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Noel yortusunda Amerika. 
da 300 otomobil kazası oldu 

V ~İngton, 27 ( A.A ) - Amerikada 
Noel yortusu esnasında bilhassa otomobil 
kazalan neticesinde takriben 300 kisi öl-
mü,tür... 1 
·----~ YENi ASIR Matbaasında basılmııtu 

Birinci Ziraat kong esi dün açıldı 
Başvekilimiz açış notu lar n a on

toplandığını anlattılar • 
gren.ın nıçın 

• • 

Müebbet önder Atatürkün şu sözlerini tekrar ettiler: "1,,ürkiyenin sahibi, elendisi 
hakiki ınüstahsil olan köyliidür. Herkesten daha çok refah ve saadete layık olan da odur,, 

Dünkü tarihi kurul taya ait intibalar 
- Ankara mu habfrimiz tarafından gihıderilnıiştir -

Ankara 27 (Husus!) - Birinci köy ruz.. Bu dava üzerin.de yaşadığımız bil
ve ziraat kalkınma kongresi bugün sa.at tün kudret yaşama, dayanma imkAnları
on birde Büyük Millet Meclisi salonun- nı kendisinden aldığımız topraklarımuın 
da ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıda çrilı~ırıhnası, kıymetlendirilmesi davac;ı 
resml üyeleır, mem.1eketin her tar.afından Türk köylü ve çiftçisinin seri radikal 
gelen çiftçiler hazır bulunuyordu. ka.lkv:ı.Jnnsı, geniş dinamik bir refaha Dünkü tarihi kundtaya ait intibalar 

Program mucibince merasime yüksek ulaştırılması davasıdır. - Ankara muhabirimiz tarafından gönde71ilmi§tir -
waat enstitüleri talebesi tarafından söy- ATAMIZIN SÖZLER! okm da odur. Tür.kiye büyük millet mec- şısına ya kendi hükümeti ya kapitülas.. 
!enen ve ayakta dinlenen istiklfil marşi- Biz bu davayı Osmanlı saltanatının lisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu asll yonlar çıkan bir millet.. Büyük TürlC 
le başlamnıştır. Bunu kongre azalarının halksız hükümdarlığı ile alak.am:ızı ke - gayeyi istihsale matuftur. diyordu ve inkılfı.bı bundan dolayıdır ki yalnız TürJC 
alk.ış1arı arasında başvekilim.izin açılış sip halkın hükümdarlığını kurduğumuz her Türkün bu asil dava karşısında ol- vatanını düşmanlarından ternizlemcklo 
nutku takip etmiştir. gün fiilen ortaya attık. Anadolu ve Ru- ması gerekli yeri duyması ve yapması kalmadı. Türk milletinin tam ve mut1ak 
BAŞVEK1LtM1ZlN AÇILIŞ NUTKU tne-li müdafa hukuk cemiyeti adı altın- gor-e-kli vazifeyi en ~ık en keskin keli- istiklalini de istirdat etti. 
Ankara 27 (AA) - B3Ş"Yekil Celaı da milli hiikümetin ilk nüvesi kunıldu- meleırle gösteriyordu. 1933 YILINDA 

Bayar bugün birinci köy ve ziraat kal- ğu zamanlarda milli umdeleriıni.zin ve Arkadaşlar, imparatorluktan devralı- Arsıulusal müeyyidelere bağlanmak 
kımna kongresini aşağıdaki nutku ile misakımızın arasında ve içinde bu da- n:an vaz.iyeti hepiniz bilirsiniz. Şuursuz suretiyle işe baş]adı. 1933 yılında Tür
açmıştır: va, bu ana dava vardır. Büyük Türk gafil, mecnun bir idaNnin akla gelebi- kiye ik:tısadiyatmı tetkik için Amcrika-

Birinci köy ve ziraat kalkınma ikong- nıilfotinin kurtarıcı ve müşahhas ideaU len bütün fenalıklarına sahne olmuş bir dan getirdiğimiz illin heyeti uzun tet • 
resinin sayın azaları. müsbet Onder Atatürk Türkiyenin ha- .memleket, milli olan her şeye düşman kiklerden sonra Tüı•k çiftçi hakkında 

Bugün buraya büyük bir milli dava kik1 sahibi, efendisi hakiki mUstahsil hurafeler içinde bir hükümet.her türlü şunu söyliyordu: 
hareketini hızlandırmağa, planlaştır - olan köylüdür. O halde herkesten daha refah ve kalkınma vasıtalarından tecrit Türk çiftçisi nesillerle çiftçilik etmiş 
mağa devam için toplanmış bulunuyo- çok refah ve saadete müstahak ve Iayık edilmiş ciddi millt her hareketinin kar- - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

"Ulus meydanında yapılan muaz.za~l törende Atatürkün Ankaraya ayak 
Bozkır k~n~ş~yo~ g_ıb~, toP_rak bastıklarıgününyıldönümü 

konuşuyor gıbl koylulerl dınledtk • • " Dikmen sartlarmda başlayıp mus • 
meydanında biten müjde koşusu Köylerin Bngün kongre azaları hep birlikte galiplerine mükilatıar verHdi-

Atatürkün tabutu önünde eğilecekler Ankara, 21 (Hususi) - Bugün Ebedi .Şef Atatürkün An-
ı • . k karaya ayak bastıklan günün ytldönmnü münasebetiyle, 

K ık 
Ankara 27 (Hususı) - Zı.raat ongre- Ank HaJk . . .. .. .. d f 1 rnk ....... ~ tti~· ···d a ınması 
. . .~ ara evınm uçuncu e a o a """-wP e gı muJ e 

Türk milleti için bir 
varlık davasıdır-

-0--

Önümüzdeki yıllar,, memleketin bü-
yük davalannı halletmek vadisinde bü
tün devlet teşkilatına, milli müessesele
re ve bütün millete en büyük vazifeler 
yüklemi~ buJunuyor. 

Bu vazifelerin başında ziraat ve köy 
kalkınması davasını görmekteyiz. 

Partinin büyük kunıltayında çahşma 

sı münasebetiyle Ulus meydanında ög- koşusu son:ı ermiştir. Atletler Atatürkün 19 yıl evvel An.-
leden sonra 15 te büyük bir tören yapıl- karaya ayak bastığı günün Ankarayı ilk 11eyrettikleri Dik
mıştır. Kongre münasebetiyle köylerden men sırtlarında koşuya başlamışlardır. 
gelen büyük köylü kafileleri ve on bin- Ulus meydanında nihayet bulan bu koşuda mesafe on iki 
lerce yurttaş meydanı doldurmuştu. Ilk kilometre idi .. 49 atlet koşuya ~~ etmişlerdir. Geçen se-
.. . . .. .. . neden daha iyı rekorlar elde edilmiştir. 
once zıraat enstitusu talebelerınden Tan- Koşu başından sonuna kadar heyecanh olmuştur. Birin-
rıverdi Gökçen (Köylere g:ide~ğiz) şü- elliği Demu:spordan Mustafa 36 dakika 49 saniyede, ikinci· 
rini okumuştur. Bu şiir çok alkışlanmış- liği Dcmir<:ı;ordan Galip, üçüncülüğü A.nkaragücünden Şev-
tlr. ki, dördüncülüğü Adnan, beşinciliği Selim alm~lardır. 

B üks. k · t fakül· t · d Koşuyu kazananların mükafatları Ulm meydanında be-
unu Y e zıraa esın en de 1.e b. · 1 dir kı·· ·· 1 Cemil Tahir z· 1mı . . n r ıyesı gene e oru genera , ıraat 

Enver Ertuzun (kor a ey çiftçı dayı, vekili Faik Kurdoğlu ve Halkevi başkanı tarafından veril
Inönü ile beraber) şiiri takip etmiştir. ~. 

SU'a köylülerimiı.in mikrofon kat°iı - Koşularda puan tasnif neticesi takım birinciliğini Demir-
sında açık kalple konuşmalanna gelmiş- s~r kazanmışbr .. De~sporun aldığı müjde kup3Sl kulü
tir ~kişehir1i bir köylü ziraat kongre- bun kaptanına verilmiştir. 
. · .. b~: 

1 
d .l:, •• cl . . En çok müsabıkla koşuya iştirak eden Muhafızgücüne de 

sı m~ase .. -...y e uy~ ve uı.ışunc erım güzel bir kupa verilmiştir. K~~un sineması alınmış, at-
şu sozlcrle anlatmıştır. letler büyi:k neşe içinde, büyüklerin kendilerine gösterdik

- «Burada gördüğümüz intizamla lori samimi alfikaya teşekkür etmişlerdir. 
güzellik beni çok sevindirdi. Arkadaşla- Müjde k'şusunu Ulus meydanında, Ziraat kongresi mü-
rim da çok sevindiler. Devlete güveni- nasebetiyle yapılan tören takip etmiştir. 

• ; 01 • • Ankara, 27 (Hususi) - Atatürkün 19 sene evvel Anka-
~ .çoktur: Çok .. ~er yapacak, b~ ~e- raya ayak bastıkları günün yıldönümil münasebetiyle bu
vınciirecektir. Inonü babamızdır, elimiz- gün Ankara Halkevinde tören yapıldı. Ziraat kongresi mu
den tutarak bizi lraklıracaktır. Sağ ol- rahhasları Atatürk Anıdına çelenkler koydular. 
sun> •.• 

hedeflerimizi işaret eden CümJıurrcisi
miz, nutkunun muhtelif pa~jlannda bu · 
ıüzcl davanın muvaffakıyete ulaştml
masındaki azmimizin nihayetsizliğini de 
göstermişlerdir. Bunun içindir ki biz, 
Pa.."ii kurultayını del'bal takip eden bi
rinci köy ve ziraat kallanma kongresini 
ımm Şefin ağzında bir kudl'et kay
nağı halini iktisap eden düşüncelerin 

bilgi ve hassasiyetle takibine ve tatbiki
ne doğru en mesut bir adım telakki et
mekteyiz. 

Ziraat vekili Faik Kıı.rdoğlu 
Kongre azasından ve yine bir köylü 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

Bugüne kadar memleketin yapısında 
lnkıtaplanmızın vücuda getirdikleri 
t'SerJer hep Türk milletinin bünyesine 
en uygun oıan, onwı en yüksek medeni
yet seviyesine erişme azmini kucakla
mış olan eserlerdir. 

Kudüs O. Bankası direk
törü dün dağa kaldırıldı 

Fransaya karşı Italya • • 

Biz, bu eı;crlerin hiç bir zaman ta
ınam olduğunu iddia etmiş değiliz. Zin 
Türk inkılabının bir farikası, yükselme 
hamıelerinde kannatkar ~bnamnsıda. 

Bi;tim için yükselmenin, terakkinin 
Lududu yoktur. Milletin asırlarca ihma
le uğramış varlığında kusurlu ve noksan 
gördüğümüz ne varsa hepsini bilgi ile, 
h~ · retle ve itina ile işliyerek büyük ve 
m' "<?·ni bir millete yaraşacak şehlc sok
mak azmindeyiz. 

Tül'kiy•enin en büyük bir davası da 
çoğalma davasıdır. Biliyoruz ki milletin 
Ceyizli hayatiyeti çoağHmağı mesut bir 
şekilde temin etlec«:.-1< kadar kudretlidil'. 
Çoğalmak, şehirlerimizi doldurmak, köy
krimizin sınırlannı genişlete gemşlctc ı 
9-lmr kasabalar haline sokmak kin her 
. ' - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - 1 

SEVKE!' BİLGiN 1 
Filistinde Nablws tan bir ma1ızMcı. 

- YAZI61 3 c4l MYFM>A -

Şimdi bütün bataryalarını açığa 
Kısmi • 

seçım 

·Gelecek ha l ta pazar 
~...- yapilacak.-. 

A.nkara, 27 (tKUsusi) - Ge.J.ecelt 
· ·ielı günü toplanacak oları Parti gru

'.bunda genyönkurul azalığına seçilen 
•Cemal Tunca:rıın yerme partirun ye
m grup rei$ v:ekili seçileçektir. 
I 

: '•Münhal mebus :ıumızetlerinin gele-
cek hafta perşembe veya cwna gü
nü iıliın edilmesi ve gelecek haftn pa- · 

~ y..apılması 

vurmuş 
H •• H 

gorunu~yor ... 

Tımus.a Fransız idaresi altında Fransaaleyhinde nüınayi§ler yapan siyah göm-• 
r lekli Italycın teşkiUitı -YAZISI 3 CU SAYFADA-
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Bir diplomatın hatıraları: 

Istanbuldan A nkaraya 
YAZAN 

Fransanın Eski Ankara Elçisi 

Şambrön 
-7 

İmzaladığ1 barışmadan dolayı heyecan 
içinde, gözleri altın gözlüklerinin arka

sında parlayarak, ağzı açık. Ulise b~· nzi

yordu.. Esuen onda Ulisin çehresinin 
yandan görünüşü, o ~ivri 1akalı, serseri 

mubayyeleai vardır. Ayni zamanda Nıl':$
tora benzetilebilirdi. Nestorun hitabet 
kuvvetini de kendisinde bulmak kabildi. 

Venizdos barut, Mustafa Kemal ôçin: 

- Çok büyük bir adam, diyordu. Bu 
kadar muhayydesi genİf olan, bu kadar 
İyi bülı:ümet bilgioi bulunan bir ordu ge
neraline timci:, e kadar hiç rastgelme
diın.> 

tan bahsederdi. Bunlann hepsi ile alaka
dar olurdu. 

Bazan de harp nleydanlarına kadar 

gider. yaptığı muharebeleri anlatırdı. 

Sakaryadan Jofrun Marn muharebesin
den bahsettiği gibi bahsederdi, fakat 
J ofr bu muharebeye dair ne kadar bü
yük bir ihtiyatla söz açardı 1 

Mustafa Kemale göre, askerlik sanah 

sadece bir ak.liselim metelesidir: 
lzmir ve Bağdat dcrniryollarının bir

leştiği yer olan Afyonkarahisarda düş

mana tam hücum edilmesi lizungelen 
yerinden hücum ettim. Esasen Yunanh

Wann kuvvetlerini orada temerküz ettir .. 
mit olırıalan beni bu harekete scvkedi
yordu. DüJI11anı sabah pfak sökmeğe 
başlarken ba.sbrmalc üzere bütün gece 
yürümü~ olan askerlerimiz siperleri iı

ııa! edince - elli kilometre yol yürüdük· 
ten aonra hücum edecek asker pek az-

Mustafa KemaJ, hakikaten. hükün"teti dır - süvari kuvvetlerimi. de Yunan or .. 

idare ediyordu. Vekillere müracaat et
tiğim ~ cevaplan.oda onun fikrini 
mündemiç buluyordum.. Kendisi, kar
fltllda, görünmez bir tekilde, m~vcuttu. 

Daima görüştüğüm Hariciye Na21r1 
Tevfik Riiftü beyle olan muhaverelerim 
nazik miinakatalar halinde uzardL Onun 
daha küçükken Beruttaki Cizvitlerin 
ınek.t'°binde inkip.f etm~ olan inceliğini 
takdir ederdim. Daha sonra çalışkan bir 
talebesi olduğu Montpellier tıp fakültesi 
de ona tahlil ruhu ve tC§hÜlte isabet has
.alannı lıtazandırmıştı. Onun için, Avru.
panın nabzını mütahassıs bir kimse sıfa
tiyle yoklayordu! lhtils.I içindeki Rusva
da bir müddet kalması da onun mücenf't 
zeki.sına tesir etmi~ti. 

Ne iyi anlaşılır, yumuşak huylu ve ho} 

sohbet bir adamdı f Konuşmayı sevdiğim 
için kendime tam iyi bir iş arkadaşı bul· 
muştum. 

dmunun ark.asına sürdüm. 
- Sağ cenahını çevinnek i.tiyordu

nuz galiba} diye aordum. 

- Hayır, dedi. daha genit bir manev· 
ra hareketi yapıyordum: Bütün orduyu 

çevirmek istiyordum ve buna da muvaf· 
falc olduk. 

Sonr~ eesini alçaltarak ili.ve etti: 

- Annibalin Kanda yapbğı manev-
ra hareketi ... 

···BİTMEDİ··· 
-*-VUôyet bütçesinin 

hazırlılıları 
deuam ediyor .. 
939 malt yılı vilayet bütçesinin hazır

lıklarına de,•am olunmaktadır. Önümüz
deki hafta içinde vilayet daimi encüme
ni bütçeyi tetkike başlıyacaktır. 

Dahiliye vekfileti, vilayet umumi mec
lisi asil ve yedek azalannın fotoğrafla-Heyecanlı çehresi bir an için fikrinin 

aksini gösterdi mi, cümlelerinde.ki usta- nnın gönderilmesini istemiştir. Yine ve
lıklı bir maharetle düşüncesini derhal kfiletten gelen bir yazıda masraf bütçe
deği§tirirdi. Biz onunla ne dostane mü- sinde yüzde yedi nisbctinde bir tasarruf 
nakaşa saatleri geçirdik r Bunlar çok ha- yapılması istenmiştir. 
raretli münakaşalardı ve ben bunlarda 

onun ince hususiyetini, bir Akdenizli ru

hunun kendine hu evsafını bulurdum. 

-*-Riga Türfı pamuğu 
istiyor •• 

Bu münalı:aşalann sonunda daima biri- Riga konso]o,Juğumuzdan Türkofise 
birimizle anlaşırdık ve, eğer biraz fazla bildirildiğine göre Rigadaki pamuk fab
eıert münakqa ettikse, samimi bir ft!kilde rikatörleri ve itha13.tçıları (A. B.) mar
lrucakla§udık. kalı Türk pamuklarıru kendi arzularına 

O zamana kadar muallakta olan ve 
1 muvafık görerek memleketimizle pamuk 

Fransayı veya Suriye Üzerindeki Fransız üzerine iş yapmağa talip olmuşlardır. 

mandumı alakadar eden meselderi, Türkofis, Riga konsolosluğu vasıtasiyle 
1929 dan 1933 e kadar, Gazinin hinıa- alakadar alıcılara pamuk ihracatçtlan
yeai albnda onunla hallettik. Bu meoele- nın adreslerini ve pamuk fiatlerini bil
leri birer birer saymak çok. uzun sürer. direccktir. 
Yalnız ıunlan hatırlatalım, kafi: Hudu-
dun tayini, demiryol anlatmaları, ticari 

anlaşmalar, 1930 da imzalanıp 1933 de 
e.1ti Osmanlı hdrcunun tesviyesinden 

tonra tudik edilen dostluk muahedesi. 
Bir gün Gazi bana sulhun temini hak

kındaki ııörütlerini anlatıyordu. Kendi
sine: 

- M. Briyan gibi lconUfUYorsunuz, 
dedim. O zaman: 

- Onun gibi diifünmedlğimi .ize it.im 
.ciy{üyor ~ dedi. 

Düıüneeleri onu med.enilqtiriei F ran .. 
aaya götürüyor, aevgiai oraya doğru bir 

iııtikamet alıyordu. O , F ransay~ kendi
einin 191 O manevralarında görmÜ} ol
duğu ordu ürerine istinat ettiği için ta~dir 
ediyordu. 

Evet, Gazi F ransaya gitmif ve, itin 
tuhafı. başındalci fesi muvafık bulmıyaralı: 
ve ut.ikbali görerek. ilk ıapruını Pariıı
ten a!mııtır. Bu ppkaya dair bir fıkra 
Yardır ki. kendisi bunu hatırlatmayı pek 

ŞA,JALSUYU 
İZMİRE GETİRİLECEK 
Şaşa! suyunun İzınire akıtılınası için 

şimdiye kadar yapılmış tetkikler ve te
sisata ait hazırlanmış proje ve keşiflerin 

gönderilmesi dahiliyeden vilayete bil-
dirilmiştir. -·-v ALİMİZ İSTANBULDA 

Ankarada bulunan bay Fazlı Güleç 
Ankarada işlerini bitirdikten sonra cu
ma günü İstanbula geçecek ve ayın 4 
veya beşinde İzmire dönecektir. 

Mcıallimler arasında 
B. Hüsnü Dizel İzmir erkek lisesi ta

bliye yardımcı öğretmenliğine, bayan 
Tahire İplikçi Karataş orta okulu İngi
lizce yarduııcı öğretmenliğine tayin ed.il
mi.5lerdir. 

Ucuz ve Temiz 
eıeveTdi. Birinci kordonda Cümhuriyet Mer 

Bu fıkranın Fransız ordusuna karşı kez bankası karşısında yeni açılan cMer
duyduğu takdirle de alakası vardı. Gazi kez lokantası> Izmirin en ucuz ve en te

o zaman adamları için eüvari, topçu, i.- m.iz bir müessesesi olmuştur. öğle ye
tihki.m müteha.g1an. ta)')'are zabitle- mekleri n.Masetiyle mütenasip olmıya
rini bu ordudan getiriyorda. cak derecede ehvendir. Akşamları da 

Resmi olmayan görüşmelerimizde bol ve nefis me'Zelcrle içki servisi var-
muhtelif mCJ1elelerin birinden ötekine dır. Bu yeni lokantayı bütün Izmirlile
geçer, aiyasetten., gramerden, tarihten. re bir kerre tecrübe etmelerini tavsiye 
tarih. öucesinden, Darvinden, Lord Corç· ederiz. 

r- Kültür Park Gazinosu 
29 B. Dnun perşembe akşamı 

''SE VIL GECESi,, 
Caz Kralı Gregor 

TARAFINDAN İDARE EDiLECEK 
JZMiRDE iLK DEFA HAKiKİ 

BOGA GÜREŞi 
Bir ta:uiye: Masalarınızı §İmdiden 

temin ediniz 
··~-------••:_. .............. mm .. -. .. . 

Bir motör 
--<>--

Fırtınadan karaya 
oturdu 

Ömor kaptanın idar.,;indeki 380 ton
luk cHüdaya emanet• motörü evvelki 
gece sabaha karşı saat dört sularıiıda 

fırtınaya tutularak Alaçatı limanı önün
de karaya oturmu.,tur. Motör Jstanbul
dan gaz ve benzio yüklemişti, Mersine 
gitmekte idi. Karaya oturması, fırtına 

yüzündendir. -·-Diş dolıtoru Bayan 
Mafıbule Süre bir 
fılinUı a~ı.. 
İstanbul üniversit.,;i diş tababeti şu

besini bu sene muvaffakıyetle bitiren 
genç kızlarımızdan bayan Makbule Sü
re Kestelli caddesinde 82 numarada za
rif ve temiz bir klinik açmıştır. Mektep 
hayatında mesleğine karşı olan ciddi 
bağlılığı ile temayüz etmiş olan bayan 
JV[akbule Süreye atıldığı meslek yolun
da da muvaffakıyetler dileriz. -·-Teşllifıi sanayi 
ruhsatnamesi olanlar 
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H BERLERi 
Mahmudlar köyünde bir kaza 

Bir genç kaza olarak 
kardeşini öldürdü 

Tirenin Mahmutlar köyünde bir kaza 

neticesinde Melunet Önden adında bir 

genç, öz kardeşini öldürmüştür. llidioe 

etrafında resmi makamlara akseden ma

lılmat şudur: 

Mahmutlar köyünde oturan Hüseyin 

oğlu Mehmen Önden, evvelki gün evle
rinde asılı duran ve babası Hüseyine 
ait olan kırma av tüfengini alarak kur-

Harmanlar 
Tren güzergahından 

JJ metre geriye 
çeldleceıı •• 

calamağa b"§lamıştır. Bu sırada tüfenk 
dolu bulunuyor, delikanlı da bunu bili
yordu. 

Mehmet önden tüfengi kurcalarken 
ateş aldırmış ve kurtulan saçmalar ya
nında bulunan kardeşi Akife isabet ede
rek ölümüne sebebiyet vermiştir. Bir 
dikkatsizlik yüzünden kardeşinin ölü
müne sebebiyet veren genç hakkında 
tahJdkata devam olunmaktadır. 

Çeşme ve Alaçatı 
Tütündleri derin bir 

teessür içinde 
bulunuyorlar 

Ormanlık, arazi, ekin ve harman bu- Çeşmede sözüne itimat edilir bir zat-

1Köylerin 
Kalkınması 
Türk milleti için bir 
varhk davasıdır-
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şeyden önce memlekette refahın kelime
nin hakiki manasiyle yer bulması kat'ı 
bir zarurettir. 

Refah dediğimiz zaman da en evvel 
milletin büyiik kitlesini teşkil eden köy
leri düşünmekteyiz. Siyasi birliğini gra
nitten kayalar gibi sarsılmaz bir şekilde 
temine muvaffak olan millet ~imdi eko
nomik birliğini de ayni şekilde yarat
mak ihtiyaeını duymuştur. Ekonomik 
birlik yalnız refahta değil, medeni haya
tın icaplarında dahi karşılaştığunu mu
azzam farkları ortadan kaldırmayı istih
daf eder. Köylerimizin bol kazançb birer 
neşe yuvası olıııası, köylümüzün metle· 
ni hayatın icaplanndan hakkiyle isti[n
de etmesi, köyler kalkınması davasını 

""mbolik bir dilek halinden çıkararak 
realist gözle ele almayı hayati bir zaru
ret haline koymuştur. Bir kelime ile 
köycülük davamız kurtuluş ve istiklal 
davası kadar azanıetli bir varlık olmuştu. 

lunan yerlerden geçen trenlerin bacala- tan alınan ma!Uınata göre Çeşme ve Ala- !11illi Şef diyor ki : 
rından çıkan kıvılcımlar yangınlara se- çatı halkı, tütünlerinin satılmamış bu- •Milletimizin en dar muhitlerine vı 
bebiyet verdiği cihetle, Nafıa vekaletin- lunınasından derin bir teessür içinde- en küçük ihtiyaçlarına kadar sokulup 
ce verilen emir üzerine, Devlet Demir- dirler. Kazançlarını yalnız tütün zeriya- ~are bubnağa çalışmak, önümüzdeki se-

Tcşviki sanayi muafiyet ruhsatname- ll 'dar · bu halin .. .. k '-L'··-- · kaza halkından b yo an ı esı onune geçme tına llllUSilr ettıren azı nelerin çalışmalannda yeni bir farika 
•ini bfü.z bulunan müesseselerin ruhsat için lôzını gelen tedbirleri aldığı, fakat kimselerin, geçim darlığı yüzünden iş olacaktır.• 
tezkeresi harcından muaf tutulmaları ayni zamanda ihtiyati tedbir olarak har- aramak üzere İzmir ve civar kazalara 
icap ettiği maliye vekfiletinden vilayete man, ekin ve kuru otların demiryolla- gittikleri görülmektedir. 
bildiri'm'•tir. 

