gibi diğer 
vesaik ve muhaberat büatefrik 
ya (A.) sınıfından iki memur 
yahut (A.) sınıfı•dan bir me
murla (B.) sınıfından bir me
mur tarafından müştereken im
za ~dilecektir. 

Bu mezuniyet umumi Kredi 
mektuplarına şamil deiildir. 
Umumi Kredi mektupları ver
mek salahiyetini haiz şubeleri
miz namına imza atmağa mezun 
memurların imza nümuneleri 
için Bankamızın muhabirlerine 
tevzi edilmiş olan hususi mec
muaya müracaat edilmelidir. 

506011125 27 nisan 1935 
Bin dokuz yüz otuz beş se

nesi nisan ayının 27 inci sı-ünü 
tarihile olan bu sirküler zirine 
mevzu imzalar şahıs ve hüv.i
yetleri dairece marufum Phi
lippe Carelli ve W. H. Brierre 
imzalarile temsil edilen Osmanlı 
bankasının olup müvacehemde 
vaz ve münderecabnı tamamen 
kabul ve ikrar eyledikten son
ra noler kanununun altmıı 
yedinci maddesine tevfikan 
tasdik olunur. 

Beyoj'lu dördUncii noter Mit
hat Cemal resmi mühürü 

ve imzası 

Umumi No. 4263 
Hususi No. 54/l 
İşbu 19 nisan 1955 tarihli 

sirküler altına mevzu ve füoğ
rafla matbu imzaların, zat ve 
hüviyetleri dairece maruf Os
manlı bankası İzmir şubesi 
müdürü bay Gemıl Daher ve 
müdür vekili bay Louis Lau
relJa ve muhasebe ,efi bav 

Sahife • 
;;f 

Emlak Ve Eytam Bankasından : 
No. 

Yeri Eski - Yeni Esas No. 
409 
526 

Karataş duygu sokağı 
Karşıyaka donanmacı mahallesi 
Aydın sokağı 

6 6 
7 9 540 

Cinsi 
Ev 

M. M. arsa 

Oepozıto 

120 
110 

50 552 Karşıyaka Osman zade mahallesi 
Rahmi bey sokağı 

2 6 208 " ,, " 

140 573 Karşıyaka Osman zade mahallesi 
ikinci Aydın sokağı 

19 18 843 " " " 

200 
180 
200 
300 

575 
576 
577 
583 
645 
646 
686 
747 

Karşıyaka Osman zade Reşadiye sokağı 38 60 
36 
31 2 
111 
127 
1611 
22 
120 

930 .. " 
877. 50 .. 
1257 " 

,, 

" " '' ,, " 36 " 
" " " " " 39 " 

Karataş İsl:ıhane caddesi 17 Ev 
Dolaplı kuyu mahallesi Dolaplı kuyu caddesi 113 " 60 

8 
8 

35 

" 
11 ismail ef. sokağı 13/l Arsa 

Mecidiye mahallesi Molla Ahmet sokağı 16 Evin 28/128 sehmi 
Ev İkinci Süleymaniye mahallesi 

Kamil paşa caddesi 

820 

858 
859 

Güzel yurt mahallesi azizler sokağı 

Bornova yıkık minare mevkii 

30 30 32 38/40 3 4 

24 26 

Ev, dükkan ve av- 400 
lunun yarısı 
Evin 9/48 sehmi 60 
16335 Metre Murab- 150 " Hamitli yolu 
rabbaı kuyulu tarla. 

868 
892 

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

7 
37 

11 
31 1 

Ev 
Arsa 

200 
620 

963 Bornova balıkcı paşa 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 ş"ritciler sokağı 10/12 6 Dükkan 400 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin ilk taksiti peşin gerisi yedi senelik taksıtde öden 
mek üzere satışları 23/5 935 Perşembe günü saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya ko 
nulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatırarak müzayedesine girme· 
feri lazımdır. 15 - 19 - 23 1401 ( 666 ) 
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• 
Doktor 

Osman Yunus 
Deri vetenasUI haa

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

["I .. 
~··=· ~ ................ . 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
bauı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 34l4 

12-26 (229) 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, an ti na tram' r cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Antoine Filippucci ve kambiyo 

tefi bay Mehmet Hakkı Öksüz 

ve emtaa şefi bay Geor~es 

Slaftovici ~e baş k"asadar b~y 

Jerome La Candelanm olup 
dairede kalan nfiıbayı memuru
muz Rauf marifctile mahallinde 

imza ettirerek matbu imzaların 
aynı olduğu anlatılmakla usu
len tasdik kılındı. 1935 senesi 

mayıs ayının on sekizinci cu

martesi günü. 
izmir üçüncü neteri Hasan 

Tahsin resmi mühürü ve vekili 

Ali Raif imza11 

Umumi No. 4263 
Hususi No. 54/l 
Bu sirküler nushasmın daire 

dosyasında sakh 4263 umumi 
numaralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. 1935 senesi ma
yıs ayının on sekizinci cumar
tesi günü. 