İlk ziraat kongresi, şefin bu direktifle
rinden kendi payına düşeni yerine ge

tirmek vazifesini deruhte etmi1tir. ~ nndan daiına 13 metre geriye çektiri!- Yine bazı tütün müstahsilleri, ailele-
şimdiye kadar tahsil edilmiş olan mesi hususunda tren güzerglhında bu- rinin iaşesini temin için ev eşyalarını, 

ruhsat tezkeresi harçlarının geri veril- 1 k lül blig ılm d 
unan öy .. ere te · at yap ası a- ellerindeki bir, iki baş hayvanı pek dü- köylünün şikayetleri ve dilekleri or;ula 

mesi mevzuubahis değildir. biliye veldUetinden vilılyete bildirilmiş- şük' fiatlerle, Meta yok bahasına elden 

Akademik fikirler haricinde olarak 

-·- . en iyi mikesini bulacaktır. 
tir. çıkarmaktadırlar. Bizim kallanma davamızda köylünün 

NAFIA VEKALETİ -·- Çe§me ve Alaçatı tütüncüleri vaziyet- enerjisi, hesaba kattığımız en büyük 
Vilayete teşekkür BİR FİRMA lerinin salllhiyettar makamlar tarafın- ı-ermayedir. 
ediyor- Mahfıemeye 11erildL d.an ~n dikkate alınması~~ ~~ dertle- Dün, kongrenin açılış celsesinde bir 
Nafıa vekaletinden vi!J.yete gelen bir Şehrimizdeki ihracat firmalarından nne bır çare bulunmasını buyük sabır- köylü yurddaşın içten gelen sözlerini 

tahriratla, 1 nisan 939 tarihinden itiba- birinin Avrupaya sevkedeceği üzümle- sızlıkla beklemektedirler. dinlerken köylü derdine nüfuz eden o 

ren yolcu ve posta tayyare seferlerine rin yapılan analizinde, nizamnamenin ,.,,,,,..,.*ww ~es Büyük 1'-lillet Meclisinin çabsı altın· 
ba~lamlacağı nazarı dikkate alınarak İz- gösterdiği hadden fazla taşlı bulunduğu DENİZBANK ŞATLARJ da pek muhteşem bir hal iktisap etmiş-
mirden Cumaovasındaki tayyare istas- görülmüş ve bu firma mahkemeye ve- Bazı ihracat tacirleri iktısat vekfileti- tir. 
yonuna gidon yolun inşasırun vilayet rilıniştir. ne müracaatle, ilıracat mevsiminin ha- Yine o ses, daiına iftihar edebileceği· 
tarafından müteahhide ihale edilmiş ol- -·- raretli zamanlarında Denizbank şatları- miz bir hakikati meydana koymakta idi: 
ma"1ndan te~ckkür edilmiştir. MEMUR MAA C'LARJ nuı ihtiyacı karşılamadığını, tedbir alın- Türk köylüsü faziletkar olduğu kadar 

~ 1 canlıdır, enerjiktir. İnkılibm ruhunu, -·- Memurin kanununun 81 inci maddesi masuu rica etmişlerdi. Veka etten gelen 
Nafıa baş müfettişliği mucibince idarei hususiyeye bağlı me- cevapta icap eden tedbirlerin alınacağı kavrıınuş, onu benimsemiştir. Onun ha
Izmir nafıa mües.seseleri ba§milfettiş- mur maaşlarının her ayın ilk günlerin- ve şat killi gelmediği zamanlarda rıhtım- yntiyetindcn, güçlükleri yenme azmin

liğine bay İsmail Küçüken tayin edil- de verilmesinin usul ittihazı Dahiliye dan da istifade edilmesinin muvafık ola- den tükenmez bir hazine gibi istifade et
miştir. vekiletinden viliyete bildirilmiştir. cağı bildirilmiştir. mek yolunu bilirsek, yalnız Ziraat v• 

köy kalkınması davanını halletmekle 

Ulus meydanında yapılan muazzan1 
•• 1 torenae kalmıyacağız. Daha bir çok davalarınuza 

en iyi hal yolları bulacağız ..• 
Köylü, terakkiye susamıştır. 

''Bozkır konuşuyor gibi, toprak 
konuşuyor gibi köylüleri dinledik .. ,, 

Köylü, medeni bir hayatın kendisine 
yaraşan en iyi bir hayat tarzı olduğuna 
iman etmiştir. 

Kuvvetli bir teşkiliit altmda pliinlı ça
lı~malarla, bilgi ile, muhabbetle, imanla 
sevk ve idare edildikçe onun başarnu· 
yacağı iş yoktur. 
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olan Ne,•şehirli Osman Atatürk heykeli 
önünde JU ~iir.::tl okumuştur; 
•Fikir göziyle bakın bu heykelde 11e var, 
.Can kulakla dink->jin, hitap eden diller 

van. 
Her satırı sürekli. alk"ilar ve bravo 

sesleriyle alk"ilandı. 
Bir başka köylü murahhas fikirlerini 

şöyle anlattı: 

cBen vatanın c ...... • köyündeniın. 

Kongre münasebetiyle geldim. Bu toı>

lantı içinde bulunduğumdan o kadar 
sevinç içindeyin1 ki, düşündüğüm söz
lerin büyük sözlerini unutmuş olacağım. 
Arkadaşlar, Atamızın ruhu üzerimizde 
dolaşıyor. Bizler onun batıraııını burada 
daima yad edeceğiz. Bundan 15 yıl önce 
yine Ankaraya gelmiştim. Işle bu karşı
da gördüğünüz yoldan geçerken toz du
mandı herkesin yüzü... Iskarpirıler toz
la dolardı. Şimdi bu güzellikler, bu ya
pılan işler elbette herkesi, he!" bizim 
gibi köylüleri şaşırtacaktır. O zaman işi
tiyordum: 

- •Ankara nedir ki, vatanın başka 

yerleri var. Ankarada hükümet merke
zi kurmak akıl karı değildir,. diyorlar
dı. 

Iki sene evvel buraya geldiğimde bir 
kaç satırlık bir şiir yazmıştım. Sizin ho
şunuza gitmez ama, benim hoşuma git
tiği için okuyacağım. 

(Ve şiirini okudu). 
Arkadaşlar, Gençler, Mektepliler ... 

Sizlere söylemekle yazmakla, şiirlerle, 

temsillerle Cümburiyetten evvelki felA
ketleri anlatmamıza imkan yoktur. Bu
nu bilhassa yavrularımıza tekrar söyle
mek lazım. Seyrettiklcrinizi, okudukla
rınızı ince ince tatbik edin. Siz bu kutlu 
memlekette yeni gözlerinizi açıyorsunuz. 

Köylüler ..• Bilirsiniz ki bundan 25 
sene evvel köye gelen jandarma, tahsil
dar, herkes, her kuvvet kafanızı ezer, 
çizmeler altında kalırdınız. Ben de gör
düm o günleri. 

Demek istiyorum ki cKilyfü> demen 
bir köylU sıfatiyle ben de o felaket içe-

risinde idim. O feliiketi ve rezaleti çe
kiyordum. Şimdi artık o felliket kalma
m"itır. Her günümüz rahattır. Her gün 
kazanış, her gün ilerleyiş .. Yaşasın bizi 
bugünlere getiren Atanın izi. ... Yaşasın 
yalnız bizim değil, cihanın, asırların en 
büyük adamı lnönü... Arkada,Jar bu 
meydanda günlerce söylesem derdimi 
dökemem.> 

gibi. Köylüleri dinlediniz. Korkuyordum Her şeyden evvel köylümüzün kudre
ki onlar, bizim kadar bu i.Dkılilbı anla_ tini, kıymetini bilmek ve ber :ıeyin iiıı
ma.ınışlardır. Görüyoruz ki onlar daha tünde tutmak mecburiyetindeyiz. 
eyi anlamışlardır. Gençliği bu kadar Yine bilmek mecburiyetindeyiz ld 
uyanık, köylüsü bu kadar uyanık bir Türk vatanı mesut ve bahtiyar olmak 
millet manzara.sına dünya şahit olmamış- için köylümiiz mesut ve bahtiyar olma-

tır. Ne mutlu TürkUni diyene... lıdır. 
Arkadaşlar, Atatürkün Ankaraya Köylüyü istismar eden, onun bünye-

Daha bir çok köylüler sıra ile söz ala
rak birbirinden coşkunlukla inkılabı, 
Cümhuriyeti nasıl benimsediklerini gös
termişlerdir. 

ayak bastıklan günün havası içinde ya- sinde kanıyan bir yara halinde yer tut
§ıyoruz. Daha bir çok 19 yıllar geçecek. mağa çalışan hasis menfaatler yıkılma-
0 bizi kendi etrafuıda böyle §Uurlu, böy- lıdır. 
le birbirimize kenetleıııniş bulacaktır.> 

BUGONKtl' TöREN 
HEYECANLI SöZLER 

En son Behçet Kemal Çağlar kürsüye 
gf'lmiştir. Hitabesi şudur: 

Ziraat ve köy kalkınma kongresi aza
ları akşam Halk.evinde toplanmışlardır. 
Yann sabah dokuzda bUyü.k lılillet Meo
lisinde toplanacak olan kongre azaları 

hep birlikte Atatürkün tabutu önünden 
<Şu samimi köylü kalabalığı içinde 

Bozkır konuşuyor gibi, toprak konuşu
yor g.i.bi, ordu, asker, vatan konuşuyor geçeceklerdir. , 

YdlJafı ıerefine fe11fıalôde bir fUim 
LEON TOLSTOİNİN BtiYOK ESERi.. 

Ve Gabi Morley - Pierre Benoir'ın 
Mnhtqem temWleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi - Rus müzici - Şayanı hayret aşk macerasını gönnck 

üzere tekmil İzmir 29 ltilnunuevvel PERŞEMBE GUN'U 

KoltOrpark Sinemasın~a 
Buıün ııon defa olarak 

Büyük muvaffakıyetler kazanan mevsimin en cüzel iki filmi 

Aşk Kanatları 
Altında 

PARJS 
EGLENJYOR 

Köylüyü, ter temiz hayatının için<M 
yalnız bırakmıyacağız. Bugüne kadar 
onun kanını emenler, istismar yollannın 
tıkandığını ve köylünün kuvvetli bir teş
kilıit içinde hayati menfaatlerini, bütün 
insanlık haklanm koruyabilecek bir ha
le geldiğini göreceklerdir. 

ŞEVKET BİLGİN -·-ŞAP 
Sönmek üzere.. 

Ziraat vekaletinden vilayete gelen bir 
tamimde memleketin bazı yerlerinde 
görülen Şap hastalığına karşı icap eden 
bütün tedbirlerin alındığı ve hastalığın 

her yerde sönınck üzere bulunduğu bil

dirilmiştir. 

•1••·······································: 
~ Bir İki Satırla ~ 
: . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mersinli fidanlığı için Ziraat vekfile-
tinden Halep çamı tohumlan gelmiştir. * İhtimar san'atları enstitüsünce 
memleket arpalarının teJsnik keyfiyeti 
bakımından araştırmalar yapılacağından 

vi!Ayet dahilinde yetişen arpalardan nü
muneler gönderilm.,;i Ziraat vekaietin· 
den vilayete bildirilmiştir. 

~''l:u:tZ/~il:Zi':ZZZ..~Unorzlımll .. 
Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 

Filimleri ıôsterilecektir" Fırsatı kaçuıııayuıız Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço-
SEANSLAR : Paris eğlıeajyor 3.10 - 7.15 Aşk kanatlan 5 ve 9 da çuk kurumuna üye ol!.. 

FIATLER : 20 - 30 KURUŞTUR !titi_.zz:zz.;;=:zız:Zzıı:;ı:;ı7y/'I;z;r.T.czı 
, ......... ~S/Z2!1Z21il<'Z'<Elllra:ıı: ..... ZAl!ill!l'.a ..... ro::zA/ZZZZ7ZJ, 



Fransa a kaşı • o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

~ Pra~H< k;~-.. ~ . 
' . 
r eçeteic /O : . . 
• u 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu sıitı•rıda ara s ra okurlarımızı alil-
kadar cclecck faydalı m:ıh1m:ıt ııerilc-
cektir. 

imdi bütün bataryalarını \J 

açıga 
Alüminyom 

G75 santigrat derecesinde erir, 2,58 öz
giil ağırlığındndır. Hafif madenler sıra
c:-ına girer. Bugün ucuzcn, elektrik usul
lerile elde edildiğinden endüstrinin en 
cok kullandığı maddeler arasına girmiş
tir. Milirnclrenin yüzde biri kadar ince
lebilir. Tozu ile sıcağa dayanıklı boya
lnr yapılır. 

Faris 27 (Ö.R) - Fıansız - ltaly:ın 

Jllünasebetleri meselesi her zamandan 
dyade beynelmllel siyasetin ilk planın
~ durmaktndır. Fransanın Roma sefiri 
B. Andre Fransuva Pons dün Kici sara
~ giderek 7-1-935 tarihli Fransız -
halyan anlaşmasının feshi hakkında bu 
~ 17 sinde kont Ciano tarafından ve
lilıen notaya Paris hükümetinin cevabı
m bildirmiştir. Son nazırlar meclisinde 
hazırlanmış olan bu cevap hakkında Pa-

•• •• •• 
vurmuş gorunuyor ... 

Jt.s çok ketum davranmıştı. Roma bilakis 
pek söylemsik görünmektedir. O derece
Cle ki Fransız cevabının metni ve 
hatta sahifelerinin miktarı hakkında bi
le en uydurma haberler ortaya çıkmış

tir. 
Cevap notasını verirken Fransız se

ftrin.in hiç bir tefsir ilave etmediği mu
tiakkaktır. Italyan gazetelerinin aksül!
paeline gelince cPari.s-Soir> gazetesinin 
• lloma muhabiri bunları şöylece hülasa 
etmektedir: 

JtOMADAKl lNTtBA 
«Romada mevcut intibaa göre Fransız 

enabı sarih bir vaziyet alma mahiyetin
~ ohnakla beraber 1935 anlaşmasının 
feshinden sonra Fransa ve Italyan işle
,tııin yeniden tetkiki iın.kfinlarma kapıyı 
bpamarnaktadır. 

GÖRÜŞMELER YAPILACAKMIŞ 

c:Giornale d'Italia> gazetesinin direk
törüne göre pek yakında bu hususta 
Fransız sefiriyle Kont Ciano arasında 

resmi görüşmelerin başlaması bile muh

temeldir. Fakat bakalım bu görüşmeler
de ltalya akıl yolunu ihtiyar ederek sul
hu münakaşa usulünü kabul edecek, 

yoksa gerginliğin arkasından ve zehir
lenmesinden kendisine menfaat çıkaca
ğı ümitlerini besliyerek münakaşayı 

mücadele şekline mi sokmak istiyecek
tir?. 

c:Şimdilik bu suale nikbinlikle cevap 
verilemez ve bunun sebepleri de şun
lardır: 

BATARYALARINI AÇIOA VURMUŞ
LAR 

< 1 - Zira ltalyan yan resmi mah
filleri bataryalannı açığa vurarak F ran
sa ile ltalya arasında arazi meselelerinin 
mevcut olduğunu beyandan çekinme
mektedirler. 

Bffi TAHRtK SA YiYORLAR 
« 2 - Zira Italyan gazeteleri B. Da

ladiyenin Korsika ve Tunwı seyahatini 

Italyaya karşı bir talu-ik gibi gfü,t:mnck
te inat ediyorlar. 

< 3 - Zira Roma iki taraflı münaka
şadan çekinir gibi görünerek meseleyi 
Avrupa - Akdeniz planına g€çirmcğe 

çalışmakta ve 1915 Londra anlaşmasiyle 
kendisine vaadedilıniş olan müstemlekat 
tavizlerini istemeğe hakkı olduğunu ve 
1935 Fransız - Italyan anlaşmasının bu 
meseleyi halletmediğini iddia etmekte -
dir. 

c 4 - Zira, cMessagero> gibi bir çok 
Italyan mehfilleri de Ingiltere ile müna
sebetlerini iki taraflı anlaşma ile hallet
miş olan Italyarun Fransa ile de aynı as
keri, manevi ve siyasi müsavat esası da
hilinde bir hal istemeğe haklı olduğunu 
bildiriyorlar. 
TAHMlNLERI SUYA MI DÜŞECEK? 

c:Şimdiye kadar Italyan gazeteleri 
Londranın Italyan müddeiyatına mü -
zaheret etmediği intibamı uyandırın.ağa 
çalışml§lardı. lngiliz başvekili ve hari
ciye nazırının ROmaya giderken Pariste 
tevakkuf edecekleri haberinin. bu ba
kımdan kendilerini müşkül mevkie dü
şüreceği tahmin edilebilir.> 

Sabunlnrı yapısına umumiyetle sud 
ve potas gibi alkaliler girdiği için sabun
lu sular alüminyumu eritir. Aynı tesiri 
deniz suyu da yapar. Bunun için yalnız 
nehirlerde seyrü sefer yapan gemilerin 
kerestesine girer. 

Temizlenmesi ve parlatılması: 
1 - Leke ve yağlann çıkarılması: 
Lekeli kısım benzine batırılmış bir 

bezle silinir. Şayet leke çıkmakta inat 
ediyorsa şu banyolar hazırlanır: 

a - Koyu poUıs kostik mahh1Iü , 
b - Kezzap - nitrik asit. 
c - Yarı yarıya karıştırılmış su ve 

sirke mahllılü . 
Temizlenecek parça önce birinci ban

yoda bir müddet bırakıldıktan sonra çı
kanlır ve temizlenir. ikinci banyoya 
atılır. Çıkarıldıktan sonra bol su ile gü
zelce yıkanarak son banyodan geçirilir. 
Yine bol su ile yıkanır. Sıcak odun ta
lnşı içinde kurumağa terkedilir. 

Kudüs O. Bankası direk-1 Çankırıda 
törü dün dağa kaldırıldı ! Zelzele oldu 

2 - Müsavi hacimde zeytin yağ ve 
ispirto bir şişe içinde çalkanır. Bu te
mizleyici mah1Ul parça üzerine sürü -
lür. Bir !anile parçasiyle güzelce ovu
lur. Bu mahlıille bilhassa alüminyum
dan yapılmış aletleri temizlemek çok 
yerindedir. 

3 - üç kısım terebantin yağı -huil 
de terebanthine- bir kısım asit stearik; 
bir miktar zeytin yağ -alkolden ibaret 
bir mahlUl hazırlanır. Parça bu mahlUI
Ie silinir. 

Kudüs 27 (ö.R) - Osmanlı bankası

ımı Kudüs şubesi direktörü Noel yortu
llllrını Şeriada geçirirken dün dağa kal
&rıl:mıştır. Direktörün otomobili Şeria
K-udüs yolunda boş olarak bulunmuş -
lur. Direktörden hiç bir malUınat yok
tur. Gerek asker, gerekse tayyareler ta
Jll8fından araştırmalar yapılmaktadır. 

~ direktörünün arap nasyonalist-

!erinin eline geçtiği zannediliyor. 

KAIIIREDE VURUŞ:r-.IALAR 
Knhire 27 (ö.R) - Sabah grev ha -

!inde olan El Azhar üniversite.si talebe
leriyle polisler arasında şiddetli çarpL~
malar olınuştur. Polis silah istimal et
miştir. ölü ve yaralıların miktarı henüz 
belli değildir. 

Yeni noter lianunu ve 
akitlerin serbestisi 

B. Hes ve 
Berlin 27 (ö.R) - Al.manyada yahudi 

aleyhindeki mücadele bir kat daha şid

Get kesbederken katolik.lere de şiddetli 

lrllcumlar yapılmaktadır. «A.ngrif> gaze

tesi Vatikana şiddetle hücum ediyor. 

arkadaşları 

c:Şvartzkof> gazetesi yahudi mesele
sinin yakında larnamiyle tasfiye edilmiş 
olacağını yazarak yahudi planı derece -
sinde tehlikeli olan katolik Klerikal pla
nının da çok geçmezden başı ezileceğini 
bildiriyor. 

Burgosun resmi tebli~i 
Fransız işgali altındaki Fasa karşı 
düşman bir niyet beslemiyorlarmış 

Burgos 27 ( ö.R) - Burgos hükümeti matbuata şu resmi tebliği 
tevdi etmiştir: 

cEcnebi gazeteleri 1937 senesinde olduğu gibi Nasyonalist ispan
yaya k<1rşı mücadeleye girişerek Fransız işgali altındaki Fasa karşı Is
panyol Fasından Nasyonalistlerin ve müttefikleri olan devletlerin ta
arruza geçeceklerini bildiriyorlar. Burgos. hükümeti bu tasniatı kat'i 
olarak tekzip ve bu yalanları çıkaranların suiniyetini dünyaya ifşa 
eder. Nasyonalist ispanya bütün ist yenleri lspanyol Fasını ziyarette 
serbest bırakmaktadır. Bunlar burada tam bir sükun hüküm sürdüğü· 
nü ve Tancadan yapılan bütün tahriklerin de bu sükunet karşısında 
tesirsiz kaldığını görebileceklerdir. 
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Senenin en büyiik Ti.irkçc sözlü filmi 
Bütün iz.mir onu bekliyor .. Her kesin dilinde o var .. Her tarafta ondan 

bahsohmuyor .. Filinılcrin krh, kralların filmi .. 
1 - HAZRETi SULEY.l\IANJN HAZiNELERi 

13 ktsım .. Ilk defa Türkçe sözlii .• 
Tokatından kan damlıyan ... Yumruğundan ateş çıkan .. 

Tiiy gibi uçan, tığ gibi delen 
RONALD KOLMAN 

2 - ZENDA MAIIKUMI.ARI 

-=--
Ankara 27 (Telefonla) - Dün Çan

kırıda 4 saniye süren bir zelzele olmuş
tur. Zarar yoktur. 

-*-
Yeni hakim müddei-

umumi ve sorgu 
hakimleri 

Ankara 27 (Telefonla) - 25 kadnr 
hAkim ve müddeiumuminin tayinleri ve 
geçenlerde imtihanları yapılan ve mu -
vaffak olan sorgu hfıkimleri hakkındaki 
kararnameler yüksek tasdika arzedil -
miştir. 

-*-
Profeşör Lemanın 

raporu 
Ankara 27 (Telefonla) - Icra işleri

nin ıslahı hakkında Isviçreli profesör 
Lemanın raporu halen Vekalet müte -
hassısları tarafından tetkik edilmclde
dir. 

-*- • Kısmi seçım 
• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
pılmaktadır. Dahiliye vekaleti seçi
min gelecek hafta pazar günü yapıl
masını muvafık bulmuş ve vilayete 
tebligat yapmıştır. Namzetler ilan 
edildikten sonra, seçim Halkevi sa
lonunda yapılacak ve neticesi yine o 
gün anlaşılacaktır. 

-*-
B. Kordel Hul'a 
teşekkür ediliyor 

4 - Bir litre suda iki çorba kaşığı 
borat critilCTek bir kaç damla amonyak 
ilave edilir. Bu mahlulden alınarak te
mizlenecek yere sürülür. 

Bir müddet sonra fanile parçasiyle; 
yoksa pamukla ovulmalıdır. 

4 - 10-14 kısım olein 
1-2 kısım amonyüm karbonattan iba

ret karışık birkaç gün kendi haline bı
rakılır. Kullanmak için bu hamurdan lü
zumu kadar alınarak 1-2 kısım gayet in
ce toz edilmiş sönmüş kireç ve 1/4-/5 
nisbetinde nitro benzin ilave edilir. 

Aliiminyumu kaplamak: 
Bu işin esası şudur; kaplanacak parça 

önce tuz ruhu -asit kloridrik- veya sud 
kostik mahlftllerinden birisiyle temizle
nir. Malgama yapmak için bi klorür dil 
merkür mnhlulünc atılır. Bundan sonra 
hangi madenle kaplarunak isteniyorsa 
o madenin sud::ı eriyen bir tuzu ile ha
zırlanmış banyoya atılır. Son olarak par
ça laminuvardan geçirilmelidir. 

Mesela bakır kap!amak arzu ediliyor
sa, şu suda erir bakır tuzu mahh1Iü ya
pılmalıdır: 

100 gr. Bakır sülfat, 
70 > krem tartr 
70 > Sud 
31-51 > Su 

-SONU VAR-

-*-
Denia limanını hava· 
dan bombardıman 
ettiler .. 
Paris 2 7 ( ö.R) - Barselondan bildi

riliyor: Nasyonalist deniz tayyareleri De
nia limanını şiddetle bombardıman et• 
mişler ve 5 00 metre alç.ağa inerek balık-

Pariı 2 7 ( ö.R) - Beynelmilel hukuk çılar Üzerine mitralyözlerle ateş açmış
müdafaa birliği komitesinin reisi ayandan lardır. Yaralı balıkçılardan bir çoğu ıa· 
Benaz:e Amerika hariciye nazırı B. Kor· hile nakledilirlerken ölmü§lerdir. 

del Hule şu telgrafı göndermi§tİT: 
c Beynelmilel hukuk ve sulhu müda- sulh lehinde söylediğiniz asilime sözler• 

faa dünya birliği komitesi namına. hür- den dolayı teşekkürlerimi bildiririm. Biz
riyete itikadı ve devletlerin istiklaline de kuvvet istimalini lüzumsuz kılacak 
hürmeti olanlara tercüman olarak Lima- olan hakka müstenid bir nizamın kurul
da beynelmlel hukuk, mütekabil taham· masını bütün kalbimizle temenni ecliyo
mül ve müsamaha ve milletler arasında ruz.> 

~ ... -Elhamra Sinemasında 
BUGÜN 

SENENİN EN GÜZEL VE ECLENCELİ FİLMi •• 

3 P~hbab Çavuşlar ~6:z~~e 
Haydutlar arasında 

Tunca, Meric nehirleri ' . 
Taşma yüzünde,. 27 ev su altında 

iST ANBUL 27 (Telefonla) - Ankaraya gelen· haberlere göre 
Edirnede Tunca ve Meriç nehirlerinin ta~ması üzerine ufak tefek arı
zalar vuku bulmuştur. Bu arada 27 ev ve bir çok tarlalar sular altında 
kalmıştır. 

M .. Akifin ölümünün yıldönümü 
1ST ANBUL 27 (Telefonla) - Bu akşam saat 8,30 da yüksek mu

allim mektebinrle büyük şair Mehmet Akifin ölümünün yıl dönümü 
münasebetile bir toplantı yapıldı. 

Toplantıda Akifin hatırası yad ve taziz edilmiş, eserlerinden parça
lar okunmuştur. Sair Mithat Cemal, Akifin hayatına ait bazı fıkralar 
anlatmıştır. 

F enerbahçe -Rumenler 
2 - 2 berabere kaldılar 

IST ANBUL 27 (Telefonla) - Bugün Taksim stadyomunda ve üç 
bin seyirci önünde F enerbahçe ile Romanya takımı karşılaştı. Hava 
yağışlı idi. Oyun hararetli oldu. Romanyalılar iyi oynadılar. Fenerli
ler de çok çalıştılar. Fakat nefesleri kafi olmadığı görüldü. Neticede 
2 - 2 berabere kaldılar. 

Eski lstanbul valisinin lüzumu 
muhakeme kararı 

ANKARA, 27 {Telefonla) - Eski lstanbul valisi B. Muhittin 
Üstündağ ve arkadaşlan hakkında otobüs davasından dolayı lüzumu 
muhakeme kararı bugÜn devlet şurası umumi heyeti tarafından da
hiliye vekaleti yolile temyiz dördüncü dairesine gönderilmiştir. 

v So\ ytt sahii muhafızları yasagcı 

rağmen balık avlıvan iki 
J 

Japon gemisini tuttular 

Moskova 27 (ö.R) - Sovyet sahil muhafızları Viladivostok civa 
rında memnuiyete rağmen balık tutmakta olan iki japon gemisini tev· 
kif etmişlerdir. Bunlar serbest bırakılmadıkları takdırde japon harp 
gemilerinin müdahale edeceği tehdidinde bulunmuşlarsa da Sovyet 
sahil muhafızları ateş açmak tehdidile bunlan Viladivostok limanına , 
gelmeğe mecbur kılmışlardır. 

Diğer tarafdan Murmanskdan bildirildiğine göre bir Sovyet tarassut 
gemisi memnu mmtakada balık tutan bir gemiyi tevkif etmiştir. Bu· 
nun mahiyeti bildirilmemişse de bir Alman balıkçı vapuru olduğu 
muhtemeldir. Tahkikat açılmıştır. 

Rayşbank • re ısı Şaht • 

Devlet merkezlerini gezmekte 
devam ediyor 

Berlin 27 (Ö.R) - Rayşbank reisi doktor Şaht hükümet merkez 
lerini devir seyahatine devam etmektedir. Bir Alman - Finlandiya 
cemiyetinin davetine icabetle 7 son kanunda Helsinkide bulunması 
beklenmektedir. Seyahat hususi mahiyette olmakla beraber Almanya 
ve Finlandiya arasındaki ekonomik münasebetlerin genişlemesi için 
doktor Şahtın temaslarda bulunacağı muhakkaktır. Şaht bundan son· 
ra Stokholmi ziyaret edecek ve İsveç payıtahtına ya Hels:nkiden, ya· 
hut daha sonra gidecektir. 

Varşova-Prag arasın· 
da gerginlik artmakta 

Roma 27 (A.A) -Varşovadan Stefani ajansına bildirildiğine gör~ 
Varşova ile Prag arasındaki gerginlik artmaktadır. Polonya makamlaıi 
Çekoslovakyadaki Polonyahların hudut haricine sevkedilmeleri üz~ 
rine Polonya Silezyasında oturan Çekoslovak tebeasından 200 ki~iyi 
hududa sevketmişlerdir. ı 

Prag 27 (A.A) - Çekoslovakya reisicümhuru Hacha bir müdde\ 
istirahat etmek üzere Slovakya ya gitmiştir. 

1500 ki.~iUk Türkiyenin en büyük salonu olan 

YENi SiNEMADA 
YARINDAN İTİBAREN 

İld IJüyülı filim birden taJıdinı ede,. 

1 - A YNAROZ KADISI 15 kısım 
Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedi 

OYNIY ANLAR: 
HAZIM· VASFİ· i. GALİP· MUAMMER • E. 
BELLİ • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE-. 

2 - İzmirde ilk defa • • .. • • 
Senenin en müthiş şaheseri 

BÜYUK ŞEHiR 13 kısım 
3 - Türkçe izahlı F oks jurnal 

14 lusım .. Baştan başa lıfırika 
3 - RENKLi l\UKI l KISIM 
4 - FRAGMANLAR 

SEANSLAR : Cumartesi pazar ıo • 2 • 5 • 8 de · 
başlar ••• Diğer günler: 2 • 5 • 8 • de başlar 

B0Y1.)K KAHKAHA TUFANI. Ha,.iJıa .şaheseri Bugiin son defa· olarak Tnr:zamn intikamı filmi ile radyo kraliçesi 
SEANSLAR : 3 • S • 'J • 9 filmi gösterilecektir •. Bu fırsatı knçırmayınız .• 30 lasım hepsi bugiln L A L E D E 
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rm. .... Büyük aşk ve macera romanı 
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Jan, bu sesi duyar duymaz derhal ye-ısında polis üniforması ile sırtını duvara 

rinden sıçra\11. Ve ilk iş olarak ta gra- vermiş, gözlerini 1 anın pcnçerelerine 
mofonun elektrik prizinde olan kordo- çevirmiş, bekliyordu. 
ııunu çekti. Bekledi.. 

Piak durdu. Bir snaL. İki SClat .. Üç saat bekledi.. 
Jan gramofonun yanına koştu. Plakı Nihayet gece yarısı oldu. 

eline aldı. - Artık geç oldu .. Diye homurdandı. 
Bu kendi ptitkı değil, yeni bir pWttı. Bu saatten sonra gramofon çalınmaz .... 

Üzerinde vakıA Barakol adını ve Loran- Jan acaba işin farkında mı oldu? .. Belki. 
sın ismini taşıyan bir etiket vardı.. Fa- ÇünkU şimdi artık o her şeyden şüphe
kat bu etiketin yeni yapıştırıldığını da lenmeğe başladı.. Ah.. Onu gebermiş 

anlamakta gecikmedi. görmek veya gebertmeği ne kadar çok 
Gramofona doğru eğildi Dinledi. istiyordum. 

İçinden saat gibi ~yen bir ses .. Bir tı- Sokakta bir aşağı bir yukarı sinirli 
kırlı duydu.. Hemen wrnavide ile gra- sinirli dolaşmnğa başladı. 
mofonu sökmeğe koyuldu. - Saat bire kadar beklerim .. Eğer bir 

Sökerken makinenin vide yanlarında- §ey obnazsa artık giderim. 
ki ceviz üzerindeki aşıntılardan bu ame- Dedi .. Sat biri vurdu .. 
liyenin bir kerre daha yapılmış olduğu- - Bu gece geçti.. Dedi.. Fakat ben 
nu gördü. Nihayet makineyi açtı. Bir muhterem amcazadcmin canını cehen
köşede küçük bir elma büyüklüğündeki neme yollamak için kendi başıma fırsat 
bombayı gördü. Bu bomba iki tel ile kollıyncağım .. Ve .. Benim planım her 
gramofonun mihverine bağlannuştı. Bu- kesin plfuundnn dnha emin netice vere
radan alacak cereyanla patlıyacaktı. cek .. Böyle söylendikten sonra gecenin 

Hemen ve büyük bir itina ile telleri karnnlı,ğına daldı. 
söktü. Bombayı çıkardı. Artık.. Tehlike 
kalmamıştı .. 

Bir kerre daha .• Hem de çok nazik .... 
Çok tehlikeli bir !uda ve tam zamanın
da ölümden kurtulmuştu. 

Onu kurtaran da yine o esrarengiz ka
dındı. 

x 
BOL KAÖIDI 

Lorans ile Farjak arasında bir müna
sebet tevehhUm eden Janın bu yüzden 
uğradıi,'l kafa ve kalp buhranı biraz sü
kilnet buldu. 

FakaL. Kimdi bu kadın?.. Gusun tatmin edici s&zıeri ve del.ikan
] an, gramofonu tekrar vidaladı ve n• - lınm her şeye rağmen genç kıza karşı 

tık bu sefer biç bir tehlike ohnadığı için duydu~ derin aşkı bir sükW:ıetin tees
plikı emniyetle çaldı.. Esrarengiz sesi süsünde büyük llmil olmuştu. 
tekrar işitti. Loran.s onun için saadetin. hayat ar-
Hayır .. Bu ses .. Loransın sesi değildi. kadaşlığırun en ideal tipi idi .. 
Değildi ammn .• O bu sesi daha evvel_. Jan, Lorans ile alfıkadar bütün haber-

Bir kerre daha duymuş gibiydi .. '.i: . leri, h~vadisleri takip ediyordu.. Onun 
de?. Jm n ··~ı~ri ününde Tunus 50. hangi filimde rol aldığını hangi gün ne
kaklannda yüzU peçeli bir kadının ha- rede, hangi sahne Uzerinde hangi eseri 
yali canlandı. ve ne rolünde temsil edeceğini daima 

Evet.. Bu muhakkaktı. Tunusta ken- öğreniyor, biliyor, lak.at bu temsillerde 
disine tehlikeyi haber veren kadının se- bulunmaktan içtinnp ediyordu. 
ai ile şimdi plakta onu o1ümd;n kurta- Anlattı{.'1.mız hadiselerin geçtiği gün
rnn sesi.. Ayni SC!.ti •• Fakat niçin bu ga- !erde Lorans •Pur Sen Mart.en) tiyat
rip ihbar vnstasına baş vurulmuştu?:: rosuuda btitün matbuatın takdirini üze
Neden suikast için billıassa Loransm rine çeken bir piyes temsil ediyordu. 
plakı intihap edilmişti.. Bir haftadan beri her gece tekrarla-

Demek onu.. Loransın sesi ile öldür- nan bu piyese kaç defa gitmek, Loransı 
mek isterni51crdi. uzaktan olsun görmek istemiş, fakat her 

Lorans .. Lorans .. Bütün bu cehenne- defasında nefsini bundan menetmişti... 
mi tertibatın içinde yine o vardı. Gus ise daima efendisine Loransın bu 

Bu da Jnnın şüphelerini bir kat daha temsilini görmemti tavsiye ediyordu. 
takviye ediyordu. Nihayet bir akşam sadık U§ağının ıs-
Şimdi ne yapacaktı?. rart karşısında : 
Polis müfettişi Beşeye haber vermek? - Peki. .. Dedi.. Gidip göreceğim .. Sen 
Hayır.. Bunu yapmıyacaktı. Bun.ı de beraber gelmek ister misin?. 

yapmak... Loransı kendi eliyle teslim - Nasıl emreder6eniz mösyö .. Maa-
etmek demekti. mafih.. 

Hayattan sahneler: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk Hırsızı 
Trakyada 
Tarihi 

koruma 
eserleri 
tedbirleri Jan Lionel Leopolddan: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
___ ....... __ _ 

- Hayır, bin defa hayır. 
Kendimi ınildafaayı faydasız bulurum, 

inkar da manasızdır! 

çlririm. Eminim ki çocuklar da beni 
böylece hatırlarlar, böylece severler. 

Bunlar arasında her sabah mektebe 
Ben çocuk htr.sızı bir kadınım! giden küçük bir erkek vardır. Çantaaı, 
Hem de .. Scnelerdenberi onlarca ço- belki kendinden büyüktür. Ciddidir. Sık, 

Edime, 27 (Husust) - Asfalt yol Uze
rinde bulunan havzadaki Sinanın büyük 
~eri Sokullu vezire ait cooıiln 14 bin 
lira ile tamirine devam olunmaktadır. 

cuk çalmış bir çocuk hırsızıyım! 
Fakat ~unu da hemen söyliyeyim ki, 

çaldığım çocukların benden hiç bir şi
kuyetlcrl yoktur .. Benden çok meIUllun
durlar .• 

Ben, buna eminim doğrusu! 
Çocuk hırsızlığından vazgeçmek elim· 

de değildir. 
Ne için ve nasıl çocuk ç.alıyorum, bu

nu ben de bilmem. 
Her sabah, işime giderken, mektebe 

giden bir çok çocu~a rastlarım, öğle vak
ti de aynı hal He karşılaşırım. 

Rakamlarla mütemadi uğraşmak, çok 
defa başıma sinir ıığnları yapar. Eve 
erken gitmek lazımgelir. Fakat eve dön
mek için içinde bir çok çocuklar bulu
nan bir bahçeden geçmek mecburiyetin
deyim. Bu çocuklar, bence çirkin ve tat
sız hayatımıza biraz tebessüm bahşeden 
meleklerdir! 

Bahçede dururum, büyük bir ağaç 
arkasın<ian çocukları annelerine mahsus 
olan güzel gülüşmelerini çalrnağa b~la
rım! 

Bu çalmak değil midir? Bu gül~mc
ler bana mahslli değildir ki, böylece bir 
ağaç arkasından onları toplamağa hak
kım olsun. 

Bu kadarla da kalmam, çocukların 

öpücüklerini de çalmağa koyulurum. 
Küçük bir çocuktan alman bir öpücü -
ğün zevkini tarif benim için mümkün 

sık gülmez. Ben bu küçük erkeği çok se
verim. O kadar ki, bazı geç k.alktığun 
günler, onu görememek korkusile telaş 

ve heyecan içinde kalmm. Ona ben, sa

dece benim tarafımdan bilinmek üzere 
bir isim verdim. Onun adı ne idi bilmem, 
Fakat bence cCorc:. idi. 

Neden bilmeyorum. Ben bu Corc ad1-
nı diğer adlara tercih ederim. 

Bu küçük erke~in gün geçtikçe beni 
tanımağa, benimle alaka1anmağa başladı
ğını sanmağa baıladım. Her görüıte ona 
tcbessüd f'diyordum. Vakıa bu gülümı1e
melcre mukabele etmiyordu. Fakat bir 
nün muk.nbde gösten~ce~ine emınım ... 
Belki de yarın ... Kim bilir değ;J mH. 

Camiin inşaatı İstanbul - Edirne as
falt yolunun Havsaya yak!a§tığı bir za
mana tesadüf eden önümüzdeki ilkba
harda trunnmen bitmiş olacaktır. 

BÜYÜK RÜSTEM PAŞA HANI 
Büylik Sinanın yaptığı pheserlenien 

biri olan ve ayn ayn mal sahipleri bu-
1unm.asından dolayı tamiri yapılamıya. 
rak harap vaziyete düşen (Büyük Rils· 
tem po.şa) hanının kurtnnlrnası lçin bu 
eserin istiınlakiyle eski e1erlere devri 
umuınt müfettişlik tarafından b3§vekA
lete arz ve teklif olunmuştur. 

AHMET PAŞA KERVANSARAYI 
Edime - İ.stanbul yolu üzerinde bu

lwıan ve son zaınanl«ra kadar bir sü
pürge imaHithanesi olarak kullanılmak
ta olan tarihi Ekmekçi oğlu Akmet pa-

Ah. bir defacık bana gülte .. Hayatım 
ebedi .aadet içinde geçecek. Rakamlar 
İçinde g~n hayatımda parlak bir giioet 
doğacak.. Belki de bir giin ge~k. be· 
nimle tatlı, tıatlı koouşaCAk. 34l kervansarayı Trakya umumi müfetti-

Ötekilerine gelince.. Bunlar pek çok- şi general Kazını Diriğin teşebbüsü üze
turlar. Onlar, 1e1Slendiğim zaman hemen rine ~ki e!ierler kurumuna devredilm.iş
Y•nıma koprlar, her ak,am bunlan cço- tir. 
cuklarım r. diye öperim. Maliye vekaletinin geçen ve bu .sene 

Bu halden vaz geçmek fi.binde değj- verdiği tahsisatla bu eser de esaslı su
lim. Çünkü ben bir anne, büyiik Ye ... rette Uımir edilmi§tir. 
mimi kalpli. Fakat çocuk doğurmaia ik- Bu eser Edi.mede mevcut tarihi kita-

t.d ı b' · B . . beler de Karaman oğullarının.Tatar haoi
ı arı o mıyan ır anneyun. unun ıçan 

ba~kalftnnın ~ocuklannı çalıyorum. lerin ve diğer tarihi zevatın mezar taş-
IIele bana dikkatle bakınız: Fena bir ları için açık müze haline konulacaktır. 

kadına benzemiyor muyum? Katiyen de- SELİMiYE CAMİİ 
ğil mi) V akıflnr umum müdürlüğü Selimi ye 

Siyahlar giytyoTUm. çünlcü nıhum ma- ve Üç şerc!eli camilerinin tamirini esas
temlidir. Bunua için bana kızmamanızı lı bir program altına alm~ ve her sene 
rica derim. Hayatta yalnız bir kadınım, bütçesinden ayıTdıl:ı tahsisatla bu bü

değildir ki... Yanağıma değen o küçük, 
o taze dudaklar, bana hayatın bütün acı
lıltlannı, bütün yalanlarını u.nutturur
larkcn, gözlerim yaşla dolar ve o .zaı:nan 

yük Türk eserlerini kurtarmağa çalış

maktadır. 
ben oradan bir deli gibi, görünmekten Bu yalnızhğımı, bu küçüklerin, saf ve ma
'korkan bir hırsrz gibi kaçarım. Fakat ııum bakışlıırile giderebiliyorum. 

Hala anlamadınız mı">. z~ten ben em'ın Her iki camiin ~adırvan avlusundaki çok defa yalnız olarak değil, sevdiğim _ w 

bir çocuğu evime beraber alırım; ama idim, uyanık olduğu halde rüya gören sütun başlıklarından iki tanesi de mü-
sade bir çeyrek saat için.. Onun kaprisle- deli kadın kimdir? 1.ahassıs Türk ustalarına yaptırtılarak 
rine boyun eğerim.. Deli. .. Belki ben de bir deliyim, fakat yerlerine konulmuştur. 

Bu suretle pek çok çocuk çaldım, fa- size ait, sizin olan mini minilerinizi biran Selimi~•enin Şadırvan avlusundaki 
kat çok defalar dalar, bütün gün çaldı- için kollarım arasında gönnekle mütees- mevcut Uç büyük eskimi.' kapıların bi
ğun çocuk yanımda imiş gibi, onun adı- sir olmayınız. Size ait bu mukaddes hakkı rine de eski kapı1ann ayni olmak üzere 
nı çağırarak, onunla kon~rak vakıt gc-, azıcık, çnlmnklığımı hoş görünüz. çok san'atkarane kapılar yaptınlmış ve 

yerlerine taktırılmıştır. 

•• 
Camii Om erde 

Beyrut haık·ı 
ölümünün 

büyük 

ebedi Şef Atatürkün 
kırkıncı günü 

tören yaptılar 

sunmuşlardtr. 

Bu münasebetle burada çıkan Yıldız 
gazetesi ya'ldığı bir yazıda diyor ki ~ 

Susmak .. Bu hadiseyi kimseye söyle- - Yani .. Geceyi serbest mi geçirmek 1 

•Şarkın kemalatını ta semalara kadar 
yükselten ve tarihin son asır sahifeleri
ne ismini altın harflerle yazan ve yaz
dıran ebedi Atatürk, dünkü gün büyük 
camide yapılan derin ve nıhunu ebedi
yet merasiminde hatırlanmışbr. Atatilrk 
dünyaya veda ettiyse de uzakta ve ya
kında kendisini takdis edenlerin kalbi-

Bcyrut - Ulu Önder Atatürkün ölü- lar okunmuş ve müteakiben Şlir Şeyh ne gömüldüğünü ve aramızda yaşıyaca
münün kırkıncı günü münasebetiyle Ali Sadi Büyük Atanın kahramanlığın- ğını bu dini merasim teyit etmiştir. 

Camii Öroerde buyük merasim icra dan bahseden şiirini heyecanla okuma- Aattürk, emin ol ki; sen Türklerin de
edilmiştir. Beyrut halkı tarafından şar- ğa başlanıJ$ır. Bu esnada camide bulu- ğil, Türk muhabbetini §imdiye kadar 
kın en büyük şahsiyeti olan Atatürkün nan binlerce kişi hınçkınklarla ağlama- büyüten ve yaşatan Beyrut hamiyetli 

i:;tirahatı ruhu için yapılan bu diru me- ğa başlamış1ardır. Şeyh Sadinin hınçk.ı- halkı için de mukaddes bir şahsiyet ol-

ınemek.. is tiyorsun? 
İşte bunu yapncaktı.. - Siz bilirsiniz.. 
Kendisini müteaddit defalar o1ümden . - Anfaşıldı.. Ben yalnız gideceğim ... 

Sen de istedinin ~~ ..;;.1~ •• kurt.aran meçhul ve esrarengiz kadına .,.. """'uc ç&---u. 

gelince .. Her halde onunla da bir gün Jan, daha gündüzden tiyatroya gidc-
karşılaşacak ve borçlu olduğu minnet rek ön sıradan bir koltuk bileti satın 
hislerini söyHyecekti. aldı. ** Polis müfeltişi Başe, Janın talebi üze-

Farjak, sokağın bir köşesinde, arka- rine delikanlıyı muhafaza için ayırdığı 

- wuar:wı.:a~ 
Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 

Bnkunsızlıktruı ölen yavruları dü
şün.. Yılda bir lira ver. Çocuk ku
rumuna üye ol.. 

Q../.'JIJJ,,/AZ77.z:Y.7Z7.Z/7-77'.L:Zl....:. 

adamlarını geri çekmişti. 
Müfettiş, aracbn geçen zaman zarfın

da Jan Lö Helyenin dü~1anlarının hiç 
bir harekette bulunma.t~ını görerek 
artık onlarin mücadelede vaz geçtikle
rine hü kmctmişti. 

rasim tafsilatını bildiriyoruz: rıklar içinde dinlenen şiirinden sonra duğunu ispat ettin. 
Ayın yirminci salı günü Atatürkün 

Şeyh Muhaddesani bir dua okumuş ve 
ebediyete intikalinin kırkıncı gününe te- Atatürk, sen gözlerimizden dökülen 

bu esnada da bütün hazır bulunanlar 
sadüf ettiğinden o ak§am başta hükü- kanlı yaşların sisleri arasında dalına du-
metiınizin Beyrut baş konsolosu Faik göz yaşları arasında büyük ölünün ru- ran bir hayali ebedisin, ebediyet uyku
Zihni, Mısır, Irak, İran konsoloslan ol- huna fatihalar okumuşlardır. sunda bugün senin isminin ruhuna nur 

duğu halde Bcyrut ~rafı, Lübnan müf- Duayı müteakip başta Beyrul müftü- d~c;ecelt ve gözlerimizden dökülen yaş
tüsü, alimler ve binlerce halk C~i sü Tevfik Halit olduğu halde camii dol- Jara da mukaddes kahrına ilkbaharın 
Ömeri doldıınnll§ bulunuyorlardı. I duran binlerce kişi konsolosumuz Faik solmaz çiçeklerine ve solmıyacak yeşil

Ebedi Şef At.atürkün ruhlarına dua- Zihninin yanına gelerek taziyetlerini tiklerine hayat kaynağı olacaktır. -· -- -------_:-Seni~nın~ edemedik;u yoksa? - Eksik olmayın ama, şehirde beni · D~far, yol verl~yol ,,~n! 
c ""'" ' •• -·ı 
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Bu sırada sazcı Recebin içeriye gir-ı Lütfeyle kapundan Teddetme beni 

mesi, kasvetli havayı dağıttı. .4yağm tozunu •ilemez miyim? 
- Neredesin be Recep, dedim. Seni 1 

çoktan dinlemedik .. Getiriver şu sazını.. Dii{cli a§kma gülmedi yüzüm 

Esmer delikanlı gülUmsedi ve: Hem de ziiğiirtlcdi §imdilik sözüm 
- Sazımın iki leli kopuk .. Bir işe ya- Baııım vastıktad!r, yollarcla gözüm 

ramnz ki... Kaşları kenvındmı Relciın beklerim. 
Dedi. Çolak atıldı: 

- Zararı yok canım .. Kalan teller bi
ze yeter ! 

Recep: 
- Tadı çıkmıyaca.k emıne, gene de 

getiri vereyim ... 
Diye gitti ... 
Biraz sonra Recep, tamirlerneğe çalış

tığı sazı ile bize §U türkü.leri çaldı: 
Gurbete dii~eli sevıni§iın seni. 
Y olunıı koımıusum bu ca1ıü teni 

Oradan geç vakit ayrıldık. 

* Birknç gün sonra Çolağa: 
- Günüm gelçli .. Yavaş yavaş hazır

lanmalı artık.. 

Dedim .. Mis=ı.firperver köylü 
müteessir oldu ve: 

- Daha dur bakalım beyim •. 
Ayını yeni doldurdun .. 

Ve ilave etti: 

Adeta 

dedi. 

Güldüm ve Çolağın omuzuna vura - bekliyodar.. dedim. 
rak: Mehmet çavuş şakacı adamdı, takıldı: 

- Sakın öyle feY aklına getirme!.. - Yavuklun güzel mi bari? 
Burası benim evim<lir.. ~ - Eh .. yetecek kadar ... 

Dedim. Gülli§tük .. 
Ve ekledim: Bu -sırada yanumza koşa koşa bir k0y-
- Zaten doktorumun da tavsiyesi lü geldi ve beni nahiye müdürü Fikret 

bir iiY kadar kalmaktı. Kafi miktarda 1 Köysürenin telefonda çağırdığını söy -
dağ rüzgan aldık işte .• ledi 

Fikret: 
- Bugün seni dinlemeğe ihtiyacım 

var .. Muhakkak gel.. 
Dedi.. 

- Fakat çok yorgunum ..• 
Kalender eda.'iyle uzun b ir: 
- Aldırma!... 

- öyle emme beyim, daha · kalırsan 
Çekti. Ve ilave etti: 

GiUim .. Fikret gene gür sesiyle: - Akşama bekliyorum .. Haydi güle 
faydası çok olmaz mı? 

- Bu kadarı da yeter Çolak.. Hem 
canım, ayağım alıştı ya .. Istediğim za -
man atlar gelirim._ 

Gülüştilk .. 
Dışarı çıkarken Mehmet çavuşa rast

ladık 

- Gittiğiniz yere beni de götürüve
rin! dedi. Beraberce yürüdük!.. 

Bir aralık Çolağa: 
- Ağam, dedi, gene suratını yıhmJŞ

sın ... Bir şey mi oldu yoksa? .• 
Çolak bütün samimiyetini sesinde top

lıyarak cevap verdi: 
- Baksana.. yakında beyi kaçıraca

ğız .... 
Mehmet çavuş bana döndü: 
- Acelen ne beyim.. Arkandan 

valıyan mı var? 
Ve bir baba şc-fkatiyle ilave etti: 
- Otur oturduğun yerde_ 

ko-

- Dağların duman, halin yaman mı güle ... 
delikanlım! .. 

Dedi ve şöylece konuşmaya başladık. 
- Yakında şehre gidiyorum.. 
- Deme! .. 

- Eh.. yetmez mi üstad? 
- Bırakmam seni. Hem bizim dağlar, 

kolay kolay geçit vermezler!.. 

- «Yol verin dağlar!> diye yalvar -
sam insafa gelmezler mi? 

Ve telefonda, tatlı bir ahenkle gülen 
Fikrctc dedim ki: 
- Dağlarınızı: 

Kervan geçirmiyeıı eller sizdedir, 
.~ahiTL uçurmıyaıı yeller ~zdedir, 
Delirip lropüren ıeUer 8izdedir, 
Ezelden beri mi dumanlı.ınız?. 

Diye tasvir edip şöyle yalvarırım: 
Ayrilık ba.ğnmda •ızı, 
Sönüp ekailmiyor hu:ı, 
Yandı ufkun ilk yıldızı-

Yine yalnız 'başuna yola çlktım.. Sı
cak bir ikindi sonu .• 

Yolda dudaklarım susuzluktan çatlar 
gibi oldıı .. Tarlada çalışan bir köylüye: 

- Suyun var mı dayı? 
Dedim. Güldü: 

- Suyum yok emme .. t!ze ayranım 
var .• 

Ve bana kırık bir desti uzattı. Dudak
larıma götürdUğüm bu toprak destinin 
ayranında, bütün da~ otlarının kokusn 
sinmiş gibiydi. 

Köylüye dedim ki: 
- Ayranın çok güzel dayıL 
- Afiyet ola beyim .. dedi. Ne yapa-

lım biz.im de ikramımız bu ..• 

Fikretle beraberiz.. 