İzmir üçüncü noteri mühürü 
resmisi ve H. Tahsin imzası 

1490 1717) 

Zıd şeyler bir · raya gelmezler, 
GRiPiN ile bas aR"rı~ı 2'ibi ••• 

Bir tek 
kaf e 

GRİPIN 
Bazan 
Baş, diş, 

sinir ve ada
le ağrılarını 

d'nd"rere k 
gününüzü 
kurtarır. 

Bazan da 
Nezle, bron

şit, gripi ge
çirerek bun
ların doğu
racağı bü
yük hasta
lıkları önler 
ve hayatını
zı kurtarır. 

~ ~ 

1 1 
i tecrübe ediniz ! 

BUtUn eczanelerde bulunur. Flalt 7,!5 kuru,tur 

GR • p • N . Radyolin diş macunu fabrikasının mutabassıa 
1 1 • kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Denizyolları işletmesi 
lzmir acenteliğinden: 

1 - 1 Mayıs 935 tarihinden itibaren tatbık m\!vkiine konu
lan yeni yolcu tarifesinin lstanbul sür'at postalarının birinci mev
kilerinde yemek mecburi tutulmuştur. 

Birinci mevki yemekli vapur ücreti yemek ve verıi dahil ol
mak üzere 1870 kuruştur. 

2 - Muayyen iki iskele arasında 30 ıür. müddetle mutebt:ı 
olmak ü:ıer~ bütün mevkilerde fotoğraflı gidib gelme biletleri 

ihdas olunmuştur. Bu biletlerle seyahat edenlere gidişte •• 
dönüşte vapur ücretlerinden yüzde yirmi teuzillt yapıhr.Istanbula 
gidib ~elme birinci mevki bilet ücretleri sür'at postalarında ye
mek, verai ve saire dahil olmak üzere 3128 ve Mersin dontq 
lıtanbul poıtalarında 1986 kuruştur. 

3 - De•let DemiryoUarında oldugu gibi ayrıca iki ay müd
detle muteber olmak ve Ege denizinde lımir ile Karadenizinde 

Samsun arasındaki bütün iskelelerde istenildiği kadar serbesçe 

seyahat edilmek üzere fotoğraflı halk biletleri ihdas olunmuştur. 

4 - lzmirle Iskenderiye arasında bir sefer1ik tonezzüh bilet

leri satışa çıkarılmıştır. Birinci mevki 105, ikinci 75 liradır. Ar· 
zu edenler Iskenderiyedc vapurda yatabilirler. 

Tafsilat almak istiyen sayın yolcularımızın lzmirde Birinci Kor· 

donda 144 No Denizyolları acenteliğine müracaatlarım diler ve 

ilin ederiz. (691) 1-3 P. S. P. 



a•nne ıo 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi . 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KU 1PANYASI 
CERES \apuru 10 mayıs 

ta gelip yük.:nü boşalttıktan 

aonra Burgas, Varna ve Kös

tcnce limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An

\lers, Amsterdam ve Hamburı 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
NORDLANDvapuru 2 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os'o ve lskandinavya 
Jımanları için ~·ük alacaktir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TIOı 1 Co. OF GRECCE 
fzmir - Ncvyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

f DoRru ) 1evyork İçin yük 
a acaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
randa İzmırdcn (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 16 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
nlon, Marsilya ve Cczairc 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ziranda gelip 21 baz.it anda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
iri değişikJikferden acenta mes-
111iyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat ediJmesi rica olunur. 

T eJefon: 2004-2050 

T V. • 
W. F. H. 7au 1) r 

Zee cT 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, Hamburg 

ve Bremen için yük alacakbr. 

TROYBURG vapuru 21 Ma

yısta bekleniyor. Hamburg ''e 

Anvcrstcn yük çıkaracaktır. 

TISZA ''apuru 5 huiranda 

bekleniyor. Budapeştt, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

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

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük ç1karacak ve Bufgas 
Vama, Köstencc, Galaç ''e 

Bralla içi.n yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork 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 

awuı::m - - , 

l)oktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi 'o. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Em .................... ,. 

SACınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENl

YOR MU? 
Öyle ise akıt 
2eçirmedcn 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız. 

Saçları besler, Uzabr 

Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Haşınızı Ferit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkayınız 

Sıhhi 'c her itibarle 
garantidir 

M. dcno 
S. Ferit Şifa eczanesi 

1 Jüktinıet sırası 

Zong ldak 
IV:ide Kömürü 

O, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende aabf kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her neTİ fe•kali.de köm.irü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpinyani 
Maiazaaında bulacaksınız 

T eJefon 3937 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HA BİRlNCİ 

KORDO TEL. 2443 
DHE ELLERMA LINES L TD. 