··BiTMEDi-

DOKrORl/N KOŞESI: 
•• • • ••• •• ••• •• ••• 

Ayaklar neden 
üşür? 
--0-

YAZAN! Dr. C. A 

Kış mevsiminde insanın elleri üıürse 
eldiven blkar, ellerini ceplerine aokar, 
onlan uıtmanın kolayca çareıini bulur. 
V alıa ayaklar üşüyünce de. eski zaman· 
da pek kibar bayanların yıtptıklan gibi. 
gÜmÜ§ten tencere "ibi mahsUŞ bir aletin 
altına küçücük bir mangal koydurarak, 
ayaklan da üstünde tutmak mümkün 
olur1a da, bu zamand. öyle wnmayı pek 
tuhaf bulacaklar, oüpheaiz, çoktur. 

Zaten kı.. etekJeTle, incecik ipekli 

çorap]ar ve delikli iskarpinler modaaın
danberi bayanların üşümesinden ıikiyet 
ettikleri ~k te İtidilmez. Onun iç.in bu· 
günkü söı:lerim aadece - ayaklan üıüyen
erkeklerdir. 

Onlarda eskiden hazır yapılmış potin 
bulabildikleri zaman ayaklarını uıtınaıun 
yolunu da bulurlardL Fakat timdi, bili
yorsunU7 ki, hazır potin hemen hiç yok 
gibidir. Ismarlamaya gdince insan uç.
larını kotinnek için berber düll.buıda 
nöbet ~kledikten. elbne provaa içia 
bir kac clcfa terziye cittikten eonra. bu 
de wn.arlama potin yaptırmak içiıa kun
duracı uRtasının keyfini bek.lem.eğe razı 

olamıyor. lakarpio üzerine getr takmak 
ta, vaktiyle ihtiyarlık alameti olduiu haJ
de, ıimtli gençlerin iti oldu. hem de ann
maktan ziyade aWı olmağa yarıyor. 

Aksiliğe balı:ınız ki, ayaklan üfiimetin
den en ziyade ,ikayel edenleTde, kendi
lerini süslü göstermek i.temiyen., yqh· 

ca kim~elerdir. Çünkü ayaklann ÜfÜmd 
ya hareketsizlikten gelir, ya karaciğeria 
iyi i leyememesinden. yahut damarlaru 
sertleşmesinden ve kanın İyice döneme
mesinden ... Bunlar da ancak yaşlılardı 
bulunur •.• Genç, dinç sağlıklı ve harckd 
etmei:i, yürümeği - seven, tabii medeni 
yet i~abı olarak iter tarafı temiz olan-ada· 
mm ayakları üşümez. 

Iskarpinin içerisinde kalın çorap giy
mek ayakların ısınmasına pek te yaramu 
çünkü damarları daha ziyade sıkarak ka· 
nın daha az gelmesine sebep olur. 

iskarpinler de dar olursa daha ziyadt 
üşütür. l lele yaşlı kiınsclcrdcki gibi, da· 
marlar zaten az çok daralmış olursa, kan 
az geliyorsa üşümek daha z.iyade artar. 
Ondan dolayı ısınmak için iskarpinlerin 
ve - pamuk olsun yünden olsun - çorap
ların bolca olması birinci prttır. 

Ondcın sonra da, insanı en iyi ısıtan 
şey harekettir. Yürüyen ayaklar üşümez, 
meğer ki hava pek soğuk olsun ... Fakat 
ayakları çok üşüyen ya~lı kimseler yÜ· 

rümesini de sevmezler, yahut yijrümez1er 

o halde). 
Ayaklann üıümesi aadece inaanın bo

§Una gitmiyen bir his vermekle kalmaz. 
'Üşümek devam edince çatlak, sonra yara 
yapabilir. Bunlar sancı verirler. ihtiyarlar 
da soğuktan - bereket versin nadir olarak 
kangren de olduğu vardır. Bu tehlike 
ihtiyar olmadan, teker hastalığından da 
gelebilir. Şeker hastalığı da bu zamanda 
hiç de nadir değildir. 

insanın ellerini de, ayaldanru da ÜfÜ· 

ten damar .ertleımeiine karp ilaçlar da 
vardır. ister.eniz hekiminize giderek o 
ilaçlardan isteyebilirsiniz. 

O vakte kadar üfiiyen ayak.lannızı eo· 
ğuk s uile ısıtınız: Biraz mertçe bir havluyu 
soğuk suda uııtarak onunla ayaklarınızı 
hem üzerlerini, hem tabanları iyice Uvut

tunınıunuz •.• Sonra ayaklan üzerine ko
lonya suyu dökerek uvuştunırsunuz, de
rileri kırmızı oluncaya kadar... Daha 
sonra da ayak1ann oynak yerlerinden 
her birini yirmi otuz defa oynatmak ~ 
olur. Bu işi sabahleyin görmek tercih edil
melidir. Hele sabahleyin bütün VÜCU· 

dunuzu ilkin soğuk su ile, sonra kolonya 
suyu ile uvuşturmağa alışırsanız soğuk 
havada bile hiç bir tarafınızdan üşümez
siniz. 

•Kolonya suyunu pahalı bulunaniz. 
yetmiş derecede alkol daha ucuz gelir. 
fakat tabii, kokulu kamineto ispirtosu de
ğil. 

---- - --
Fransaam yeni 
ispanya elçisi 
Pari• 27 (ö.R) - 8afvekilin kalemi 

mahaua müdürü iken Cümhuriyetçi I.pan
ya Fransız büyük elçiliğine tayin edilen 
B. Jül Hanri vazifesi bquıa hareket et
mio ve bir müddet Perpinyan ııehrinde 
de durmuıtur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiralık apartman i 
: Şehir gazinosu arkasında 1382 5 
• • 
:sayılı (Gül sokak) ağzında denize : 
5 nazır konforu havi yedi odalı yenE 
• • 
: in e• edibniş bir ev kiralıktır. : 
. ~-:ı- • 
: Görmek ve görüpnek istiyenlerin: • • 5 gazetemiz idarehanesine müracaat- 5 
·ı . • : erı. : 
·····································~···· 
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üaş~~kili~i~ ~Ç!§ ıiutuJ~IU.~nda kon
toplandığını anlattılar 

Belçika :!650 kilo alıyor. 
Pirinç bizim hektar başına elimize 

geçen 1860 kilo olmasına mukabil İtal
yanların eline 4950 kiloyu geçmektedir. 

Patates bize bir hektar 3000 kilo ve
riyor. Bulgaristanda 6100, Yugoslavya 
Ye Yunanistanda 5700, İtalyada 6400, 
Fransada 11000, Almanyada 26000, ki
loya varmaktadır. Misalleri tadat etti-

SAHIFE5 
' 

ArıcıJık 
Kursları ve 
kongreleri 

... . . . 
grenın nıçın 

rerek vaktinizi almak istemiyorum. Edim 27 (H ") Trak .. ,. . . e, ususı - ya ane1r. 
Meyva, sebze, hayvan mustahsalatı ıtı- ıı- .. 1 .dir M . T A _ . . . . _ gın en guze yerı . erıç, unca, n..ı.~ 
barıyle vazıyetımız de aşagı yukan ay- d Er hi ı · l lan t b . . h ld d. a, gene ne r erıy e su an ve a l• 

~ 

. Müebbet önder Atatürkün şu sözlerini tekrar ettiler: "1.,ürkiyenin sahibi, efendisi 
hakiki müstahsil olan köylüdür. Herkesten daha çok refah ve saadete layık olan da odur" 
-BAŞTARAFllİNCİSAHİFEDE- ----~.,.,__..,~~~~~~,~~---~,.,,,,-~·· 

bir soydan gelmektedir. Kendisinde 

nı a e ır. tin b" b' . -· . . . d t• . . .. . a ın ır çıçegını sınesm e ye ışt.irea 
Memleketunızde pancar uzerıne ça- .. 1 Trak k k ·lı· guze yaya ara ovan gı ı en ~ 

lı.~alar teknik çalışma1nrın bizde de ki . · hastalıkl t tul b" 
b·ı -. . --·L , verıınsız ve ara u nn u çifiçlli\t şevki tabii halindedir. Tarihin 

başlangıcındanbcri Türk çiftçisinin ced
di harpla meşgul olmadıkça sürülerini 

vere ı ecegı ııetıceleri vcuıuan göster- ta lam .. ah•·-
. b 

1 
İlk vası o az ve gun ı.u. 

mış u unuyor. zrunanlarda hcl..-tar B··ı·· A Am ikad h •· u un vrupa ve er a ve a ... 
başına yuvarlak rakkam 6000 diyebile- ,,. Balk 1 d bil t t l t...- f 

-· . . . . . .a an ar a e u u an ut.•yaz en· 
ıt>eslemiş kendi gıda maddelerini yetiş
tirmiş koyun ve keçisinden elde ettiği 
-}'ÜnÜ tarlalarından elde ettiği pamuğu 

1 e(;irmiş gcyimliğini elle dokumuş, umu-
pıi,yetlc çalışkan ve kendi ihtiyacına ki
fayet edecek bir hayat geçirmistir. 

cegım mahsul mıkdarını ıki hın kiloya ,. k anl d b 1_ d t k ı:,ı. _ nı ov ar arasın a uramr a e wı. 

ç.ıkardıgunız zamanlar olmuştur. Türk 1 · D d bl t k l dır . . . . . yer eşınış a an a ovanını can an • 
çütçısınde noksan olan şey kabilıyet de- ak . . Ed' T 1.:-d - d ild 
-·1a· T·· k 1 .. 1.. ·r .. d k m ıçın ırne ve e.ıu.ı.- agın a 
gı ır. ur rny u ve çı tçısın e no - k 1rn t K · E~'-'- d .. .. ·-· .. .. ongre açı ışır. ongrenın uıruc e 
Sllll olan şey bu gunun teknigı ve gunun ıld. - "nl d b. d cılık k aç ıgı gu er e ır e an ursu 

ÇtFTÇ1LER1M1ZtN ÇEKTlKLERt 
Buna ilaveten bu çiftçi halle asırlarca 

hesapsız harplere lazım olan gıda mad
delerini hayvan.atı insan kuvvetini te-

vnsıtal:ırıdır. Bugünkü çiftçilik yalnız çılmı b k tan t lr:~; ~nl. d t _ a şve u urs ouz~i""'·a e· 
usul balamından debiil, madde hakımın-
d d b .. b··ı·· d w• • • Dah .. name almıştır. Bundan başka 13 geng 

an a us u un , egışmıştir. a ıyı llim kül. ı·· ·· · +.... 1mak . mua urcu ve zıraa""r' o 
daha mukavım, daha uygun tohum da- .. B da şt .• d ;ı-:~ a·· . uzere u pe eye gon er~ ve <>-
ha kuvvetli daha verimli hayvan ilmin d"ll'. b .. yük. d l t ~:1~1,~· d k ·· 

min etmiştir. .. be din ik affakı tl . o o u ev e ".rüu.ıgın e urs gor~ 
Bunlar vergi tahsildarlarının ga<lrına mus t aın muv ye en ara- m·· sına dan g · b'.yük takdir 

mek davaya elverişli bir hava yaratmak evvellci yılın ayni devresine nazaran mek olan harici tica>:etinde :ıirai hay- sındadır Çiftçiliğin girift müşkül olan uş, v eçmış ve u 
uğramış yazıp, okuma bilmediklerinden sonra bu davanın muvaffakıyeti için za- yüzde 17 tereffü kaydediyor. vani mahsullerin ehemmiyetli 'mevki iktısadi ~eseleleri bugün ziraat mesele- ile dön~üşler~ .. Bu gençler Edirne 
ekseriyetle murabahactlann esiri olmuş- kongresıne de ıştirak ederek faydalı ol-

ruri vasıtaları, şartlan temin etmek bir ~gal ve ifade ettiği ayni maddelerin lerine tamamen muvazi ha~ hAkim 
lardır. Ekinlerinin yağmursuzluktan so- zaruretti. Sayın vatandaşlarım. Türkiye balkının iaşesi, ihtiyaçlan ba- olarak yürütülüyor. muşlaı:~· . 
}up mahvolmasına hayvanlarının gıda - Bugun Trnt.-.•ada beş bın yakın yeni 

Kemalizm büyük Türk milletini ve Bütün bunlar memnuniyeti mucip ol- kırnından hfilz olduğu ehemmiyeti mil- Ziraat topragm- verdiğini. almaktan ta- GA' e 
..... Jıktan barınacak yersizlikten ölüp git- k 60 bin d kar k --.3 . .:. "'~ •• • • ümh. • L-11- makla beraber bizi tatminden çok uzak- li k ru.ma milli cihazlanma balomından çık.mı p· · ediw· · ovan, e a ovan vcuuu-, 
1 

nelerine seyirci kalınmıştır. reııminin ana partisıne c urıyet ıüU.lli. o , mamen ştır. ıyasanın ist gını B 1 . k d _ 
partisi unvanını vermek, bu suretle tır. Türkiye umumi bir köy ve :ı.iraat oynamakta oldukları ve oynıyacakları istedig-i mikdar ve sarılarla 15• tihsal et- un ar yavaş yavaş yenı ovana. ogn 

Harpler tekrar ve tekrar evlerinin tah- ~ haml aktadır Arılar usul 
halkla beraber ve hallt için karakterini kalkınma davasını muvaffakıyetle hız- büyük rol muazzam bir halk tabakasını mek lazımdır. t~e bu··tun· bu so··yledik- e yapın . ·. a.yenı. • 

ri1, edilmesine aile fertlerinin dağılması- ~~ d f 1 il k kli ah 
na sebep olmm:tur. Zulüm, cefayı ve ta doğuşunda tebarüz ettirmeğe başladı. landırmak, planlaştırınak mecburiyetin- ifade etmesi bakımından bunların refah terimizden anlaşılıyor ki bugünün çift- e ve en yo u e yıyece çıçe m: • 

~ V ilk 15 yılının alış alarmı h b dedir 15 · · ümh' • t yılını ·sı d 1 · d •..t;.. k dr tl · d h<!o-1 çil·-· suller hazırlanmaktadır. Şurasını dı ~lümü tanımışlardı. e ç sın ep u . mcı c urıye sı em- erece erın e ı:<>~a u e erın e ö.Sll ıgı ayni zamanda bir fen bir sanat ve . ,. . . ... 
-L. istikam. • d b aksa -L li 1<!o_1. b. k.. . t kalkınmas 1 cak talı üll. • milli" f ali tin h b 1h b ilave etmek lazımdır ki butün memle .. ÇtFTÇlM!ZtN FAZ1LETLERt maA."lat etin e um t etrmın- , Plfill.il ır oy ve zıraa ına o a avv erın a ye e- i assa ir ticareti idir. Yalnız atalar- . -· 

d ksif · B · ··- bil "" bd ak ·· bL-t .. d · b. l t• · · ·· · d - kat'i d kalın keti saran Egıtmenler kurslarında Trak. Türk çiftçisinin karısı da kocası kadar a te etti ugün ogüne · eceı;imiz me e yapm mue 'ut: on erın ız ere ye ı wnumıyesı uzerın e yapacagı an a, göreneğe saplanmış köylü ve . . _ . _ 
çalışankıdır. Sabahın ilk ışığından ka- bir muvaffakıyet bir varlık halinde bu- bıraktığı büyük emirdir. Onun büyük tesirler doğrudan doğruya köylü ve çiftçinin içinde yaşadığı mesleğin bu üç Y~ ıç~ Kar~agaçta yetışen ve ~ugw 
ranlık basıncaya kadar kocasiyle yan lunan şimendifer politikamızı sanayi1eş- muvaffakıyet arkadaşı bu büyük dava çiftçi hayatına taalllık eden hakikat ise katlı mahiyetini layıkiyle kavrıyabilmesi koy~erın~ dagılmış b~.lun:ın 35o ~gıtm.eı 
yana tarlada ekin biçmekle veya ekin me politikamızı cehaletle, hastalıkla ku- şerait ve ~arının büyük başancısı şudur : tabii kolay bir şey değildir. Fakat za- dahi yenı . ~cılık uzerınde etudlerını 
dövmekle meşguldür. Kocası harp için raklık ve bataklıklarla, yolsuzluk ve cümhurreisimizin kumandasında bütün Bilhassa bazı mıntakalarda köylü ve ruri olan bir şeydir. Çünkü kazancı, re- yaptı~n ıçın bunların ve taı:'.m ~aşıla. 

~ bakan tasızlıkl .3 1 1 . ml 1 k t k tl . . b h d ifi . . lir . . . beh hal ük. {ahı k b rın yenı ancılık harek~tl uzerındekl uzakta olduğu zaman uavara tar- .,-ası a miicaue e erimizi me e- mem e e uvve ennı u cep e e t:e- ç çının ge sevıyesını eme Y - anca u anlayışındaki ilerleyiş . . .. 

b kar d k . ·~· . b. ilk r be bn k b .. k1 . 1 k lt .. t . t k . tim • milli. . '-- . d . rollerı de büyük olacaktır. lalan ekip içen ısı ır. ette tesıs ettigımız üy · emniyet ve er r e e ugun şev e azım e ar- se mesını emın eme ıç ru nIS!A!tin c artabılecektir. Ve bunun için-
İstiklal harbinde olduğu gibi ihtiyaç asayişi tedvin ettiğimiz yeni kanunları şılaştığımız en önemli vazifedir. bir zaruret bir vazife mahiyetindedir. dir ki bugün medeniyetin bütün kudret- -*-basıl olduğu zaman cephede harp eden paramızda, bütçemizde tesis ettiğimiz Bu suretle mesele çeşitli bakımlardan li vasıtaları onun hizmetinde bulunu-

ordunun cephane ve levazunı ile yüklü sağlamlığı harict ticaret politikamızın Sayın azalar. birinci derecede ehemmiyeti haiz bir yor. Daima yükselen, daiına terakki 
arabasını gecenin uzun saatlerince dağ dünya buhranı şeraiti içinde dahi milli 1935 resmi sayımına göre nüfusumu- mahiyet arzediyor. Türkiyenin coğrafi eden, daima yeni yetiştirme, kazanma 
yollarından süren bu ce~haneyi siperle- istihsali koruyan karakterini harf inkı- zun yüzde 62.5 u köylüdür. Faôl nüfu- mevkii ihtiva ettiği muhtelif iklimleri yolları bulan bir çiftçi varlığının bir mil
re kadar taşıyan kadın bu kadındır. labını sayıları artan mektepleri vergi- sumuzun yüzde 81 ni :ıiraatle ijtigal dünya konjoktürünün alınış olduğu isti- let için en kuvvetli temel, en güvenile
Çütçi kadın daha genç yaşta iken çekti- lerde ve vergi sistemimizdeki ıslahatı edenler teşkil ediyor. Bu rakkam dün- kamet Türk çiftçisinin önünde büyük cek bir hayat ve zafer unsuru olduğu 
ği zahmet ve cefadan yıpranır ve çöker bilhassa aşarın ilgasını nihayet bizzat yanın en yüksek nisbetlerinden biridir. müstesna imkanlar açmıştır. bugün her memlekette kabul edilmiş bir 
bununla beraber fakirliğin paçavrala- Ziraat sahasında vücuda getirilmiş bü- Gerek btihsalat gerek iptidai madde Türkiye için bugün mevcut olan me- hakikattir. 

Çobanlar 
Köy muhtarını ve 

bekçiyi yaraladılar 
nn örtmediği hakild büyüklük ifade yük işleri bunların başlıcası olarak zik- sarfiyah gerek müessese adedi bakı- sele tevzi yani satış müşkilatı değil, ta- Aziz dostlarun. Menemenin Kazunpa~a mahallesinde 
eden vasıflan vardır. Bunlar şimdikin- redebilirim. mından ziraat sanayii umumi sanayi fa- lep nisbetinde mal yetiştirebilmek mc- Bu sözlerimle üstün ve örnek millet oturan Ali Kahya ve kardeşi Mustafa 
ôen daha yilksek bir hayat seviyesine Aziz arkadaşlarım. aliyetimizin yüzde 50 ila 60 ıdır. selesidir. Büyük devlet mübayaalarımız olmak davamız bakımından da bu işin Sivritepe ile Tülbetli mahallesinden Os-
Uyıktırlar. Kendilerine emek ve ümit Buğdayın vat.anı olan Türkiyenin ha- Elimizdeki en son milli gelir hesapla- milli cihazlanma sanayileşme hareketle- haiz olduğu ehemmiyetin ayni zamanda man Bölükbaş adlarındaki koyun ÇO

vermek devlete düşen birinci büyük va- riçten muntazaman buğday, un ithaline nna göre ziraatın Türkiye milli geli- rimiz bu vazifeyi daha uzun seneler için ifade etmiş olduğunu sanının_ Demek hanları sürillerini Süleymanlı köyi.i me
medir. mecbur olduğu yılları hatırlıyanJar içi- rindcki mevkii umum milli gelirin yüz• şiındiden sigorta etmiştir. oluyor ki köy ve ziraat kalkınması da- rasına ve hasılat arasına bır~lardır. 

Zafer ümidini beslemiyen bir ordu da- nıizde elbette çoktur. Cümhuriyet köylü de yetmişini buluyor. Toprak ve hay- Kemalist rejimin umumi buhran şera- vamız bütün milli davalarımızın ana te- Koyunları meradan çıkarmak için ça-
ba cenk başlamadan yan mağlup de- ;,e çiftçi lehine tesis ettiği himaye ile van mahsullerimizin milli ihracatımız İti ortasında Türk köylü ve çiftçisine te- melidir. Bu kongrenin bu istikamette hanların yanlarına gelen köy muhtan 
1nektir. yalnız milli ihtiyacının tamamını mem- kıymetindeki hissesi 1933 te yüzde .sek- min ettiği büyük menfaatlerden birisi büyük milli bir seferberliğin manası ol- Kazım Şişli ve köy bekçilerinden Hli$e-

Yüksek bir ilim heyetinin kanaatleri- leketten teminle kalmadı, Türkiyeyi de- sen dokuz, 1937 ihracatında yüz.de dok- de budur. Bu vaziyetten milletimizin ması temennisindeyiz. yin Uçar çobanların taarruzuna uğra-
ni ifade eden bu sözleri size yeni şey vamlı ihracat yapan memleket haline de san birdir. İthalatımız itibariyle bu nis- refahı bilhassa köylü ve çiftçi halkımı- Partimizin milli hayat ve istihsal ile mış, çıkan münakaşa kavgaya müncer 
öğretmiş olmak için nakletmiyorum. getirdi. bet yüzde on, on iki arasındadır. zın yükselmesi kalkınması için azami temasta hükümet teşkilatına öğretici, olmuştur. 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi büyük Tilrk Şeker sanayiimizin tesisi Türkiye çift- Diğer taraftan orta Anadoluda altmış istifade etmek istiyoruz. yol gösterici, yardım edici, yapıcı, ör- Çobanlar muhtann elindeki tabanca~ 
tarihinin daima büyük kalmış adsız çiliğine pancar gibi geniş yeni bir :ıira- üç yerde zirai işletmenin 1935 - 1936 va- .. ~,. nek olucu vazifeler tahmil ettiği maltı sını, bekçinin de çifte tilfengini alarak 
bhramanlarıdır. Onlann tarihini asale- at maddesi daha temin etti. Bu yüzden ziyeti üzerinde yapb.rdığmuz bir tetki- Sayın üyeler. ··'q>p munuzdur. Biz hunlardan birincisine zi~ her ikisini yaralamışlardır. Kendisini 
tini biz hepimiz daha iyi daha yakından köylü kesesine giren paranın altı mil- kin verdiği neticelerden bir kısmı şun- Türk köylüsünün önündeki imkAnlar raat vekaletimiz teşkilatını yukarıdan bıçakla müdafaa etrıiek istiyen muhtar 
biliriz. yon lirayı bulduğu yıl oldu. lardır : başlıklı bir kitap dağıtılmıştır. Bu ki- beri izah etmekte olduğum maksatlara Kazım Şişli de çobanlardan Mustafa 
Amerikalıların raporu ile birlikte Pamuk ve yün sanayiimiz yerli müs- Ziraat filet ve makineleri çiftçi serve- taptaki rakkamlar yalnız bu im.kanın hizmet edebilecek şekillerde değiştirip Sivritepeyi yaralaınışb.r. Suçlular hak-

ber birinize takdim edilmiş olan tariht tahsilin malını mütemadiyen kıymetlen- tinin ancak yüzde 50 sini buluyor. Ha- hudutsU2.luğunu değil, memleketimizde bilhassa yayım servisiyle kuvvetlendir- kında takibata tevesrul olunmuştur. 
etüd köylü ve çiftçilerimizin uzun asır- dirdi. Haricl ticaret politikamız hariçten kik! ziraat istihsalin yarısını hububat daha ne gibi yeni, yeni gelir menbaları mek ikincisinin de bu işler için tesis edi-
lar boyunca oynadıkları rolü uğradıkla- değer fiatleriyle Türk malı talebini fa- dörtte birini de diğer nebati mahsuller yaratmak mümkün oldu~'Unu dasaralıat- lip kendisine bağlıyacağımız bir teşek- + t ın· .. •• •• b .b .. 1 d di 

sılasız 1 
ı.sme onunun ve u gı ı ış er e ver ~ 

n haksızhklan vesikalariyle izah ediyor. arttırdı. Köylü ve çiftçi lehine geriye kalanını hayvan mahsulleri teş- e göstermektedir. küle yaptırmak fikrinde bulunuyoruz.. ği büyük ehemmiyet ise bütün milletçe 
'.Amerikalılar bu sab.rlan hükümetin kolaylık vergi tenzilatı maliyemizin her kil etmektedir. Bugün belli başlı istihsallerimizden Karşılaşacağımız başlıca memleket me- .... 1 .. ..k k b. hakik ttir B 

h k 
goru muş yu se ır a . un-

kendilerioe izah edi.J.mi§ politikasındaki lmkAn Anında tatbik ettiği ana düşünce Gıda bakımından iş çağında erkek iti- e tar başına elde ettiğimiz mahsuller seleleri ayn ayrı gruplar halinde topla- dan dolayıdır ki biz de istişari kararla-
isabeti teyit için yazmışlardır. Ben ise oldu. bariyle vasati olarak senede takriben 28 aşağı yukarı dünyanın en zaif rakkam- narak mesat programı şeklinde size ar- '-'-''- dahilind .. rül. d··-·· . 

lira bulan 1 
nn ııllACUl e go ugu ve vazı· 

burada bu mevzuun arzettiği ehemmi- Bu ve bu yüzlerden Cümhuriyetin yı sarfiyatın yüzde 50 :sini hu- ~ halinde bulunmaktadır. zedilmektedir. Bunlar haricinde vaki yete uyduğu anda derhal tatbik sahası-
yeti bir kerre daha beraberce hab.rla- ilan tarihi olan 1923 tarihinden itibaren b~bat, yüzde 14 ünü sebzeler ve mey- Buğday bir hektar başına 825 kilo is- olacak dilek ve isteklerinizin de eh1::ın · . tikal ed k1 . d . b 1 na ın ece enn en emın u unu-
mak ve rejimin bu istikamette rasyonal zirat ihracatımızın kıymeti ve binnetice valar yüzde 14 nü süt mamulatı ve yu- tihsa1 ediyoruz. Bulgaristan 1150, Yu- miyetle nazara alınacağı tabiidir. 
bir ilerleyiş için daha evvel başannağı köylü ve çiftçimizin geliri her sene mun- murta yüzde 8 ni tütün yüzde üçünü şe- goslavya 1100, Macaristan 1350, İtalya Kongrenizin vereceği kararlar istişa- yo~~terem kon e azaları. 
zaruri gördüğü, başardığı büyük işleri tazaman arttı. 1933 te 1923 senesine na- ker, yüzde üçünü de etler teşkil edi- 1400, Fransa 1500, Almanya 2200, Belçi- rl olacaktır. Büyük Millet meclisimiz B. . . k.. 81: t kalkının k 

k 
. . ırıncı oy ve zıraa a ong-

kaydetmek için nakletmiş bulunuyo- zaran yüzde 27 ve 1937 senesinde yine yor. Bu rakkamlar bizi bütün çıplaklığı a 2550 kilo istihsal ediyor. Arpa biz millet haynna olan en ufak işleri bile . . 1 bul d v d . · h . renızın açı mış un ugunu arze erun. 
rum. ayni yıl rakkamına nazaren yüzde 96 ile bazı akikatlerle karşılaştırmaktadır. hektar başına 950 kilo alıyoruz. Bulga- ne büyük hararet ve muhabbetle hima- G tl . . lı 1 gili. mil . . . ayre erınız, ça şma arınız sev -

Evvelemirde maziden kalına idare sis- yükseldiğini gördük. 1938 senesinin eJi- Bu hakikatlerın bir lasmı şunlardır : nstan 1350, Yugoslavya 1050, Macaris- yesine aldığını bilirsiniz. 1 tim. . . f dalı tl Is 
d d 

- f Türki . .3. e ız ıçın ay , mu u o un. 
teminin ayan ıa-ı mevzuab tas iye et- mizdeki son on aylık yekô.nlan da bir yenın wş ödeme kabiliyeti de- tan 1350, Fransa 1450, Almanya 2050, Devlet reisimiz ve çok necip şefimiz RUZNAMEYE GEÇll.J)t 

- -- - -- • s=;;;= ....,..---~-- - ==r=-- ------------ _.... Ankara 27 (Hususi) - Kongrede baş--

K.~.rk-ve zır& .. ~.:v~!\:=: =:~: :;.:~.!".::~.:~ .. u - ~:~~::~:~~:~.:.ı::~:. ~~~~~~:::~::~~:::~:=; 
Sarayda cariyeler feryat ve figana Dedi ve uykuya vardılar. Sabah oldu. Cahil vezirin hu sözleri padişaha hôş heyetinin seçimi yapılmak icap ediyor-

cıml .. ID:lltılıi""-'12lillllll .... BmD!Jl!lm .......................... .. ~ışlar. Padişaha haber vermi§ler. Pad~ .sel3mlığa çıktL Tahtına otrudu gelirdi. Bir gün padişah akıllı :vezirine: du. Daha önce söz alan köylü murah _ 
Padişahın can başına sıçrmış. ve oğlunun ba§ını vurması için cellada - Ba.ria dedi. Biraz asker tedarik et. haslar kongre mün~sebetiyle heyecanlı 

ta); 

muş, ı 

fında bu. 

- Tez bir tabur asker atlarına bin - emir verdi. Fak.at az ~aşa kanaat etsinler. Çünkü sözler söylediler. Söz istiyenlerin sayısı 
sinler arkalarından yetişip yakalasm - Derhal yedinci vezir ileri atıldı. P zaman skerler maaşla tutulurlardı. Ve- fazla oldu. Riyaset makamının teklifiyle 
lar. - i..'y padişahım, dedi. Yaptığın işin zir : evvela s~ işlerinin yapılmasına ka-

·- ·· -ıhın da çok güzel bir kı- sa ve bu bağın meyveleri kemali bulsa.. Diye irade etollş .. Askerler hemen lu- evvel sonunu düşün, sonra icrasına kal- - Pdişahnn, dedi. Aı maaşla asker rar verilmiştir. Bu hususta kongre riya-
· ın bir kaç gün geçip te Bu meyveleri evveli kendisi mi yer yok- zm ardına dUpıüşler. loş .. Padişahlara yalnız eyi kılınç kul- bulunmaz. setine takdim edilen bir takrir okunarak 
· • bülUğ yaşına erişince sa başkasına mı yedirir. Padiph her ne kadar: !anan değil, aynı zamanda eyi kalem tu- Padişah dedi: tasvip olunmuştur. Kongre umumi reis-

Masal masal icinde 
t 
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·: olmU§. Hıca da: - .Aalı bozuktan fayda gelmez. tanlar, eyi söz .söyleyip eyi düşünen de - Benim başıma bir felaket gelirse liğine başvekil Celal Bayar, umumi re-
\.: rdeşim ölmiye idi - Tabii başka.sının yemesinden k.en- Diye evlAt edindiğine nadim olmuş lhımdır. Çünkü !kalem ile mal, lalınç param olduktan sonra ben çok adam bu- is vekillikJerine ziraat vekili Faile Kur-

·dun. di yemesi daha evlA<hr. Cevabını ver - ama .. Kaç para eder. . ile de memleket alınır. Siz bilmem padi- lurum. doğlu, Izmir say lavı Rahmi Köken, es--
başlamış. Vak- miş. Bu suali sorarken oğlanın müsahibi Padişahın askerleri oğlanın arkasın- şah ile vezirin hikayesini işittiniz mi? Bunun üzerine akıllı vezir: bak ziraat vekili Muhlis Erkmen, seçil-

' bir yiğit ol- de yanında İı.!Ü§ •• Bu müsahip çok aloilı dan yetiştikleri :ram.an oğlan hemen pu- Padişah: - Öyle ise, dedi. ben size öyle yiğit- mişlerdir. 
' dört tara- bir kimse imiş .. ~ Oğlanın mera.kını anla- suya yatarak saklandı. Asker ile bera- - O nasıl hikayedir? ler bulayım ki hem sizden on para bile On bir komisyonun reisi ve mazbata 

·• ... rine se- m.ış. ber padişah ta geçerlerken :niJan aldı Diye sordu. Vezir anl.atmağa başla - maaş almasınlar hem gece gündüz ka- muharrirleri seçilmiştir. Kongre azala-
ferler ebru~ - Kimse - Ey şahzadem, demiş. Eğer sordu- ve padişahı öldürdü. Asker baktı ki pa- dı: pınızın dibinde beklesinler. Ve bir yere rmdan sekiz imza ile verilen milli kah-
kılıncına karşı .. 'ire - ğun bağda cenabıhakkm menettiği mey- dişahlan ölmüş .• Her biri bir tarala fi- YEDINC! VEZ!RlN H1KA YESt gitmesinler. raman, partinin değişmez gene] başkanı 
ıneb olmuş. ve varsa veya o meyvenin kanı çıkarsa rar edip tarümar oldular. Bunun üze - Evvel zamanda bir padişahın iki ve- Bu :söze padişah sevindi. tsmet !nönüne kongrenin sonsuz bağlı-
Başka bir padı la ondan sahibinin yemesi caiz değildir. rine oğlan kızı bir şehre götürdü. Bir ziri varmış. Bu vezirlerden biri akıllı - Haydi, bul bakalım da görelim. lık ve sevgisini bildiren bir takrir a1kış-

padişahın kızını ]', Eğer o meyve cenabıhakkm menttiği eve kapadı ve kendine zevce etti. Ve ve biri cahildi. Padişah onlarla memle- Dedi larla kabul edilmiştir. Aynı zamanda 
miş ve nikfilılamışlar. veya kanı çıkar değilse o zaman sahibi merimiliğe başladı. Tabi! babası gibi .. keti idare ederdi. Vezir hemen gitti, bir usta boyacı bul- büyük Millet meclisine de kongrenin 
yapılmış. Kız, öbür mc. ·iyebilir. . .. . • Ey padişahım bu bikAyeyi onun ıçın Bir gUn cahil vezir: du. Sarayın büyük odalarından birinin şükranını bildiren ikinci bir takrir ka-
hının sarayına gelin gidiy<. Oğlall, ... müsahibin bu .ııö~e kız - söyledim ki oğlunun da muradı i§te böy- - Ey padişah, dedi. Mal ve para is- dört duvarını tepeden tırnağa kadar si- bul olwunuştur. 

Oğlan bu sırada, kalbinde •· •. .. .... ·ıedir. Bu bedasılın yaptığı gibi o da bir ref etme. Askere çok rağbet etme .. On- lAhlı adam resimleriyle boyattı. Sanki Bundan sonra söz alan ziraat Vekili 
olan 3§1<.ı alevlendirdiğinden, ma.~. ---Se--;; 81im hoca. kadar mı bilecek- gün si.%i helAk edecek ve annesini almak lara ax para ver. Istiyen, razı olan kal- saf saf ordular hazır duruyorlardı. Bo- komisyonların çalışmalarını izah etmiş 
belli etmeden bir alim hocaya baş vur- ~.u .. Ben senin sÖ~e değil, onun fe~ istiyecek.. Artık üst tarafını sen bilir - sın nw o1mıyan gitsin. Sana asker değil, yaları tamam olunca kalktı, padişahı da- ve kongre Cumartesi günü saat dokuz 
Dl~. Ve hocaya sormuş: 1 vasına baltarım, demiş. sin.. mal ve para lSzım. Para olduktan sonra vet etti. buçukta toplanmak üzere mesaisine nl-

- Ey hoca .• Bir adamın bir bağı ol- Ve doğruca kız kard~inin sa.rayına Padişah kadından bu prip bikiyey.i eler bir harp çıbcak olursa paran sa- _ BiTMEDt - hayet vermiş~ 
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BiZANS SARAYININ JÇ YUZU 
.................................................................................... 

Sebastiyano 
ve! 

malllriim 
etişme 

Saraya koşuyordu 
Komploculann ölüme 

mpaıatonçenin iaı4adma 
yapılacak en acele iŞfi 

·DAlıDA UZl11&11Gu 
ılllJfUIN 

Tarihi macera Demir Maske 1 Fransa 
ve esrar romanı 

Şivalye m ıllniıın, ı....awe Mr seSle 
snd1a: 

- .:Herkes~ nn? 
...... vap~ 
,.._ ıflay:ır .moruııenyür. Slitıwıtmon8un 

k,,. lwı8da -yirmi Jdp ~ ~ 
fe ikbillr. Y:abu~ onlar yek .. 

'Şövalye, 1rendi1eri ile beraber gelen 
ve inde meşale tutan aaama ılöndü: 

- 1DeTha1 -geri dön .. deBi. 'Satreomon
da "'karşı çı'k. ~ gelfüğimi baber ver 
ve!ı~en buraBa onu beklediğimi söyle. 

- Baş üstüne .monscu.yör .• 
"Faribol te'krar ar'kadaşının kul~ına 

eğildi: 

- 'l'Jlösyö Mistufle, dedi. Yoksa _şö -
va ye 8ö 'Roban ceruy>ları Foateneblo 
ormanınaa'.ki bütün hayautların reisi 
mi'? 

'MUıtuflıe de §U cevabı ..ar.Ü: 
- K8§ki öyle olsa ~.. ıçiinkü. 

h~dut bir insandır. insan ~•t ·ac ... 
SözUnü bitiremedi. Çünkü ..jÖv.a~ 

dö Rohan onlara dnömüş: 
.- .!iaydi mös.vö F..aribol ve .mQsyti 

Mistufle, ~ .inmek .içüı si.z.i tbekkyo
ruz. 

Dem~ti. Hemen ve sessizce bu eılH"c 
itaat ettileı:. Paristcn ~ıktıkla.ı:uıdaberi 
o kaaar hayretten hay.rete dQşücü ha
iliselerle 'kaI]ilaşmışlaraı ki .. önlcı:inde 
açilan '.kuyunun dibine dogru inen mer
Bivene bu sefer fazla hayret etıncd n 
~ürüdüler. 

• Nihayet kuyunun dıbine vasıl oldu
lar. 

Önlerine dar bir dcocidor ıçıktı. 
Birbiri ,ar.kasını takiben bu koridora 

girdiler. 

Otuz nıetre .lı:a.dar yürümii§letıdi ki 
keruiileciıni ~ Ne -salon gi.hi bir ~·erde 
buldular • .Bu aeai§ yere ,.ıldikleri 4c&
ridor &iiai Aiaha bir kaç koridoc açılmak
~idi. Salca, müıeaddit rnep.lelerle .q
dınlanmı§tı. içerisi kalabalıktı. Bir ta -
rafta yer yat.akia.,.ı.ada ya\anlar, -diğer 

1iarafta ~-.Y~ ~Gş kumu.aş zar oy
:aıyanlar, başka bir köşede masaların 

etraima ..balka ~lmuş ~ l'içcn. gruplar 
vanlı. Bu ..aiamlarm hepsi de -siliıhh · di. 
Şövalye dö .Rohaıu seriir eiil:awww: hep-

91. 4e birdeıD ~[JA .hlktılar. Yanm bir 
dai~ tejka -ettil« w pwıOeyi b\Wiı'lı:: 
bir raaygl ıUe seljnıtkuitlar. 

- 'SS - r 

Şövalye • .kendisini .scI olar.ak selaınJı- ı:a... .sesleri kaqıla.iı. içinde bir sürü ima ilıfpııirlauiılan a.lev- - 2iıai IJWiı,.• ytltlaştı monsca · 
~an bu adamlara güler tbir ~e .llti!a Faribol teknr arka~ıR <kulağaaa ler fı.şkıran i_çerleri ateş dolu kocaman 
etti ve sor.du: ğildi. f ırın1ar arasınaa adeta mekik dokuyor-

- NasLI, dostlarım .. Buradaki hay.atı- - ~ö Mistufle_.dedi.-SenJmnlar- !ardı. ~-zRan ar.madıakaÇla-; 
ııızdan memnunsunuz ya.. daıı hir,iey aWaduı. nu? ~ ben .ola- rın sıkıştırdığı çnkur tasları fırından çı-

Içlerinaen biri cevap ~:croi: dımsa kuyruğum kopsun. karıyorlat. ve bu tasların muhteviyatın 
- Monsenyöx.. .Buraaki .b.ow.abıwz.- Şövalye dö Oikıhım, immı gmpları ua- içerled .su dolu kazanlara bo.şaltıyorlar-

dan hiç birimiz şikay~çi .değili%. l'.:al.wz ısından geçmiş, salona .-çalmı.'.kmr.iiorilll'-' dı. O zaman kazandan mülhiş bir bu -
h~pimiz. hiı- an evvel .açık hav•ya sık- r<Ian birine doğru .ilıırlemişti. har dumanı etrafı .kaplı.yor ve auman 
mak ve açtkça döv.ü,pnek .zamanını sa- Faril.ol ~e Mir.tufie ae~ takip.ot- .zail olunca da kazanın içinde, su_vun ai-
bırsızltk içinde bekijyorın.. tiler. :Y~e yüıalerine smak lNr ha- binde yumruk kadar kocaman !tir altın 

- Size bu anunuzun :bir gün y tva çarpıyordu. kulçesi meydana 9Jlcıyordu. 
rrelecJ.>ni :vaadetMedim mi? lT~ 'bw ava.. GiU:iff&ıe ıağ-ır!apıalıl:a N.ar.illol »e lıli.&tWle, .bı.ı rnahaıenin bir 
D ""!§• ı,.:.;.._;_.J_ ve üat Wı~-ı;:.·1~·~-altıa:ıkül-

- Evet Monsenyör .. Fakat.. idi. ~- :1 ~ 
- Silahlarınızı hazırlay.mrz,.. V8Bdet- öaleııine .on A>asemnfld. bir rme.rd" çe.lerini de göı-ünae ;ağızları bir .kar~ 

,yör. 
- Ali .. Bu miktarı sekiz güne kadar 

tar muti fazlalaştırmak Hızım. 
- Demek hareket zamanı geldi? 
- 'Evet.. 
Bu .ce:v~ hurada .çalışanların hepi

sinin hoşuna .git.mi§ olacak ki burasını 
da <se11inçli bir horra ... sesi sarstı .. 

Şövalye, deruinki adama sordu: 
- .Ekzili laboratuvarında? 
- Evet monsenyör. 
- Kend.İ5ini burada beklediğimi ha· 

her veriniz.. 
- 1ilaş üstüne monsenyör .. 

··BirMEDi-tiğiaı gi.ia yaklaştı. kılınçlammı, "lii _ geldi. lilıasamaklam~ar veıüııi.Jmn.ai- açık kaldı. 
fenklerinizi güneşin ziyası altında işlet lı JM.iyiik ıbir tlemir ~ ile ~Jtz Dmnir ıD8lii1le 2 .mpi,adlMlh ........................................ . 
cejiDiz ıün uzak aejlL Çüıikü ~agün- lar. .jiıiwcittııefllD ıBcmanıgnbnwı buıiııayftru: Kiarhk apartman] 
ilen itAar.ea ıhıepiniıiin dcin ~ iııtibın Şiiıvalyeı.dii Ruha, ıh~ upı ile lıaıp-Ma pli•· s.ei ~ .Ylime: 5 v • .: 

uzuiarımzı ~ baksa ~ .rdes- bu ieaitr &a,ı,a lMrbirinh flıttilıMı 1iıç - d'enıiıd• • Aibm.. 5 Gündogdu Voroşılof 4ıulıY1111 -ı-: 
pot idareye brşı a;mcagınuz .mücadele-- aube ..-rh. ~~alan ibre 'eden -.da- :zında denize nazır ga,.et :mfikeawlE 
nin ilk adımını atmış bulmwyorum. ICJi~ .X.ı ~ ll'&tilJIB lbıaar ~1*1 .ııye nm. "89ğrtı ~ü. 5 konforu havi sekiz oaiıİh -yeni loşa E 
binize ümit dolsun- :Yür9kler.iJm :ı-mt ~olıile Miıitdlıe, göril~ri.ı:mnz&- - Vaziyet nasıl?. 5edilmiş bir apartman iltinihktrr. "E 
elsU.n. Ce.-ret ~ c.iileÜllİIİ tiliitım -ele ra -~ 1* :+atyftlt Wt'la!n "Sft'lm!l'- Diye '!'leırihı. ~aam: "'ttVlrJ> 'Verdi: 5 Görmek is~rin, apartınan da-'l 
&lma . .eia .-lı- ıw:qta w.i ~ Jrll!ft'lek 4çill sMtı:illi rgüç tUttu1ırr. - Monsenyör .• Bugün akşama kadar ihilindeki b&\iye, Iör'tişmek için le] 
zafer ,..,,_ tiiian ~or... -&mııaı lfllli§, ıyükBek tm- mahlı!eftdi. ~«rı bir '!nllfeıtn btilec8ğ~ i gazeteniiz :ntare'hanesine mürata·: 

.Bu '1IÖCderi ~ ar.:-n ~ Çlllltftan he- beltel'illc :kad#r ~ıp1ak •e SUC'l!k tf\,i ~ lbtiyat .ıpa't'bmız 'n'e karutr oldu? Sath!ri. ·------= -················........... -~ 
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Bir lfl e e:ca.ril 
· ıer. iy el'J~ ı 

u §enct:Bey de Bi.dıa~ gelip-yer- dan fbıkmıştı. At üstünde geçen dalci~n· 
lcpııiş oJan A.ııadolu Tüılclmndend.i. Jnra bay lırdı. Ealaı.t böyle saatlerce gi-

Halil beyin bu aozleri üzerine: :dildiğihııld e111ıfak biryesillik bile gcı-

- .Evet ... -dedi. Epeyce çile doldur- :meyince canı sıkıhyordu. !kide bir ya-

uktan sonra: nmdalülere sor.uyordu: 
~vltet bu cana.da son günler.de başın• - Ne dersiniz? Hasan beye :ne ı:ltk·t 

dan geçen vakayü birer birer aıı:aladı . ..kavuşabiliriz? 
Sonra Bolşeviklerle aralarında geçen - Şirabada ulaşabilmek için o'.1 gun-
hadiseleri nakletti ve: lük yolculuk lazım. Fakat onun bw 
-Cfıv barlc .kalmadı. :Bereket venrin {Karşı) kasabasm<la kar§ılı~m:agm.ı ta!ı-

şu silahıma ... dedi. 
Silahı ufak güzel bir filinta iai. Yanın

.da dutuyoı.du. lılemcn ııilahı eline alarak: 
- Bakınız ... Ama şimdiye kadar tam 

yerine ·sabet etmedi. Fakat intikarn1m 

min ediyoruz. 
-Bir -gün uzakta bir Şt!hir -gründü. ~ı .

ver paşa bu şehr.i.görür,g~z h eye!"un
iandı. 

- cr:esLbuı:ası? 

- Şehri... Vaknlarm tahı'if edilerc!\: 
alacak... ·= h ı.. 

E b ·· ı .k ı k '--b lı duyulduğu bir şehir... ~aramn ;;ı .ın nver pap u soz ere ·u a ~ ar - ' 
d v ~ı· . k ·· l tı ı_ de Emirin .atıldığını ve yerine g~çw;;11 yor u n:tenutSı ço guze a cı ve nem 
ı_. ,: 1 h" k ld v -iktidar .mev.kiine -geçfi!':'İni bilirler o k::ı-silan KU anma mı ııever ır aa er o ugu 

:rlar. Başka birşey öilmezler.!flatla ~rı1.ı için: 
k f laptan gile haberleri yoktur. - Delikanlı .. dedi. Ver ba ayını i-

* linteni. 
Enver paşa filinteyi eline aldı. Evirdi ~ Kafile ~i kasabasının.dör~a:~~ 
. . gmdan ge.çtı. Yolwıad.evam etti. ~ 

""Çevirdıç: L .. 1 . . b L_ J< :]gqşJya gidiliyordu. Uzakta µvaş 'iQIVaş 
_ or. guz- . • • ıyı &1U111ŞStn. aç- ··t-eı .-.J.l..l __ ..J ;.ı.._ :ı 

yuuı en tep&:m1101er aTlililllUa .v.z.ı Ş'.ı· 
tan vuruyorsun. 1ikler göze çarRJYOBdu. 

- 12 Den ua~am. 
. . Yeşil hayat Enver paşa gibi yanında-

- Tebnk cderım. ,_,ı__ . .de ~~-· Ü 
~ı ..memnun "'4U.lı.ş • 

Enver paşa filintayı bir kere daha g~~- Yolda giderken Enver p~, Muhittin 
Clcn Fe,Çirirken içini çekti. Eski günlennı, Bey, Hacı Sami':Bey bir qok şeyler lto
silahiylc 'Vurüuğu, attığı avcılık günlerini nuşuyorlardı. Bufilarm epsı Hasan':Bey 
hatırladı. hakkında idi. 

Enver pa,a. 'euet 'Be}lden biılunduk- Enver p~ ..Hasan bey .ıhakkmda ıttjç 
lan mıntaka hakkında daha fazla malu- bir şey:.lbilmôaiği içinm.asıl bir zat o1dtt
mnt almak "stiyordu. Ona bazı şeyler ğunu öğrenmek istiyor bir çok sualler 
eormak iate<li. &kat Şevket Bey: -soruyoülu. 

- Müa-de edeneniz, bım .de zatı&.- Nih1tYet erlet;i akşam (Karşı) a •ıa-
liımin yanından ay:%dm1Jta~. rac:.aklaTdı. 

-":Biz kimiz? O gece:-yala ~ıktılar. Karanlıklar ara-
- EfenC:liın ... Anadohman •"illlothıır ınnda.iıt~l de;geçmek QOk.Jroı:kw:ıç olu-

kAhmınani:Envet::pqJyı ~ TTW:k yor. Kuru talar be~Jliııl · yalclar1 >al-
~uudır? ın.aHahmGBiıhmayı da kar- :tında h~yor v.e tiasana:!J{arip'.ibrr Jte.: 
taraci.k :-Ye Tüdı:istan Tmlderini haliikt yecan ~erjyoırclu. 
Lürr:iyetlerine kavu turacümım. ITTJılan:.:aiil.a.§ımryu göre o gün akşam 

kar§ıya ':llancaklazdı. Artık yolun mu
hinı bir. kıımıti.8§ıl lı. Hasan beyin ida-

f.rte:ıi ~n yola çıkan kafile ikinci ko- resine de;gcçmek üzere :idiler. 
mağı har..i.ta fu:erind@ ismi bilimniyen, raalil bey burada ayrılarak Şarka Çı
bulunmayan bir ijy kenarındaki hari. rak.çıya doğru giaecekti. OraBa kendi 
Odasında geçirdi. adatlılariyle. emas ederek Şark k.ısmın:n 

'üçüncü gün alqamı güzel bir nehir da ele ~çmcsin.i temin için uğraşacaktı. 
~.aaisine_:inmislerôi. :Artik vaai boyunca J.Hfilil.ıbey "le Enver ~şanın .boradaki 
tam üç gün llcrliyece:Jdeı%di. iBu vadide ayrıl!§l~ekdımılinıoldu. 
o .;kadar ilıel kpy.Ier ~ı ki... Xöy :Enver :;ı>Ma...Halil b.yden ayrilırke!l 

kenadarııidan ~çedı:an-:naın:n~tle- ;sanki bir aha ;gönniyecek gibi garips'!-
:tsaadilf iitiiitç ,ubak ezan seSleri ~.::El.hle.sı.k!ştilıır. Bu esnada'ilier ikt 

~j)BJayı dWOkötan :iıeyecana nv· An&diıhl~kibıün ;yüzüne.bakanlarJıcr 
..keaiyoidu. likiıinin~e~indenıbirer damla y.aş 

ımuidaki :28.Vllt:ise:u1alaa =bijy.iik'.d:lii diJQililüğiliiü gördüler. 
-eye.can "çinde ::y.wycm.aidı. IA.,.iı1chlar •.. 
BK.iifil ::8itfik.çeJbüyü yoidu. 

ver.ıpasrubu onsuz...stepJ'olciıluğun- 31iTMEDİ·· 

:Alnn0kl8tiılye&iade~4 ve bir aeneldeAoplanacak :tfthniinen 
IVD ıan !Cleitere ülııi\ıhn a.90 lUBIDalıJr.mmun 41 inci maddesine 
~ aÇik ai'brma .Wle 5/ 1 /939 ~en.be günü saat 5 -te Al
..,,cakta .elrizinci :ifletme .binasmila tapLmecek komisyonumazda 
~-

Mnlt•11&1erı !bedeli '.165 liıa ohap~eldilerin-* ginneye •ınanii ka-
:nmıi;llirJUllleri:.ıolmftôiima :dair _;beya11M111e"Ve 5738 lrul'Uf muvakkat 
tenrinat::mirıWnm.ı~ ...ek f&rlile yinJOlanan vakitte koarisyo-; 
~ lizın;clır.~eai lrıomisyoridan paraeız almır. 

ızrn· 

ao .28 ~396 (3129) 

Nafıa 
rlliu 
müöiirlüğünden: 

Çeşme gümriik binasının ikmali inşaatı (2372) lira (95) kuruş keşif bedeli 
ile c 5 giin nüddotlo.o açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sa
yılı yasa hükümlerine göre ha7.ırlıyacaklan (178) lira teminatlarjylc birlikte 
10 kinci kanun 939 ilı giinü saat an birde Izmir Nafm müdürlüğündeki ko-
mi yona.JJa1 \"urmaları. 4475 (3200) 

No. ] 

639917 Umwni;y 
No. 

~'--------------...,.. No. 