ALGERIA 1 , apuru 18 ma
yısta Liverpool 'e Svansea'dan 
beklenmektedir.\ e ayni zaman
da doğru Lh•erpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni z.amanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA-

VIGA TIOı Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Le\'ante LINIE 

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

ANCORA v<!.paru ha'en fi-

Ade-~ 

p 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞiRKETİ 

IZMİR ACENTELİGİ 

R 'A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri u.at tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-

TESi ~ünleri saat 16da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
ıünlcri galata r•hbmından 
tam saat 16 da hareket ede
rek. CUMA günU saat 16 
da lzmirc varır. 

Fazla Tahilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. T elcfon 3658 

manımızd2 olup yük başalt
maktadır. 

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

iktidar.,. 
E 

its · z ilıtiyarlık 
JIOBIN 

Hormobin ta bletlerı· • Erk~kıer_de 
• Yakıtsız ıh-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuv'\'ctlendirir. Bel ~evşck
liğini tedavi eder. Tafsilat için fstanbuJ " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flab tso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) , . .._.,..,.,,.__..._ ........... -. ________ _, 

~mum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Sa ılık gaz motörü 
Onalb beygir kuvvetindedir. Pek az. gaz. sarfeder. Doyç 

fabrikasımn en meşhur mo elidir. Temiz bakılmıştır. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
sablıkbr. 

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

ıensucat Fabrikası 
Li ilet Şirl,eti n,..üdürlüğünden 

Fabrikamızda son sistem makinalar ile lcchiz ettiğimiz boya
hane kısmında kasarJı kasarsız her nevi iplik ve bezler mükem-
mel ~ir surette. ve arzu edilen renkte ho} anmakta olduiu Siribi 
resmı ve hususı her daire ve müesseseye, bekci. polis, jandar-
ma ve mektep talebelerine ve bütün halka yarayışlı elbi:ıelik 
kumaşları h.:zırlamakta olan fabrikamız muhterem müş-
terilerimiz tarafından vaki olacak iplik 'e bez siparişlerini 
arzu edilen ren ·tc boyamağı kabul \'C ta.a:hhüt ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işliyen iplik maki
nalarında imal edilen her numaradaki iplilderimiz Anupa iplikleri 
ayarında olduğu ~ibi Japon mallarına fai · nefasette bulunan 
C C C şapk~ markalı kaput bezlerimiz ile yurdamuzun her 
köşesinde tanınmış arslan markalı kalın kaput bezluimiz renkli 
kumaşlarımız 'c yeni çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin 
do~r~luğunu ispata kafi. ~olecei'ini muht~rcm halk ve müşteri
ler~mı~e .•rz \ e talep~ edıl~~ek nümunelerın mcmmuniyetle müş
tcnlenmızc yoUanacaimı ılaa ederiz. 

fzmir ve havaliıi mü•essili 
AHMET ETEM BULDANLIOGLU 

Tclgr. EHEM. Telef. 3991 
1-8 (503) h - l 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

I..41.KTİN 
Ue ba,ıayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassm Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta: hazımsızlık, a ı n sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onlan gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

TFi RO f 
ECZA DEf>(J U , 

Kmklık, baş a~rısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lı tfi kinin 
Komprimclcrini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

• 

' 

ŞE OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Ku,7 Tetli hulunnıak 

Kina Lutfi 
• içmekle kabildir 

Ya içenlerden aoruauz •cya sizde bir fİşc alınıı. 
Her eczanede vardır· , 

··•••••••••••····•··•·•·····•··········• 
~ z ii .... üCüz······~ 
. . . 
; ILA . . . 
- HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERı 

Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Sa.Jepç1oğlu hanı karşısında 

.. . 
• -. . . . . . . . . 

•l••l&l•••••ll••e1111a11a111elllS&ll••11~11et•111•1111a11111a••11ae11e: 

Eczacı Kemal Aktaş 

esansları Kolonya ve 
Koku, U\•k, merak, uğraşma iş idir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : ÇocuklJ
gumda, iençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) stnclik eczacılık hayatımda 
hep keku ile uf raştım. 

İşte eserlerim : iddia c_.iyorum benim 
kokularsmdan daha tistüa bir koku bulup 
göstermek imkaaını vermiyorum. 

İZMİRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, AJtınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. · 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Al<taş 

markası. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamama~dad•r. 

İsimlerini bcn:ı.etenler asıJ

lannlD kıymetini ıöstermeye 

yanyorlar o kadar ... 