7 
~ 

'9 
10 ÜZL.ı':nıi 

...200 Y. i. Tulfıt 
114:K. r 

185 İil!:ıicaı· · daresi 
86 ~bw.rak 
199 İ. Uzüın .tarun 
fı8 Esniif anbsı 

55 :P,aterson 

29 P. P.aci 

20 M. j. 'Tnrnnto 
856 Y-ekim 

6.~605S~i yakiı.n 

13 .50 13 501 
5 (.25 15 75 

17 50 
16 50 
it6 7.5 

No. 
No. 11 

İNCİR 
1560 .AJyoti bira.ı.lerler 5 

40<1 . Remzi 
1'964 Yekfın 

170817 Eski yekiln 
172781 Um uıui f'Yekun 

ZAHİRE 
16 2.S 16 25 lfl05 Çll\Ql:.& ôay 

5..ton K. darı 
63 ton :K. Tohumu 

'4 50 5 875 
9 15 .., 

ziraal mektebi müdür1ü-

elle r.tur. 
2 - Eksiltme..29/12/.D38 per§emitec!gÜDÜ saat "011 be te-mektepte 

satnı iuew.ı yapı~dsn al!Plerin -muvakkat temi-
natuu tesf.m ile makbuZtarmı :mile -günü komisyona 
vermeleri. 

Bu işe aıit "'artname ve fi gömıe 'İSl:iyenlerin lher -gün mektep 
~rlii-·!l!~ .. ra an... 

14, 18, 23, 28 4360 (309'7) 

k şu:besinden'! 
nmııuı CDk:~:::;:n!-vc •ii .. ürle işliycn vapurların )·ülilcme, boşalt-

..nıa ... audc ~ri ~·ude ~ . an 'teldir 'tlygtm "'göriihnedii:riııdeıı ek.Silt-
.meJ.2/J/93~ .p"'?"~ -g·· ·1 .Aat--ı;; -c .bn:ikittnıŞtır. 

29 -..31 l2t2 (4:i30) 

laın 
11 Tramva, ve 

anonim şirketinden: 
;Jektr.lk 4:iirk 

Şcbeılac ameli.vail Mhıyısiyle ikinci kanun 1939 ayı zarfında : 
1) l - 1i \'e:.29.:.İlıııinci kinnn pa7.ar günleri s:ı:.ıt 9 ile 15 arasnula : 
Sektör '.NAiıiı1le 

1 Darağ:ı~ 
il Tepecik 

Atsam:ak 
Rsınılbaıc 
E~refpaşa 
Kültür..-k 

w 
ıx 
xv 

ayraklı 
1'1111 

Karşıyaka 
-;uma va 
Buca 

2) 8 lle..?25kiaci kinall azar güdlari saat 9lj]e 15 :arasında: 
~rı;ı 
~aba 
Karantiua 
rilizelyah 

'X mı.fil< 
Xl ('-.azi 1liı.lvan 

:!'X.11 ~e:ıarlikha!!• 
XDI sansöı· 
XIV Gw-:i Bu\van 
cxvı • GümrUk 

.. 

Sektörleri üzcrind.e cere~ anm kesileceği ilin olunur. 

Doktor •peratör 
Cemit raı1 

truııaığı biricik san'atkar kıiciııı :bıemeri 
!HEMLEK'ET HASTA1ılESİ SITK1 ::BABAOOTIU 

ııaKİ .OPEKA!l.'ÖRÜ hmitde moia lleminin umumi arzusu 
Hasüil.arını DS1Z ~esı.iode ka- iüaerine.t>uJret"Pe ~-ettiğim. (Alslmaaık 

biile ~lanuŞtrr. M.ewdiye cadaesi İftGkmn sokidt':'Ntmuı-
Öjleden soru;a Bir.inci :Beyler Sok:Bk ra 5 teki) şubcmde her gün saat •4• 1ıen 

Nınıuı.ı:a 42...TELEFDN : !llıO if:ibat"en mU:.<ıteri kabulüne baŞhidığımı 
\'e saat or8• en •4~ c kadar eSkiSi d.m 
K~cciler c:adacsi No. 64t> üç katlı mer

AZILLI SUIY:E HUKUK kezinde çalışttğmu anetmekle şeref 
MAHKEME-SlNDEN: duyarım. 

lQ "Bellcrlen ıberi izmir-ve >Ege muhitiB
-l>ıo&p 93Ss654 . de gôı:düğüın rağbet beni yeni fedaldr
N azilli sümerbank basma fabrı- .lıkl 3l:fü se ketmiş ve :Alsancak 

-kasında boya ustası sökeli ;ha.11il L~-' • Y= .-_,~ b. ._;:ı....-~ı~-t-
..:~'- f nd ı . de ~L!il su~ ım eCCK ır .>.il ..... ~,,, 
l50H.ÜD tara ı an w znıır ş.cıııuer- te ı..işadnna ~ olmuŞtur. Bir ıerre 
ıma.. aelaınet ıokagmda 5 numara· . f atin" . ı.. • ..J __ Bir ·· 
lı enle ikemkalen~:-belirsiziru- :z.ıyar~t men a ız ıcawmc. . .-
.__ · (H) l :L L ~..ı evvelinden randevu alıuması r.ı.ca 1U11•n mam cema "'Kızı ueu· 
riye sok~ .aleflıine açılan dava· n~eçecilennerk.ezi TELEFON :"'3101 
nın tabl<ıkatm:Öa: !Aisancak'ŞUbesi : "'IELEFON : 3339 
~adeialeyh:in yeri beliniz el- l _ 13 (3168) 

auğuntlan ilanen :.tebligat icrasına • 
karar verilmif ve tahkikat 18-ll- • 
939 çartanbaya bıral<ılmıftl.I'.Mez- J ı:a n 
burenin o gün nazilli asliye huk•I< 
.mahkeme&ine ·gelmesi ve ya bir 
vekil göndermesi .aksi t.ikdirtle 
ta.hkilcat ve mUba:kemeııin gıya • 
hında :balala~ı "lan :olunur. 

Mandolin öğretecek .bir bayan 
üretmen lizunclır. öjleden ev
vel.:2995 telef on .numara1111a •eya 
Biriaci Kordbnda 326 "'JWIDllNda 
:Bay Yakuba müracaat. 

-
A l A 

BENZEYEN KADIN 
-·-·-·· 1-la'kiki bir macera, o1mus oir vakii ~ 

~ ~ 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

-16-

-,.'.Bu macerşyı sen, yaşamış olsa icUn.. r.dım e gür-

:d di. Hiç te bijyle söylememm .. 
cmaiih baksıZlık edjyarum .. ~cı ol- - Davramnay.m ·kinizi 'birdeıı 
ıclugwı :için l>en...llnlatll'ken :sen de benim- ;geber.tirim .. 
ile enber y~ .. :Buwı eminim .. Fa- lkisi e şaşmıp :v~ :kak bakışlarla 
kat e kadar usta romancı olursan ol.. bana hiktılar. N l:in azarlarırida o 
Kafaıua yumruğu yedikten sonra kıırı- .&ıa .kadar .görmodlğbn ltindar bir şule 
ınun.. Nihalin seıshıi duyduğum zamnn çakıyoı'4u. Birden .. ve ltlç bekl di -
;gir,(ijğim hali bir türlü tasavvur ve te - 'ğim .bir sırada il2erime atıldı. Eğer he-
hayyül edemezsin .. Sanki bütün damar- rü at1ba~·dı ıoracıkta muhakkak gebcr
larım L.el tel olarak vücudumdan ayrıl- tiı-dim. . fülkat Nihal.. Ona kuşı halfı .. 
~ .. ..Bağı.rmak_ Haykırmak.. Atrlmak hlla ~r meylim vardı. 

ve onu bqğtnak istiyordum. V-e böyle ol- Ona el kaldırmağa 'bir iürtü göiıfüm 
dQğu halde de yerimden kımıldan.mı - razı olmıyordu. Fııkm o ~ gibi dü
.ı:w:dwn şünmedi. Sağ 'ciindc bir 'bıçak parladı-
Kulağıma, ihtiy.alla söylenen anlaşıl- ğmı ı!Ordüm. Göğsümü delen keskin bir 

maz fısıltdn~H;ordu. :Bir ;aralık oto.o ncı TI.issettim. 'O iı:adar .. Artık öt~sini bil
mebilin molöriinü işlettiklerini :dny - 'Tnivormn. 
clum. Ne yapacaklmdı? Yoksa kaçacak- -
lar au "di .. Ikisi birden ibeni'Jta:ldıidılar 

* ve garajm nihayetine ;;gi:itürdiiler. -&mr:ı Gözlerimi açtığım wman kendimi 
otomobili ,.gar.aja ~t.ular ve beni otcr hastanede buldum. 
mobilin içine koydular. 

Karımın ıae•ini tekrar duydum .. 

- Tam zamanı i<li .. diyordu. Dün ak
~am anberi benden şüpbelenmeğe baş
lamıştı. Şimdi artık "kurtulduk. Şi§eyi 

unutmadın ya .. 

öteki ve karanlrkta suratını görnıe
aigi.m herif cevap verôi: 

- Hayır .. 'iıerşey tamam .. 
Ve sonra beni garajda, otomobilin için

de bırakarak çıkıp giUiler .. 

Yalıuz kalmıştıın .. .Bir müddet kımıl
daıınıadan du.rdwn. Taınamen_gi.llikle!·i
ne emin olınak istiyordwn. Ay.ak .sesle· 
ri adaınakılh kesilince yerimde doğrul
dum .. Otomobilin motörü hala işliyordu. 
Neden bu manevraya 1üzwn görmtlsler
di? Elime bir cisim değdi . .Bu .. y.arıya 

.kadar boşalmış bir kulüp rakısı işesi 

idi. Plfuiliırını ldeihal '1nladım .. Motöı·ii 
jşleıtmişler, Oksid dö Karl>orı eposunu 
açık bırakmışlardı. Ben, kendi otomobi
liınd.e ;gm:ajm içinde hu zehirli ;gazla ölc
cektiın. Yann ölümü' buldukları :r.aınan 
da sarhoŞlukla otomobilimin içinde sız
od.tğmıa ve kazaen öldüffiime hUkCdecek
!lerdi. 
· Nasıl.. Çak şeytanca bir plan değil 
mi? insan kırk yıl düşünse böyle ~y 
akıl edemez .. Otomobilden .indim. Motö· 
r.ü .durdurdum ve yavaşça garajdan çık
tım. !Merdivenin yukarısında, sofada ay
dınlık vardı. ~yaklarımm ucuna .basa 
basa basamakları ç.ıktnn -ve onlar1- Ka-

Baş uc~nuda doktor..ıvardı. 

- Geçmiş olııam .. 4Pdi. Ucuz kurtul
dunuz, eğer bıçak bir santimetre sağa 
.kaymış olsa idi burada ~ Mezarda 
olurdunuz. Maamıifih .bırtı.ılmanızı yal
nız buna değil .. Baş ucunuzdan bir haf
tadanber1 ayrilmıyan akra'banızdan olan 
bu hanıann ihliman'ilarına da borçlusu-
nuz. 

Bıı~ıını çevirdiRl .. 
Doktoru .kendisine siper eden, arka

:sında beyaz hastabakıcı gömleği ile ki
mi görsem beğenirsin.. Selınanı .. 

Doktor, gözlerimde parliyan hem se
vinç, hem de hayret lemasını görünce, 
isin mahiyetini bilmediği için, vaziyeti 
hülasa etli: 

- Vakadan :sımra ve sizi buraya gc
ii rdikleri zaman gok ümitsiz bir halde 
idiniz. Derhal ameliy.at yaptık. Kan ver
dik .. Ertesi gün biraz kendinize gelir gi

bi oldunu.z. Fakat soma tekrar haygın 
hale düştünüz, tehlike geçme..ıni§ti. Iki 
ıgün. sonra bir ikinci ameliyat daha yap
tık. Bu ameliyatı yapt.ı.ğımız gün bu ha
nım bize müracaat etti. Yakın akraba
mzmış. Hasta bakıcılıktan anlarmış. Si
zin baş ucunuzdan bütün gün ve .bütüı;. 
gece ayrılmadı. Ve bizim doktorluk 
ilmimizle onun ihtimamlı bakun ve fd· 

ati sayesinde işte nihayet artık bütün 
tehlikeyi atlattınız. 

-BİTMEDİ·· 
4522 (3201) 
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latik~ti lerkes 
Grip, Nezle, Enfloenza, Sitma gibi itehlikeli haıtaltklara tutiıhnamak için, ağ-~Ldaima.BtOGENlNE 

de<liğimiz kan ve derman haplarile .a.iğortalayınız. 
'9HeGENINE; birçok mühim devaların birle1tirilmesile meydana getirilmit en hiriDci kan, kuvvet, .iıtiha 

yaratan ve mucize gibi tesirini derhal gösteren bulunmaz bir müstahzardır. 
Bt0GENINE; kandaki kırmızı yuvarlacıklara veidiği yeni yeni büyük kuvvetlerle :hariçten gelecek her 

türlü mikropları <lerlıal öldürür. Tatlı ir iŞtiha temin eöer. ~inir ve adaleleri ağmmla§tmr. Zelm ve ufıza
yı parlatır. Bel gevJekljği ve ademi ilaidari:la pyanı~S)'l'et faYdalar temin eder. 

f0GENINE; kUllanaiilar kat'iyyen:bnlan, kqtaıı, jiiktan, yağmurdan Te -havalann ~esinden 
müteessir olmazlar. :çünkü uzviyet, her zaman genç ve dinç hulunur. Ve bu sayede miitlıİ§:eJabetlerle ne
ticelenen; Grip/'Nezle, Enfloen:ı:a, Sıtma gibi afetlerden emin bir surette komnnftlt Olur. Sihbat Vdlaleti
nin resmi müsaaClesini baizClir. Her eczanede bulunur. 

ffALt TASFiYEDE IZMiR 
RIHTIM ŞtRICETJNDEN: 

Tasfiye zamanı yapılacak tak • 
.:simata medar olmak üzere iblla 
edilen hususi kupon sahifesinden 
2 N. lu kaıponun ibrazı mUkal>lli 
~1-39 tariliinden itibaren hisse 
J.af.ına gayri aafi olarak 50rran-

Vuwamı 
KENDiM 

Yıktım 
saz frangı tesviye ~ileceği ilin Çok acı ve çok ac.ddı.Jnr macera... Hakiki bir macera... Gewç ft 
olunur. ·· ı bir kadın, sevdiği, aeTildiii kocasını ve yuva.mı 'Zengin bir hayat 

.Bu tediye Fransız ~ ola • lüküs ·- ayat ıev:dasile terle.ediyor ... Kaçıyor. Fakat ... 
rak Lozanda Graıad Ohene soka • B "-. 1 :.1 l ~ ·· ı '• 
imda No. 8 Noter Bergier, Türk ay.an r~ecue ,J ez~U er lO 
lira11 ola~~ .. ta ~nün fı:ansız Bizzat anlattığı macensı « KARIMA BENZtYEN K}\DIN » dan 
frao_gı Yayıcı uzer:ınden lzmır Oa- l"..ı f 1 ·b • · aı~'- dır >.1 

l b k flarınd -~ ~.'1'iliia.baiiiimiazıaiiaQlı~rmemtav~e~r-ıcıi.v~efl:Z~aKr&fa~u~~liiiiiiıicmıaiam.i··-. .. 111ı ...... ııım .... a• man ı an uı tara an ıcra V&& :a ~iOd"~ 
olunacakbr- (3200) 
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Kad n Ev Moda 
Evlenrneğenamze genç 

kızlara • 
avsıye 

Jcan Kravfort güzel birbalo kıyafetiyle 
Tanıdığın!% bir delikanlı var: Ümit- Bu tnkdirde siz ona yardım ediniz: 

lcniyorsunm, onu beklediğinizi ve gü- Çok genç bir kızın, daha şimdiden bir 
niln birinde onunla evleneceğinizi hemen lr.adımn vaziyetlerine malik olduğunu 

hemen biliyorsunuz. Çünkü o tam tizin ona isbat ediniz. Onun etrnfındakilere 

hülyalarınwn C'l'keğidir. kendinizi sevdiriniz ve siz de onun sev· 
Fnknt gilnlcr geçiyor. Size o kadar diği şeyleri sevirüz. 

knt"i, o kadar emin görilnen şeyler onun Velhasıl, onun etrafında öyle bir hava 
için bulanık, sislidir. Size karşı çekin- yaratınız ki, nihnyet size açılabilsin. 
gen, ihtiyaUı, hatta mahcup davranıyor; Bu neticeye vannnk da gUç bir şey de. 
ayni ?.amanda da gülünç olmaktan çok ğildir. Mesela çocuk gıôi görünmekten 
kn;ınıyor. s:ıkınrru:ıyınız ve büyüklük taslamaktan 

Sebzeleri nasıl 
muhafaza edelim ? 

Kış geliyor. Yaz sebzeleri nrtı;c dük· 
ıktın1arda bulunmıyacak, kış sebzeler: de 
günden güne pahalılnşıyor. Binaenaleyh 
sebzelerin nasıl muhafaza edileceğini 

bilmek ve kadının hem işini kolayl~~
racak, hem de tasarruf imkanlarını te· 
nıin edecektir. 

PATATEStN MNHAFAZASI: 

Patatesler ancak iyice kuru .oldukları 
takdirde uzun zaman dayanırlar. Onun 
için patatesleri evin rutuhetsiı. bir y~ 
rinden, iyice kuru olnrak, biribirine değ
memek ş::ırtiyle sıralamak lb_ımdır. Bu
rnnın ayni znmnnda serin vehatta soğuk 
olması şarttır. Aksi takdirde patatesler 
çimlenirler. 

Patatesleri bu suretle sıraladıktan son· 
ra onları ara sıra altüst etmek, V:! pata
tesleri üzerinde hasıl olan yumrulan 
kesmek icap eder. 

HAVUÇ VE ŞALGAMLARIN 
MUHAFAZASI 

Havuç ve şalgam patatese nazaraıı da
ha kolııy saklanır. Fakat bunları alırk~ 
kurumamış ve içlerinin boşalmamış ol· 
masına dikkat etmelidir. 

Evin karanlık bir mahzeninin blı· kö
§Csine bir miktar kum serpmeli. İyice 
kurutulmuş olan havuç ve şalg:ımları 

bu kum tabakası üzerine koymalıdır. 

Çünkü kökleri ve derenleri yenen seb
~elcrin rutubet en korkulacak düşmanı· 
dır. En ulak bir rutubet eseri muvace
hesinde çimlenirler. Eğer bir apartman· 
da oturuyorsanız ve bu çeşit sebzeleri 
koyacak bir y<"?riniz yoksa onlıı!'ı tahta 
bir raf üzerinde sıralamak dahi müm· 
kündlir. Bu rafın üzerine sebzeleri sıra
ladıktan sonra üzerine bir tabaka kuru 
kum döşer ve üzerine gene sebzeleri is
Uf etmekte devam edersiniz. 

LAHNA VE KARNABAHARIN 
MUHAFAZASI 

Lfıhna ve karnıbaharlara gelince, on
ları apartmanda muhafaza etmeğe ]:at· 
· ·nn yanaşmayınız. Zira bu sebzeler kü
l ·i ihtivaederler, ve ynvı:JŞ yavaş neş· 

' · kükUrUU bir koku ile hiltü.n 

bir apartmanı doldurur. 
Mruımafih bu sebzeleri uzun bir zaman 

için saklamak mecburiyeti hasıl olursa 
yapılacak kolny bir iş vardır. Bu sebze. 
lerin köklerinden kesildiği yerden iti
baren ufacık bir delik açılır. Bu deliğe 
bir parça kömür tozu (tercihen odun 
kömüril tozu) doldurulur. Bu takdirde 
sebzeler koku neşretmeden ·~eyce z.a. 
mP" -· • " .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baloda 
eı dinizi · 

G··z 
Gösterme • • 

ıç: 

K:ışla banıbcr balo ve top1antılar da 
.ba§Iıyacnk. BaloJarda eı:ı güzel kadın en 
:fazla cğfonir. ~Jdiıki faydalı tavsiye
'lcri hntırm~ tutarsanız, günün birinde 
mm:Iar hu h'tı.ıde işinize yar.ıyacaktır. 

*Öncebe-rhere gidiniz. Eğer bir müd
detteaberi :modn olduğu üzere saçlaı"ınu.ı 
başınırın ü!t lumıında toplıyarak ensc
nw ve kulaklnrınızı açıkta bırakıgorsa. 
nız, berberden, saçlıınnızın her tutamını 

Evlerde modern ışıh tertibatı 
ayrı ayrı fll'ÇAlamasmı isteyiniz.. Bu SU· J k ) b J k d 
retle yum~ıyacak olan leÇlarınız kua· Giz i ışı ev erin aşlıca tezyinatı sayı ma ta ır 
füre daha iyi gelir. . . . E.sklclcn bol ve açık ışık çok revaçta olan bir şeydi .. Hele narlanndan tatlı bir ahenkle odaya lllüf ve loş bir aydınlık. * Manildir meselesi me~ ısrara elektrik ical olunduktan sonra odaların orta veya yanların· veren tertibat, sütunlar Uzeıine yerleşürilm.iş ampüllerden 
hacet var mı? Tırnaklarını:un kırılma- da göz kanuıştırıcı kuvvetli ampüller oda tuvaletinin, ev za. evveıa tavana vurarak odnya yapılnn cihazlar, tavandan 
masına da apıea itina ediniz. Bir r.rık rafetinin başlıca esası sayıhrdı. Yüz, yüz elli mumluk am· sarkan fakat mat camlar arasına giz.lenen görünmez ampUl
tırnak, bütUn parmaklarınızın manzara- ..J.1.l yerine • .;~ı l......, elli mumluk am:pül konan odalan •pek lcrin gizli ziyalan, kornişlerin altlarından" perdeyi ziyalan· 

..... '" ,. ...... ~ ~ dıran veyahut geniş abajorlu köşe ll1mbalarının ya1nız oda-sını ~· Paristc, kınk _tıma.Wu ~· karanlık• bulurduk. şumu cereyan bunun aksinedir. Fazla run bir köşesini nurlandıran tertibat hakikaten •Modern• 
yıncıya kadar bunun Y~. takma di§ l§Jk yalnız göze değil ayni zamanda odanın •tuvaletine• zcv. ve artistik seylerdir. Odalarınızı, apartmanınızı süslerken 
gibi, takma tırnak ıakıldtğını söylüyor- de zararlı sayılmaktadır. hu cihetleri de göz önünde tutacak olursanız kendinize 
lar. Fakat bilmem bizde ele efe~ }>u Jta. Hele (GWi ~ık) tertibatı çıkalı modern odalann manza. zevkli ve kendi hususiyetiniz.i taşıyan bir muhit temin etmiş 
dar terakki eUi mi? ı-aları büsbütün değişmiş ve çok hoş ohnuştur. Tavan ke· olursunuz. 

* Bir banyo vilcudun.uzu dinlendlHr 
iyi cins bir tuvalet sabunundan yapaca. 
ğLlUZ bol köpük, cildinlzi temizler ve 
güzelleştirir. Bu suretle omuzlarınızın 
da güzelleşeceğini ve .!J'Uvare elblseleri

nin de omuzlan fazla •teşhir- ettiklerini 
unutmnyın. 

Bacaklara Dikkat 
* Dinlendikte~ ve tuvaletinizi yap. 

tıktan sonra giyinin.iz ve aynanın karşı. 
sına geçiniz: •rarağmın alarak, kunf ö. 
ı·ün çok klasik bir §ekilde yapması muh
temel olan .saç tuvaletinizi, bir kaç ta-

Güzel bacaklara sahip olmak 

rak darbesiyle, daha şahsi bir hale ko. 
yunuz. Oldu mu? Tamam ... Şimdi çok 
güzeJsiniz ve davetliği olduğunuz toplan. 
tıya gönül rahatlığıyle gidebilirsiniz. 

için ne yapmak 
lizımdır? 

sakınınız. Bnşka erTteklerin de sizi gU- Araya kış Uı girdikten sonra, bacaklar unutulmağa baş· 

1 b ldukl anla•--ktan k k lanmıştm Mar1en Ditrlh bile kendi bacaklannı ya uzun rop--
ze u arını ona ....... or - 1 ah t ta tal ·,.~ .... saklı rd !ö:i-di 'L--- tckl • ar, y u pan on ı~..... 'YO u. ~ JU:KJ c er 
mayınız: Ufak mlkdarda ,h,kançlığm gene revaçta.. •Vasati• bir kısa eteğin yerden itibaren otuz 
dalına faypası vardır. bir santim yukandn olınnsı lhımdır. Fakat kısa etek giye. 

Günün birinde sizi evine veya patro- bilmek için, güzel bacaklara sahip olmak ta IJlzıındır. 
nuna takdim ederse tabil sevimli ve cid· Bunun için de yapacağınız ~. aynanın karşısına geçmek 
di davranınız, tA 1d, ~veya patronu ve bacaldarınu.ın ~ ~lup olmadığına,. ~afgirliğe kapıl· 

b .k d . "--.l'-'- k madan, kanaat getirmektir. Her halde, çırkin bacakları her 
ona: cTe n e erım, A1:UUUıu.e ço se- kese gösteımektense etekliği bir iki santim daha uzun giy· 
vimli bir ar:kadaş seçmişsiniz> desin. ınek müreccahtır. Eickllk daha uzun olW"Sa, bacaklar daha 

Bir fırsatını bulup onu ve annesini ye- uzun, baldırlar daha ince görünür. 
meğe dAvet ediniz ve annesine, aranızda Ayak bileklerini daha ince göstermek için de, tersine ola· 
ne kolay ve ne gUzcl anlaştığınızı göste- rak, etekleri kısa giymek lhımdır. BütUn bu tavsiyeleri göt 
riniz. önüne nlır ve kendi kendinize karşı doğru hareket ederse--

• ? • niz, etekled uzun mu, kısa mı giymek lazım geleceğini biz-
Dansı sevıyor musunuz· O halde bır zat kendiniz, terziniz.den daha doğru bir şekilde tayin edebi

bnlo veya bir toplantıda size başkalarırun lirsiniz. 
yapacakları dAvetleri reddedip ona: Moda bacakları gene modanın ön plinına geçirdiğine göre 
cGel seninle biraz gevezelik edelim. Bü- şimdi de bacaklann biç.imlerini düzeltmek mUmkün olup ol· 
tiln bu delikanlılar beni yoruyon deyi- madığıru ~özden geçirelim. Dünyada devası bulunmıyacak 

· · T ih dildiği . .. .. ift1hn dert yoktur. Fakat bunun için de yalnız iyi niyet yetmez, 
yıruz. erı: e nı gorunc~ . r demir gibi bir irad~ye de sahip olmak lhundır. 
edecek, mınnettar olacak ve sızı dıilia Her gUn jimnastik ve masaj yapmalı, ayak biçimine uygun 
çok sevecektir. . iskarpin giymelidir. Eğer ayak bilekleriniz şişmeğe mütema· 

Son olnrak bir tavsiye daha: Ona hiç yil ise, alkol Kamfre le masaj yahut tuzlu su ile ayak ban· 
çekiıimcden: cSen cidden harikulAde 'bir yosu ynpmız. 

d di b"ll · · Çünkü Löi.)t Ayak bil1?klerinin şişmesi mü.mıin bir hale girerse, bir dok· 
a amsın> ye ı rsı~ . er"!'~ • tora müracaatte tereddüt etmeyiniz. Bu hal ekseriya umu-
ler de, kadınl.ar gibı, kompilmanoan mt sıhht vM•.iyetinizden, guddelerin fena çalışmasından ileri 
ı.""'-.,·-1 "... gelir. Şayet bacaklarınızda bir varis başlangıcı belirdiyse, 

bacaklnrınızı b:ışınızm seviyesinden daha yüksekte olmak 
şartiy1c dinleniniz, fakat gene bir doktora müracaati ihmal 
etmeyiniz. 
Aynklanuızı da ihmal etmemek lfi7.ınıdır. Ete batan tır· 

naklnr, nasırlar ve saire arızalar, yürüyüşünüzü bozar, 
bozuk bir yürUyüş te bacakların biçimi üzerinde fena tesir 
yapar. Bacak.lan genç ve sert bir ha1de muhafaza için en iyi 
çare ckzcrsiz ve yüriiyüş yapmaktır. Yürüyüş jçin alçak ök· 
çcli iskarpinler geymcği ihmal etmeyiniz. 
Unutmamanı?. icap eden bir nokta daha : Her şeyi göste

ren tıdctn şeffaf çorapların altında, bacaklarınızın derjsinin 
de gayet 'Kusursuz olması lhundır. Kıllan traş etmeyiniz .. 
Bu takdirde bunlar daha sert olarak yeniden çıkarlar. ince 
kıllar - için bacrıkları ponza taşiyle oğmak, tavsiyeye değer 
bir çaredir. iyi köpüren bir ı;abun da bacakları güzel göste· 
rir. Kıllan çıkarmağa yaradığı için, krem kullanmak doğru 
deCildir. 

Pratik bir 

Port-Bebe 
• 

Resimde gördüğünüz Port Bebe, yı -

kanabilir ve sağlam bir bezden yapılmış 

çok pratik bir şeydir. Uzun gezintilerde 

«Anne> yi tek başını yavrusunu taşımak 

yorgunluğundan kurtarır ve bu yorgun· 

luğu cbab:u ile paylaştırır. Bu pratik 

Port &benin iki tarafında sağlam kor· 

donlara geçmiş iki tahta vardır ki eli 

ncıtm.u. Bu Port Bebeyi cBaba> palto

sunun yan cebinde pekala taşıyabilir. 

Dar bir yüzüğü 
çıkarmak 

. . 
ıcın • 

Parmağınızı yağlayınız. Sonra dd par-
mağın derisini, a,_c;ağıya doğru çoJıerek 
geriniz. Sonra yüzüğü yukarıya doğru 
itiniz. Yüzük rnafsnlın hizasına gelince 
deriyi bırakmayınız. O u:ıman serbest 
kalan deri, yüzüğün, çıkmasını mani o
lan et «halkası> nın Uzerindun kolayca 
atlatır. 

Kundura modaları 
* Bu sene için balo ıfakkabıları lek 

ı·enkli ipekli kum~ yapılıyor. Maa
mafih üzeri sırmalı itpek ayakkaplara 
da rastgellniyor. 

* Şehir için giyitecek ayakkaplar dn 

mat keçi derisi v• rugan en ziyade kul
lanılan dcr:ilerdi1. F..n ziyade hakim olan 
renk siyahtır. V akat kestane ve kırmızı 
deriler de kullanılıyor. 
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Grip, Enfülüenza, Nezle Umdal Olivier ve Fratelli Sperco 1 
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. beklenilmekte olup, 23 k&nunuevvelde dradan V:~ vskaracak v': . r.a- P. FOSCARİ motöril 2'1 - 12 tarihin- nuna kadar Anvers. Rotterdam, Bre 
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KIZ- ( Xacinl K ') GRP VE NEZl.E 11.AO. HiLAL EC. 

ZANESI dlATAY•A DA GöNDERIYORMUŞ. 
-DESfJE ORADA DA NEZIE KALMIYACAK. .. 

BRISTOL 
Bey~ğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

1111 Mr 11ı1 oCeUn mO!Delrl '1'8rki7enin en eSki oteldsl BAY OMER LUT· 
ro,Mr. a _. tıeatlWI ldmeslyle MHtin EGE halkına kendisini aevdir-

~· t ....... kd='wJ bMi nlerimleki raı.b ltulurlu. 
.......... lıılltb BGE ve Iıımirliler laa otellerde buluşurlar. 
Bir ~ ~ ilheten flat1ıer mlthi~ ucuzdur. 
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Tecrübe ecliaia 

hareket edecek, Rotterdam, Hamburg manda ::..m.. ve Hull için yük-::.. de aeJerek 28 - 12 de Leros, Rodos BriD- men ve Hamburg limanlan için yQk aı. 
ve Anversa Umanlan için yUk alacaktır. tır dW, Bari 'l'rieRe ve Venıedik ljmenlan- cakm. 
GRİGORİOS C. ll vapuru 28 kanunu- ..:__._.._ • _.,.,. • .._._ .aa bueket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 80D klaa. 

evvelde beklenllmekte olup, 30 k.Anunu- .._~.... .,.. .......... LBRO motörU 29 - 12 tarihinde gele- mma kadar Anvers, Rotterdam, Bremem 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapuru birinci k&ııunun orta- nk ayni gün Patmo. Lerm Kalimnoe, ve Hamburg Jimanlan için )'\ık aJeeak. 
Hamburg ve Anvena Umanları için yük sanda Hamburg, Bremen ve Anventen btanköy ve Rocto. hareket eder. tır. 
alacaktır. plip yük çıkaracaktır. CİTA Dl BARl motöril 29 • 12 tari- TAHLİYE: 

HELLAS vapuru 2 kanunuwıi 1939 UYBRPOOL B•ftl hinde gelerek ayni gün l.tanhıul, Pire KRBTA vapuru ı BOD kAmma doiı'u 
da beklenilmekte olup 5 klnunusanlde ALGERİAN ve LESBİAN vapurları N..,oli, llarsilya ve Cenova limanlarma Rmnburg, Bıemm ft Ant•.._ -
hueket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklertnl fstanbulda aktarma ederek hareket eder. ~-
Anv.na Jfınanlan için yUk alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmlre gel- _....,....., 

~ ARABi mi§tir. ROT..;:...... .DIBRICM EZPOlll' 
HATTI ı.JJljU 

ZBTSKA PLOvtDBA A. nide mt 16 da beklenilmekte olup D.ıaB KllJlf P•lf:" ••ı BXTAVlA vapuru 29/121938 de ı. 
D. KOTOR 9 kAnunuaani 1939 saat 8 de hmırden GANYMEDES vapuru limanımızda .. , __ ı....,_ ----ı 31 12 tarih. de Ro"-rdam, A -- Jenlyw. Nnyorit için yük ·-· -~ hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik 0 up • m He ruur 

(( f, O Y C B 1f )) limanlan için yolcu ve yük aJacaktır. terdam ve Hanıburg için yük alarak ha. 
Balkan ittifakı iktl8at konferansının ~rek vapurlann muvasalat tarihleri, rebt edecektir. • DB1f •ODU Jl!DDBf.. 

seyyah, yolcu ve yük için teeis ettiii gerek vapur lslmlerl ve navlunlan hak- TRAJANUS vapuru 14/11939 tari-
hatta mensup Yugoslav bmıdıralı kında aceııta bir teahhUt altına giremea. h1ııde Rotterdam, Amsterdam ve Ram- B• Y•UJd.JB, ULO 

L O V C E N Daha fazla tafsillt almak için Bir1na1 bUrs limanları için yük alarak hareket BAALBEIC motöril ll son kAauna 
Lüb vapuru 1 klnunusani 1939 Kordonda 152 numarada • UJIDAL• edeıcıektir. doiru İaltendeıVe, Dlıeppe ve Mcınet 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umumt deniz Acentalılt Ltd. müracaat umum limanları için hareket ecl11ı•ı1r. 
16 da Constanza ve Varna limanlan için edilmesi rica olunur. IWl#ltl*..,. 
hareket edecektir. Telefon : 4012 MUd6riyet 
Lüks vapunı pazar günü 8 kiıumusa- Telefon : 31'11 Acetıta 

Karaciier, böbrek, taş ve kumlardan 
miltewlli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve Hnanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
soııra yanın bardak su ~ alınır 

İNGJLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU • İSTANBUL 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak1kat : 

Sabü, öfle ve U:pm her yemekten 
sonra ıüa4e 3 defa 

Kullanmak 

ŞarUyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve apsağ)mn yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının ~
kalanndan biridir. denileımtt. 
Kokusu gilzel :ezzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri yüzde yüz. 

dür ... 

Kullananlar, dişlerini o ucuz. · şeraitte 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra güoda 3 defa 

dislerinizi brçalayınız. 

Berilama Belediye riyasetinden: 
&erpm.daki (8-sama Palu) ~ oteli demir bq tlf1aile be-

...._ .............. itilMren 31 ... 1941 t.ribine bidzır lelle'f'I 
500 lira icu ........... ., hedeli iwlndN 20 pa mldclede llClk ubz'.. 
..,. ......... ._. 3 ...._ .m ıa.u .-wa1: ı• c1e ihale,.. 
P1leaıhr. Talip olanlum .-aiti ve ......_ mlunalc üzere Be.ımm 
1111.:1, .. m. .n.ac-""• ilin oluinw • 

.. • .. 1 4429 (3134) 

.IYB1faKA Oldan'B U• •DYICB MAidl'lli.B 
lfmll lff1MPAllTUI aomuflr 
JJGURİA. motöril 4/11939 tarihinde DURaft'OB wıpuru 1I Wriari' • , .... 

gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynla ı.-Lı-ı- KMIW _. )'Ok .ızia11D. 
İskandinavya ve Baltık limanları için ~-· 
mal alacaktır. tır. 

ARAGON motöril 21/1~ tarihinde ----
Rotterdam, Hamburg İskandhıavya ve tlOB.,...., W •RRB" 
Baltık limanlarına haieket edecektir. • .._. __ 

aaavıc• 11..ıror• ......... ~ 
P !! L E Ş YapUhı 9- 1 - 1939 tarihm

de gelerek lılalta, Manıllya, Cenon ll-

........ ı.n. 
A VİEllOBE vapuru 8 90ll klDua •da 
~- Burpz. Varna .._ Köetrce 
1iman1anna J(lk allıcaktar. 

-1//#1111 

manlan için yük ve yolcu alacaktır. Vapurlann hareket tarihlerlyle nav· 
İJAndaki bar.ket tarihlerlyle navlun- lunlardald d~ acenta me

lardaki değiy1lcliklerden dolayı acenta sollyet kabul etmez. 
rnesuliıet kabul etmez. Daha fazla taf. Daha fazla ta&illt için Birinci Kor
silat için ikinci Kordonda lCM numa- donda 150 No. da V. P'. Renry V• Der 
rada FBATELLt SPEBCO vapur acen- 7...ee vapur acentalıjına mUraeaat edil-
tasma milracaat edihnesi rica olunur. nıesl rica olur. 

TELEFON : !tM • ıtes TELEFON : IM'l/ztll 

T OPANE 

Terazileri 
Tirlıb'enln • bbtncl terazi labrlkasmm ... 

malAtadar. Taldltlerlnden salr .... ız •.• 
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tZMIR sıcıu TiCARET MEMURLUCUNDAN: 

- DONKO SAYIDAN DEVAM -

Madde 32 - Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın mu
teber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için meclisi idarece vaz·ı im
zaya mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi suretile 
imza edilmiş olması şarttır. Bu imzalar sicili ticarette tescil ve alelusul 
ilan edilecektir. 

Madde 33 - Meclisi -idare azası deruhte ettiklC'ri vazifenin ifasın-
dan ve şirket namına yapmış oldukları ukut ve muamelattan dolayı 
şahsen mesul değildirler. Ancc:.k kanunun ve işbu esas mukaveieı:a
menin kendilerine tahmil ettiği vezaifi tamamen ifa etmek sureble 
sebebiyet verecekleri zararlardan dolayı müteselsilen mesuldürler. 
Şu kadar ki kendilerine verilen vezaifin ifasına ağır hata ikaı veyahut 
selahiyetlerini tecavüz suretile vaki olan zarar kimler tarafından ika 
edilmiş ise mesuliyet yalnız onlara terettüp eder. 

Bu mesuliyet hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktarına maksurdur. 
Madde 34 - Meclisi idare azası şahsan alakadar bulundukları hu

ausatın müzakeresine iştirak edemez ve heyeti umumiyeden izin 
almadan kendi veya şahsı 'ahar namına bizzat veya bilvasıta şirketle 
bir muameli tüccariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müsa
adesini almaksızın şirketin icra eylediği muamelatı tüccariye nevinden 
bir muameleyi kendi veya aharı hesabına yapamıyacağı gibi ayni nevi 
muamelei tüccariye ile meşgul bir şirkete şahsen mes'ul aza sıfotiyle 
dahil olamaz. 

Madde 3 5 Meclisi idare şirket hesabına şirket hisse sened<Atını 
iştira veya işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz 
veya avans ita edemez. Şu kadarki temettüattan tefrik olunan meblağ 
mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatının işti
rası için heyetiumumiye meclisi idareye salahiyet verebilir. 

Madde 36 - Meclisi idare azası işbu esas mukavelenamenin 71 in
ci maddesi mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hissesinden maa
da her içtima günü için miktarı heyeti umumiye tarafından tayin ve 
tesbit edilecek ücreti huzur alırlar. 

Bu hakkı huzur meclisi idare azasının hidematını ve tedviri umur 
için tahsis ettikleri zamanın mukabili olduğu cihetle içtimada hazır 
bulunmayanlara tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan 
hakkı huzur verilmesi memnudur. 

DöRDüNCü FASIL 
MORAKlPLER 

Madde 37 - Heyeti umumiye her sene gerek hissedarlardan ve 
gerek hariçten azami üç sene için veya beşi tecavüz etmemek üzere 
müteaddit mürakip intihap eder. Müessisler ticaret kanununun kendi
lerine verdiği salahiyeti bilistimal heyeti umumiyenin ilk içtimaına 
kadar devre için Şefik Çullu'yu mürakip tayin eder. Müteakip seneler 
bir mürakip intihap edildiği takdirde bu mürakibin ve müteaddit 
mürakipler intihap edildiği takdirde nısfından bir ziyade.sinin Türk 
olması lazımdır. Müddetleri hitam bulan mürakiplerin tekrar intihap
ları caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi idare azası heyeti umumi
yeden beraet iktisap etmedikçe mürakip olarak intihap olunamazlar. 
Mürakiplerin meclisi idare azalığına intihapları ve şirketin memuru 
aıfatiyle umur ve muamelatını tedvir etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi ida.e azasının kendilerine ve usul ve füruundan birisine 
karabeti olanlar mürakip intihap olunamazlar. Mürakipler her vakıt 
heyeti umumiye tarafından azil olunabilirler. 

Mürakiplerin tayin ve tebdilleri meclisi idare tarafından derhal sicili 
ticarete tescil ettirilmekle beraber gazetelerle de ilan ettirilecektir. 
Müteaddit mürakiplerden birinin esbabı kanuniyeye binaen vazife
sinden sukutu halinde diğer mürakip veya mürakipler hgyeti umumi
yenin ilk içtimaına kadar ifayı vazife etmek üzere yerine birisini inti~ 
hap ederler. Bu suretle vazifesinden sukut eden mürakip bir kişi 
olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk içtimaına kadar vazifedar 
olmak üzere alakadarandan birinin müracaatı üzerine merkezi şirketin 
bulunduğu mahal mahkemesi tarafından bir mürakip tayin olunur. 
Bu hususta meclisi idare azasınında mahkemeye müracaatı zaruridir. 

Madde 38 - Mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umumiye
sini mürakabe ve hesabatını tetkik ve teftiş ve meclisi idare azasiyle 
müttefikan pilançonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatının 
vaziyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine muvaflk gördüğü her nevi 
mürakabe ve teftişatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek ~artiyle 
zaman zaman şirket kasasını ve kuyut ve defatirini kontrol ederek 
mevcudun kuyudata muvafakatı tesbit ve meclisi idare azasının 
kanun ve şirket mukavelenamesi ahkamına tamamiyle riayet eyle
melerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti 
umumiyeye şirketin, vaziyeti, hesabatı ve bilançosu ve meclisi 
idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve mütalaatını havi bir rapor 
takdim etmektir. Mürakipler esbabı mübreme ve müctacele tahad
düsü halinde heyeti umumiyeyi fevklade olarak içtimaa davete mec
budurlar. 

Mdde 39 - Mürakipler kanunen ve işbu esas mukavelename 
ile kendilerine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri 
takdirde müteselsilen mes'ul ve vukua gelecek maddi ve hakiki zarur
ları zamindir. 

Madde 40 - Mürakipler hissedaran tarafından meclisi idare azası 
veya müdür aleyhine vaki olacak şikayeti tahkik ve tetkik ile sıhha
tına kail oldukları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına derç edecek
lerdir. 

Sermayei şirketin onda birina malik olan hissedaranın talebi üze
rine mürakipler heyeti umumiyeyi fevkalade olarak içtimaa davet 
etmeğe ve m~racaatı icabettiren meddeyi ruznameye ithal etmeğe 
mecburdurlra. 

Mürakiplere müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalade içtimaa 
davet olunmasını talep eden hissedaranın sermayei şirketin yüzde 
onuna tekabül eden miktardaki hisse senetlerini muteber bir bankaya 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Madde 41 - Sermayei ~irketin onda birine muadil hisse scneda
tına malik olan hissedarlar heyeti umumiyenin kararı hilafına meclisi 
idare azası aleyhine ikamei dava edilmesinde ısrar ederlerse bir ay 
zarfında mürakipler ikamei davaya mecburdurlar. Şu kadarki bu akal
liyet mürakipler haricinde bir vekil de intihap ve tayin edebilirler ve 
hisse senetlerinde şirketin melhuz zarar ve ziyanına karşı teminat 
olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir bankaya 
tevdie mecburdurlar. Davanın reddi halinde davayı talep eden ekalli
yet şirketi:ı maddi ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine mecburdurlar. 
Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenit olursa olsun meclisi idare 
azası aleyhine ikamei dava olunmasına mütedair olan kararının icrası 
kezn mürakiplere aittir. 
• Madde 42 - Mürakipler meclisi idare müzakeratında rey ve mü
za';ereye Hirak etmemek şartiyle hazır bulunabilirler. Ve miinasip 
gördükleri tel.:lifatı meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi ve fevkal
ade içtimalan ruzname1erine ithal ettirebilirler. 

r.fadde 43 - Mürakipler heyeti umumiyece takdir ve tasvip edi
lecek ücreti alırlar. i~bu ücret şirketin masarifi umumiyesi meyanına 
ithal edilir. 

BEŞiNCİ FASIL 
HEYET! UMUMtYE 

Madde "4 - Şirketin hissedarları senede laakal bir defa heyeti 
umumiye halinde içtima ederler. Kanuna ve işbu esas mukavelename 
nhl;umına muvafık surette içtima eden heyeti umumiye umum hisse
daranın heyeti mnumiyesini temsil eder. 

Bu suretle içtıma eden heyeti umumiyecle ittihaz edilen kararlar 
gerek m uhalif kal:\nlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hak-
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kında dahi mer•i ve muteberdir. 
Heyeti umumiyeler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederler. 

Heyeti umumiyei adiye devrei hesabiyenin hitamından itibaren üç 
ay zarfında ve senede her halde bir defa vuku bulur. Bu içtimada 
sirketin senelik muamelatı umumiye ve hesabiyesi tetkik ve ittihaz! 
karar olunur. 

Heyeti umumiyei fevkalade şirket muamelatının istilzam ittirdiği 
ahval ve zamanlarda içtima eder. 

Tesis heyeti umumiyeleri bu fasılda tasrıh edilen heyeti umumiye
lerden hariç olup bunlar hakkında ticaret kanununun ve işbu esas 
mukavelenamenin kısmı mahsusunda münderiç ahkam caridir. 

Madde 45 - Heyeti umumiyei adiye zamanı muayyeninde meclisi 
idare ve bunların ademi teşebbüsleri halinde lktısat Vekaletinin da
vetiyle akti içtima eder. Bundan başka doğrudan doğruya meclisi 
idare veya mürakiplerin ve yahut sermayei şirketin laakal onda biri 
kıymetinde hisse senedatına malik olan hissedaranın esbabı mucibeyi 
havi talebi tahririleri üzerine meclisi idare veya mürakiplerin 
ve ledelicap iktısat vekaletinin heyeti umumiyeyi sureti fevkaladede 
içtimaa davete selahiyeti vardır. Bu suretler ile vaki olacak davetlerde 
yevmi içtima, saat ve mahalli içtima tesbit olunarak davet ve içtima 
günleri dahil olmak üzere yevmi içtimadan laakal iki hafta evvel ga
zetelerle ilan olunur. 
Heyeti umumiyenin içlimaına müteallik olan davetiye ve ilanatta 
ruznameyi müzakerat dere edilecektir. Bu ruznameyi müzakeratın 
meclisi idare ve mürakipler tarafından verilen raporların kıraatını, 
bilnnço ve mevcudat defterlerile kar ve zarar hesabı ve temettüünün 
sureti tevzii hakkındaki teklifat müddeti munkazı olan meclisi idare 
azasile mürakiplerin tekrar intihabı ve bunların ücuratının tayini ve 
lüzum görülen mevadi saire iptal olunur. Ruznamede gösterilmeyen 
hususat mevzuu müzakere olamaz. Fakat ruznamede münderiç bir 
meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile alakadar bir hususun 
tahtı karara alınması lazım geldiği takdirde hissedaran arasına müra
caat edilir. 

Sermayei şirketi laakal onda biri kıymetinde hisse senedatına malik 
olan hissedaranın esbabı mucibeyi havi talebi tahririleri üzerine 
miizakeresini arzu ettikleri mevadın akti zaten muharrer olan heyeti 
umumiye ruznamesine meclisi idarece ithali mecburidir. İşbu talebin 
ilanen davet vukuundan evvel dermeyan edilmesi şarttır. 

Madde 46 - Heyeti umumiye şirketin merkezi idaresinde veya 
merkezi idaresinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde 
içtima eder. • 

Madde 47 Gerek adi ve gerek fevkalade heyeti umumiye içtima-
larının yevmi içtimadan yirmi gün evvel tahriren lktısat Vekaletine 
bildirilmesi ve ruznamei müzakeratın ve buna müteferri evrakın 
birer suretlerinin irsal olunması lazımdır. Bil'umum içtimalarda lktısat 
Vekalesi komiserinin huzuru ~arttır. 

Madde 48 - Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek işbu esas 
mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde gerek fevkalade ve 
gerek alelade içtima edecek olan heyeti umumiyelerde esaleten veya 
vekaleten laakal sermayenin ruhunu temsil eden hissedaranın huzuru 
şarttır. ilk içtimada bu nisap hasıl olmadığl takdirde.hissedaran tekrar 
ikinci defa içtimaa davet edilirler. 

İşbu ikinci içtimada hazlr bulunan hissedarların tem~il ettikleri 
sermay.! mikdan ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmak 
üzere ihzar olunan ruzname hakkında icrayı müzakerata ve itayı 
karara salahiyetleri olacaktır. Bu vechile cereyan eden müzakerat 
mer'i ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için her halde asaleten 
veya vekaleten ita edilen aranın ekseriyeti şarttır. Birinci içtima ile 
ikinci içtima arasındaki müddet onbeş günden az ve bir aydan fazla 
olmayacak ve ikinci içtimaa ait davet içtimadan onbeş gün evvel 
ilan olunacaktır. 

Madde 49 - Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek işbu esas 
mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde gerek fevkalade ve 
gerek alelade heyeti umumiyelerde hazır bulunan hissedarların (50) 
hi~se için bir reyi olacak ve şu kadarki her hissedarın ondan ziyade 
reyi olmayacaktır. 

Madde 50 - Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müteallik heyeti 
umumiye içitimalannda şirket sermayesinin asaleten veya vekaleten 
ekalli üç rub'unu temsil eden hissedaranın huzuru ve bu içtimaatta 
ittihaz olunan kararların muteber olması için sülüsanı ekseriyeti 
aranın husülü şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç rub'unu temsil eden hissedaran hazır 
bulunmadıkları halde işbu nisap hasıl oluncaya kadar meclisi idare 
maddei atiyedeki şekli dairesinde ilan etmek suretile heyeti umumi
yeyi içtimaa davet edebilir. 

Madde 5 l - Maddei sabıkada muharrer hususların gayrısıne 
mütedair tadilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaında 
keza şirket sermayesinin asaleten veya vekaleten üç rub'unu temsil 
eden hissedaranın huzuru şarttır. Bu İçtimada matlup nisap hasıl 
olmadığı takdirde keyfiyet gazetelerle on beşer gün fasıla ile iki kerre 
ilan edildikten sonra ikinci bir içitima aktolunur. Bu ikinci içtimada 
serrnayei şirketin laakal nısfını temsil eden hissedaranın huzuru 
kafidir. 

işbu ikinci içtimada dahi .nisap müzakere hasıl olmadığı takdirde 
salifülbeyan şerait dahilinde üçüncü bir içtima akt olunur. Ve bu içti
mada müzakerenin icrası için scrmayei şirketin akalli sülüsünü temsil 
eden hissedaranın huzuru kafidir. 

Bu suretle inikat edecek olan heyeti umumiyenin kararları muteber 
olmak için asaleten ve vekaleten hazır bulunmuş olan hissedaranın 
sülüsan arasının içtimaı şarttır. içtimaı ilan için yapılacak ilanlara 
ruznamei müzakerat ile beraber içtimaı sabıkın zamanı vukuu ve 
neticesi ve teklif edilen tadilatın metni dercolunur. 

Hisse senedlerin namına muharrer bulunduğu müddet zarfında bu 
senedat sahiplerine ayrıca davetnameler tastir ve işbu davetnamelere 
baladaki tafsilat ilave olunur. 

Madde 52 - Şirketin tebdili tabiiyeti ile hissedaranın tezyidi teah
hüdatı için inikat edecek olan heyeti umumiye içtimalarında bilumum 
hissedaraııın asaleten ya vekaleten huzuru ittifakı şarttır. 

Madde 5 3 - Şirket mukavelenamesinde icra edilecek her nevi ta
dilat için vuku bulan içtimaat müzakeratına bir hissesi olan hisseda
rariın da iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır. Birden ziyade hissesi 
olan eşhasın reyleri nisbetinde mütesaviyen tezayüt eder. 

Madde 54 Heyeti umumiyelerde hissedarlar kendilerini diğe 
hissedarlar vasıtasile de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi reyle
rinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu 
reyleri istimale selahiyettardırlar. Selahiyetnamelerin şeklini meclisi 
idare tayin ve ilan eder. • 

Emvalinin idaresi kocalarına mufavvaz bulunan kadınlar kocalari, 
küçükler ve mahcurlar veli ve vasileri, şirketler şirketin şahsiyeti ma
neviyesini temsile selahiyettar olan mümessilleri veya selahiyeti mah
susayı haiz diğer bir zat marifetile temsil olunurlar. Bunların bizzat 
hissedar bulunması şart değildir. 

Cemiyetlerle müessesah umumiye kendilerini haizi selahiyet mü
dür ve mümessilleri marifetile temsil ettirirler. 

Bir hisse senedinin hakkı intifaı ile hakkı tasarrufu başka başka 
kimselere ait bulunduğu takdirde aralarında bilitila kendilerini mü
nasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. itilaf edemezlerse 
heyeti umumiyelere iştirak ve rey vermek hakkını hakkı intifa sahibi 
istimal eder. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak için lazİmgelen miktardan dun his
seye malik olan hissedaran müştereken aralarindan birini kendilerini 
temsil etmek üzere vekil olarak. intihap edebilirler. 
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Madde 55 - Nisabı ekseriyetin anlaşılabilmesi için heyeti umumi· 
yede hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten ve gerek vekaleten 
hamil oldukları hisse senedatım veya bunu müsbit vesaiki içtima gü
nünden bir hafta evvel merkezi şirkete ve yahut meclisi idare tarafın
dan irae edilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetleri
nin adet ve numaralarını mübeyyin birer duhuliye kartı alacaklardır. 

· Bu kartlar birinci içtimada nisabı ekseriyet hasıl olmazsa ikinci içtima 
için verilmiş olan selahiyet ve vekaletler hilafı tebliğ edilmediği takdir
de ikinci içtimalar için dahi muteberdir. 

Madde 56 - Heyeti umumiyenin hini içtimada hazır bulunacak 
hissedaran veya mümessillerinin isimlerini ve miktarı hisselerini mü
beyyin olarak tanzim olunacak cetvel meclisi ie1arece tasdik edilerek 
müzakerata mübaşeretten evvel hissedaranın görebilecekleri bir mn
halle talik ve bir sureti de heyeti umumiye kitabetine tevdi olunur. 

Madde 5 7 - Şirketin hisse senedleri heyeti umumiye içtimaına 
tekaddüm eden yedi gün zarfında ahara devir ve ferağ olunamaz. 

Madde 58 - Heyeti umumiye içtimalarına meclisi idare reisi bu
lunmadığı takdirde reis vekili, oda bulunmadığı takdırde meclisi idare 
tarafından irae ve intihap edilecek bir zat riyaset eder. Reisin vazi
fesi müzakeratın muntazam surette cereyan etmesini ve zabıtnamenin 
kanun ve işbu mukavelename ahkamına muvafık bir surette bulun· 
masını temindeıı ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki 
hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. Bunların ademi kabulleri ha
linde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. 

Heyeti umumiye katibi reis ile rey toplamağa memur olanlar tara
fından gerek hisseCJ.aran arasından ve gerek hariçten tayin ve intihap 
olunur. 

Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedaranın veya 
mümessillerinin isimlerile mahalli ikametlerini miktarı hisse ve reyle· 
rini mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından 
tasdik edildiketn sonra zabıtnameye rapt olunarak muhafaza ve talep 
vukuunda alakadarana irae olunur. 

Madde 59 - Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri kararlar mute· 
her olabilmek için ittihaz olunan kararların mahiyet ve netayici ile . 
muhalif kalanların esbabı muhalefetini mübeyyin bir zabıtname tu
tulması lazımdır. 

işbu zabıtname reye iştirak eden hissedaran ile hazır bulunan ko
miser tarafından imza olunur. Hissedaranın imzaları tahhnda verecek
leri bir selahiyetname ile reis ile cemi araya memur zevatı zabıtname
leri imza etmeğe tevkil etmeleri caizdir. 

fçtimaa davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini müsbit vesaikin 
zabıtnamelere raptı veya münderecahnı derci lazlmdır. Meclisi idare 
işbu zabıtnamenin musaddak bir suretini derhal sicili ticarete tescil 
ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir. 

Bu zabıtnamelerin gerek mahkeme ve gerek makamatı saireye ve 
eşhasa ibraz edilmek üzere çıkarılacak suret veya hulasaların şirket 
namına vazı imzaya mezun kılınan zevat tarafından imza edilmesi 
lazımdır. 

Madde 60 - Heyeti umumiyelerin selahiyetleri: Meclisi idarenin 
selahiyeti fevkinde bulunan mesail bilmüzakere tahtı karara almak. 

Meclisi idareye müsaadeyi mahsusa vermek ve verdiği vekaletin 
şeraitini tayin ve şirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek. 

Meclisi idare ve murakiplerin şirket umuru hakkında tanzim ettik
leri raporlara bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkın
da kabul veya ademi kabul kararı ita ve badelmünakasa yeniden tan
zim etemek, meclisi idarenin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar 
vermek, amortismanları tahtı karara almak ve tayin edilecek temettüat 
hisselerini tesbit etmek, meclisi idare azaları ile müraldpleri intihap ve 
lüzum gördüğü takdirde bunları nzil ve yerlerine diğerlerini tayin ev
lemek, meclisi idare azasına verilecek hakkı huzur ve mürakiplere ve
rilecek tahsisat miktarını tesbit etmek, meclis azasının evvel emirde 
şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususatta müsaade ita ve 
ademi itası hakkında karar vermek. 

Şirketin emvali gayri menkulesini terhin veya tahvilat ihracı sure
tile istikraz akdine müsaade etmek, idareye veya esas muknvelename
nin tatbikine mütedair ruznamei müzakeratta mevcut mesai hakkın
da karar vermek ~bi hususattır. 

Madde 61 - Bilançonun tasdikine dair olan heyeti umumiyenin 
kararı meclis azasilc müdürler ve mürakiplerin ibrasını da mutazam· 
mındır. Ancak bilançoda bazı cihetler meskut kalmış veya bilanço yal
nız olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikile heyeti idare azalarile 
ve müdürler ve mürakipler iktisabı beraet etmiş olmazlar. Mürakiple
rin vermiş olduğu raporun kıraati ve istimaından mukaddem bilanço 
ile hesabatın kabulü hakkında verilen kararlar keenlemyekundur. 

Madde 62 - Hissedaran şahsen alakadar olduğu mesailin heyeti 
umumiyelerde müzakeresi esnasında hakkı reyini istimal edemez
ler. 

Madde 63 - Heyeti umumiyede bilançonun tasdiki hakkındaki 
müzakere ekseriyetin veya sermayei şirketin onda birini temsil eden 
aka11iyetin talebi üzerine on beş gün sonraya talik ve ikinci içtima için 
vaki olacak davet alelusul ifa olunur. işbu ikinci içtimada akalliyet ta
rafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki olacak 
talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen nokta
lan hakkında izahatı mukteziye verilmemiş olması lazımdır. 

Madde 64 - Heyeti umumiye kararları aleyhine tarihi sudurlarin
dan itibaren üç ay zarfında şirket merkezinin bulunduğu mahal mah
kemesine heyeti umumiye zabıtnamesine itirazları tesbit ettirilmiş ol
mak şartile muhalif kalan ve hakkı retini istimale müsaade edilmiyen 
hissedaran ile şahsen mesuliyetlerine karar verilen meclisi idare azasi 
ve mürakipler tarafından ikamei dava edilebilir. 

Ancak işbu davanın suiniyetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde 
bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler 
müteselsilen mesüldürler. İtiraz üzerine mahkemece verilip iktisabl 
katiyet eden ilamın bir suretini meclisi idare derhal tescil ettirmeğe 
mecburdur. 

Madde 65 - Adi hisse senedatından gayri muayyen bir nevi hisse 
senedatı sahiplerinin hukukunu muhil olmak üzere heyeti umumiyece 
ittihaz olunan kararların muteber olabilmesi mezkur hisse senedatı es
habını elli birinci maddeye tevfikan heyeti umumiye halinde biliçtima 
ittihazı karar ederek tasvip ve muvafakat etmelerine vabestedir. 

Madde 66 - İşbu esas mukavelename maddelerinde icra edilecek 
her nevi tadilat meclisi idare tarafından iktisat vekaletine tasdik ve si
cili ticarete tescil ve alelusul ilan ettirildikten sonra mer'i ve nafiz ola
bilir. 

Madde 67 - Heyeti umumiyelerde reyler el kaldırmak suretile ve
rilir. 

Ancak hazır bulunan hissedaranın temsil ettikleri sermayenin onda 
birine malik bulunan bir kaç hissedarın talebi üzerine reyi hafiye mü
racaat mecburidir. 

Madde 68 - Meclisi idare ve ıuürakip raporlarile senelik bilanço
dan heyeti umumiye zabıtnamesinden ve heyeti mezkfüede hazır bu
lunan hissedaranın esami ve miktarı hisselerini mübeyyin cetvelden 
musaddak dörder nüsha heyeti umumiyenin son içtima gününden iti
baren nihayet bir ay zarfında iktısat vekaletine irsal ve tevdi kılına· 
caktır. 

AL TiNCi FASIL 
HESABATI SENEViYE - MEVCUDAT 

Madde 69 - Şirketin senei hesabiyesi Kanunusaninin birinci gü
nünden başlıyarak Kanunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat 
birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi sureti katiyede teşekkülü 
tarihi ile o senenin kanunuevvelinin sonuncu günü beynindeki müd• 
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deti ihtiva decektir. 
Madde 70 - Mevcudat ve muvazene defteri, bilaı.ço ve kar ve za

rar hesabab ve heyeti umumiye içtimaı için tayin olunan günden Ia-
akal bir ay evvel mürakiplerin nazarı tetkikine arzolunu.r. . 

lsbu hesabat meclisi idare tarafından heyeti umumıyeye takdım 
olu~ur. Hissedaran yevmi içtimaa tekaddüm eden on beş gün .z~rfı~
Cla şirket merkezine müracaatla mevc:ıdat ve muv~z~~e defterını, kar 
ve zarar hesabını ve bilançoyu mürakıpler ve meclısı ıdare raporlarını 
tetkik ve bir suretini alabilirler. 

YEDiNCi FASIL 
TEMETIOA TIN SURET! T AKSI Mt, iHTiY AT AKÇESt 

Madde 71 - Şirketin masarifi umumiyesile bu mukavelename 
müdüriyete veya her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umu
mi veya hususi temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amor
tisman bedelleri gibi şirketçe tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ 
şirketin hesap senesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve 
muvazene defterinde te~bit olunan hasılattan badettenzil baki kalan 
miktar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak temettü
atı safiyenin evvela (yüzde 5 )yüzde beş ihtiyat akçesine tahsis ve sa
niyen ita edilmemiş olan hisse senetlerinin bedelleri tediye olunan kıs
mına yüzde sekiz nisbetinde birinci temettü itasına kifayet edecek me
baliğ ifraz edildikten sonra haki kalan kısımdan heyeti umumiyece 
münasip görülecek şekilde meclisi idare azasına ve ikinci hissei temet
tü olarak hisse senetlerine ve mevcut olduğu takdirde intifa senedi 
(Juisans) sahiplerine tevzi edilir. 

Heyeti umumiye isterse bu mütebakiden bir kısmını veya tarnamın·ı 
fevkalade ihtiyat akçesi veya hisselerinin itfası için hususi bir ihtiyat 
ak.;esi olarak tefrik veya bila tevzi ge]ecek seneye nakleder. 

Madde 72 - Senelik temettüatı safiye birinci hissei temettüün ta
mamen teaviyet'İne kifayet etmediği takdirde yalnıı; mevcut temettü 
tevzi edilir. 

Hissedarandan hiç biri mütebakisinin şirket sermayesinden ikmal 
edilmesini veya müteakip seneler temettüatmdan evvelce tediye edil
meyen miktann tediyesini talep edemezler. 

Madde 73 - Heyeti umumiye bir devrei hesabiye zarfında hasıl 
olup tevzi olunacak temettüatı safiyenin bir kısmını veya tamamını 
senei atiyeye devir veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir. 

Madde 7 4 - T emettüatı senevi yenin hissed.arana hangi :tarihlerde 
ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde tesviye olunacağı meclisi idarenin 
teklifi üzerine heyeti umumiyece kararlaştırılır. İşbu esas mukavele
name a'.hkimına tevfikan tevzi edilen temettüat istirdat olunamaz. 

Madde 75 - 71 inci madde mucibince temettüatı seneviyeden müf
rez mebaliğin terakümünden hasıl olan adi ihtiyat akçesi şirketin muh
temel zamanlanlanna karşılık olmak üzere hifzolunabilir. 

Bu suretle teraküm edecek olan meblağ şirket sermayeainin yüzde 
yirmi be§ine müsavi raddeye baliğ oldukta artık ihtivat akçesi ifrazına 
devam edilemez. Bu kadar ki bu miktara baliğ olduktan sonra sarfi
yat icrasile ihtiyat akçesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar te
mettüattan tevkifat icra edilecektir. 

Madde 76 - Hisse senedatmın ihraç kıymetleri kıymeti muayyene
sinden ziyade olursa fazlai kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur. 

Madde 77 - Şirketin zarar etmesinden dolayı tenakus eden serma
yenin ikmaline ihtiyat akçesi kifayet etmediği halde zararın tamamen 
telafisine kadar hissedarana temettü tevzi olunmaz. 

Madde 78 - ihtiyat akçesi behemehal nakit olarak hıfzolunacak 
ve bu nakit iktısat vekaletince kabul olunacak emin bir müessesci ma
liyeye tevdi olunacaktır. ıhtiyat akçesinin her zaman nakde kcbili tah
vil devlet veya Türk şirketleri esham ve tahvilatı iştira edilmek sure
tile tenmiyesi caizdir. ihtiyat akçesi amortisman bedeli olarak ayrılan 
mebaliğin balada tayin olunan suretleden birile istima!İlli heyeti ida
re tayin eder. 

Fevkalade ihtiyat akçesini heyeti idare münasip göreceği şekil ve 
surette istimale selahiyettardır. Hatta bir devrei !hcsabiyenin hasılatı 
hisselere temettü tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat 
akçesinin de bu hususata istimali caizdir. 

f ev kala.de ihtiyat akçesi tedrici surette sermayenin itfası için dahi 
:istimal olunabilir. 

Madde 79 - Şirketin inkizayı müddetinde ve yahut vaktinden ev
vel fesh ve tasfiyesinde bilcümle teahhÜdatı ifa olunduktan sonra ih
tiyat akçesi hissedarlarının hisseleri nisbetinde taksim olunacaktır. 

SEKiZiNCi f ASIL 
$lRKETfN FESiH VE T ASFiY~i 

Madde 60 - Meclisi idare her hangi bir sebeple şirketin fesih ve 
taafiyei muamelatını ve yahut devamını müzakere etmek üzere heye
ti umumiyeyi davet edebilir. Bu içtimalarda (50) inci maddedeki ni
sap ve ekseriyet aranır. 

Madde 81 - Müddetin hitamı şirket sermayeainin iki sülüsünün 
zayi olması veyahut maksadı şirketin hwumü veya husulü imkanının 
zevali hissedaran adedinin beşten aşağıya düşmesi, dainlerin talebi, 
şirket mukavelenamesinde bir sebebi fesih tayin edilmiş ise onun ta
hakkuku sirketin diğer bir şirketle birleşmesi, şirketin iflas hallerinde 
meclisi idare hissedaran heyeti umumiyesini içtimaa davet etmeğe 
mecburdur. Hisseleri miktarı her neye baliğ olursa olsun hissedararun 
kaffesi işbu içtimaa davet olunacaklardır. işbu .i<;timada 48 inci mad
dedeki nisap içtima ve ekseriyet aranılacaktır. Yalnız emvali şirketin 
toptan furuhtu hakkında tasfiye memurlarına selahiyet itasma müte
dair heyeti umumiye kararlarında 51 inci maddedeki nisabı ekseriyet 
aranır. 

Madde 82 - Fesih ve infisah iflasdan gayri !Jebebe müstenid ise 
meclisi idare b;rer hafta fasıla ile üç defa ilanat yapacaktır. 

Bu ilannameye şirket dainlerinin şirketteki hukukunu nihayet bir 
sene zarfında bifmüracaa ispat etmeleri lüzumu dercolunur. Bir sene
lik müddetin mebdei üçüncü il.awn tarihi intişandır. 

.Şayet meclisi idare bu vazifesini ifa etmez ve yahut heyeti umumi
yenin işbu mukavelenamedeki şerait dairesinde içtima ihtimali hasıl 
olmazsa şirketle alakadar her ~ahiıı mahkemeye müracaatla sirketin 
fesih ve tasfiyesini talep etmek hakkını haizdir. , 

Heyeti umumiyece ittihaz o1unan mukarrerat alakadaranca malum 
olmak üzere ilan olunur. 

Madde 83 - İ bu esas mukavelenamede muharrer miiddetin hi
tamında veyahut her hangi bir sebeple vaktinden evvel sirkr.tin fes
hine heyeti umumiyece karar verildiği t.ak.dirde heyeti ~mumiyede 
tasfiyenin sureti icrası tesbit ve muamelatı ifa edecek sürekadan ve 
şiirekarun gayrisinden bir veya bir kaç tasfiye memuru ve hunların 
selahiyetlerini tayin eder ve tasfiye memurlarının münferiden veya 
miiçtemian hareket etmeleri hakkında ittihazı karar eyler. 

Bu hususa mütedair kararlar tescil ve ilan olunur. Heyeti umumiye 
ce tasfiye memurlan intihap edilmezse tasfiye vazifesi meclisi idare 
tarafından ifa olunur. 

Madde 84 - Tasfiye memurları vazifelerini yekdiğerine devir ede
mezlerse de umur ve muamelatı muayyenenin ifa ı için içlerinden 
hirini veya bir lcaç1nı veyahut bir şahıs vele.il edebilirler. 

Madde 85 - T asfi.ye memurlara şirketin başlamış olan umur ve 
muamelatını ikmal ve intaca selahiyettar olup tasfiye icabatından ol
mayan yeni muamelelere girişmekten memnudurlar. Ciriıştikleri bu 
muamelattan tevellüt edecek mesuliyet müteselsilen kendilerine 
aittir. 

Madde 66 -Tasfiye memurlarının tayini ile beraber meclisi idare 
nin selahiyeti hitam bulur ise de murakiplerin vezaifi nezareti tasfiye 
müddetince devam ede!'. Heyeti umumiye şirketin mevcudiyeti za
nıanknnUa. olduğu ıgibi tasfiye esnasında dahi iktidar ve selahiyeti 

~ini istimafde <.le.am eder, tasfiye memurları heyeti umumiye 

YENi ASIR 

kararile ve hük ·r.1etin müsaadesile ~irketi münfesihanm hukuk ve se
nedat ve teahh ı..idatmın tamamını veya bir kısmını bedeli iıtirak olarak 
aynen diğer bir §irkete devir edebilecekleri Ş?ibi her hangi bir şirket ve 
tahııa da devirle mukabilinde kaffeııi veya bir kısmı için nakit veya be
deli tediye olunmuş hisse senedatı ve esham ve tahvilat veya her hangi 
bir taviz alabilirler. 

Heyeti umumiye her zaman lüzum görüldüğü takdirde memurlari
nın ve tasfiye vazifesini ifa eden meclisi idare azasınl azil etmek. ve 
yerlerine diğerlerini tayin etmek selahiyetini haizdir. 

Keza tasfiye esnasında heyeti umumiye tasfiye memurlarının tek
lifi üzerine feshi şirket hakkında ittihaz edilmiş olan kararın iptalile 
tasfiye memurlarının selahiyetlerine nihayet vererek yeniden meclisi 
idare ve murakip intihap edebilir. Bu takdirde fesih karanndan sonra 
hissedaranın gayri e~hasın iktisap ettikleri hukuk mahfuz kalır. Tasfi
ye esnasında şirketin menkul ve gayri menkul emvali yine ~irket şah
siyeti maneviyesine ait olup hisaedarandan hiç biri işbu emval üzerin
de fahsi bir ihak idclia edemez. Tasfiye devam ettiği müddet zarfında 
heyeti umumiyeyi tasfiye memurlan ve mürakipler ve lüzum gördü
ğü takdirde iktısat vekaleti içtimaa davet ederler. Bundan başka scrmayei şir-

ketin yüzde onunu temsil eden hissedaran tarafından talep vukuunda 
tasfiye memurları veya rnurakipler heyeti umumiyeyi içtimaa ve bun
lar irae edilen hususab .ruznameye ithal etmeğe mechurdnılar. Tasfiye 
muamelatı bir seneden fazla devam eylediği takdirde tasfiye heyeti 
şirketin muamelat ve hesabatını mübeyyin tanzim edeceği mevcudat 
ve muvazene defterile bilançoyu tevdi etmek ve tasfiyenin ikmaline 
mani te~kil eden esbabı arzetmek üzere heyeti umumiyeyi içtimaa da
vet edecektir. Tas fi ye esnasında akt olunan heyeti umumiye içtima· 
larına ait zabıtnamelerin suret veya hulasaları muteber olmak jçin taa
fiye memurlarının imzasını havi olmasl prttır. 

Madde 87 - Şirketin hali tasfiyede bulunduğu zamanlarda ıirket 
namına tanzim olunacak bilcümle evrak ve aenedatın şirketi ilzam 
edebilmesi için (hali tasfiyede buhınan oto traktör Türk anonim fir· 
ketinin tasfiye memurJarı) ibaresinin ilavesile tasfiye memurlan ta
rafından imza edilmesi şarttır. 

Madde 88 - Şirketi miinfesihanın mevcut düyunu tesviye edildik
ten ve infisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene mürür ettikten 
sonra hissedaran arasında hisselerine göre taksim olunur. Defterlerin 
veya makbul sair vesaikten dayin oldukları anlaşllan eşhas teahhütlü 
mektuplarla istifayı hakka davet edilirler. .icabet etmiyenlerin veya 
hakları henüz muhtelifünfih bulunanların alacaklan muteber bir ban
kaya tevdi olunur. 

Madde 89 - Kanuna ve işbu eaas mukavelename ahkamına mu
gayir hareket eden tasfiye memurları fÜrekaya ve üçüncü şahislara 
kareyı müteselsilen mesul olacakları gibi tayin ve istihdam ettikleri Cf
hasm bu kabil muamelelerinden dahi kezalik ayni veıçhile meııul ola~ 
caklardır. 

Madde 90 - iktısat vekaleti şirketin eııaş mukavelenamesinden 
mütevellit hususat hakkında şirket üzerinde İnürakabe hakkını haiz
dir. 

Madde 91 - Şirket fesih ve tasfiyesine mütedair heyeti umumiye 
mukarreratı sicili ticaretçe tescil ve ilan olunur. 

- DOKUZUNCU FASIL -
Mevaddı Müteferrika -

M:ıdde 92 - Şirketin gerek faaliyet ve gerek tasfiyesi esnasında 
şirket umuruna müteallik olarak şirket ile hissedaran arasında tahad
düs e.dece.k ilıtilafat şirket merkezinin bulunduğu mahal mahakimin
de ahkamı kanun~yeye tevfikan hal ve fasıl olunur. 

Şirket umuruna ait olarak hissedaran beyninde tahaddüs edip şir
ketin hukukuna müessir olacak ihtilafatm halli dahi kezalik şirket 
m erkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halini:le mahkemeye müracaat etmiş 
olan hissedar sirket merkezinin bulunduğu mahalde her guna tebliğatı 
kanuniyenin ifası için bir ikametgahı kanuni İntihap ve iraesine mec
burdur. 

Madde 93 - Her hangi bir hissedar şirketin umur ve muamelatın
da gördiiğü l::iir yolsuzluktan dolayı şirket mümessilleri veya onlardan 
biri aleyhine doğrudan doğruya ve ferden ikamei dava edemez ancak 
41 inci madde ahkamına tevfikan ikamei dava olunabilir. 

Madde 94 - Şirket işbu esas mukavelenameyi tabettirerek talep 
edecek hissedarlara ita eyliyeceği gibi elli nüshasını bir defaya mahsus 
olmak üzere iktısat vekaletine irsal edecektir. 

Madde 95 - Hükümet tarafından kanunu mahsusuna tevfikan 
sebkedecek talep üzerine şirket istatistik dairesinin vereceği nümune
ye göre her sene bir istatistik cetveli verecektir. 

Madde 96 - Kanunen istihdamı caiz olan ecnebilerle memurini ai· 
desinden istihdamları için müsaade istihsal edilecek olan mütahassıs· 
lardan ve fen memurlanndan başka şirketin müstahdemini Türk ola
caktır. 

Ticaret mektebinden mezun olmak esbabı riiçhanclan ackloluna
caktır. 

Madde 97 - Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve 
feshi §İrketi mucip ahvalin tahakkukunda iktisat vekaleti tarafından 
fesih davası ikame olunur. 

20/4/938 
Harri Jiro Jr., Münir Birsel, Tayyar Ş. Çullu, Hakkı Türegün, F~ 

nand Braggiotti, Aziz Paker, John Braggiotti, Emil Miuir, ve Hak.ki 
Bevman imzaları. 

On altı kuruşluk pul üzerinde 1 O T. Evvel 1938 tarih ve imzalar. 
İcra vekilleri heyetinin 7/ 6/1938 tarihli toplantaında kabul buyu

rularak Türkiye Cümhuriyeti Riyasetinin ali tasdikine iktiran eden 
(Oto Traktör Türk Anonim Şirketi) ne ait bu esas mukavelename 
tasdik kılmdı. 

iktisat vekili N. 
Münir Rek 

Alti liralık pul üzerine 19 T. Evvel 1938 tarih ve T. C. İktisat ve
kaleti ticaret umum müdürlüğü resmi mühür ve imz..uı. 

OTO TRAKTÖR TORK ANONİM SiRKETI SERMAYESiNE 
iSTtRAK T ALEBiNi MOTEZAMMiN TAAHHOTNAMEDIR 

lştiras1nı teahhüt Hisse Mecmu 
isim ve adres ettiği hisse bedeli hisselerin 

miktarı bedeli 

fzmirde doktor Mustafa bey cad-
d.~sinde (9) No. da Harri Jiro. Jr. 4000 Dört bin 5 20000 
Karşıyaka Cümhuriyet Yalı cad-
desinde 234 No. da Münir Birsel. 1800 
Karşıyaka Alaybey Rağbet Sokak 

Bin sekiz yüz 5 9000 

2 numarada Tayyar Ş. Çu11u. 1800 Bin sekiz yüz 5 9000 
Kar~ıyaka Salih paşa caddesi 4 7 
No. da Hakkı Tiiregün. 1800 
lzmirde Birinci kordonda 144 No. 

Bin sekiz yüz 5 9000 

da Femand Braggiotti. 3000 Üç bin 5 15000 
fzmirde ikinci kordonda 135 No. 
da Aziz Paker. 1800 Bin sekiz yüz 5 9000 
İzmirde ikinci kordonda 228 No. 
da J ohn Braggiotti. 2800 
lzmirde birinci kordonda 230 No. 

iki bin sekiz yüz 5 14000 

da Emil Missir. f 600 Bin sekiz yüz 5 9000 
hmir f nönü caddesi 645 No. da 
Hakkı Beyman. 1200 Bin iki yüz 5 6000 

~ e -k u n ••••••••••• 20000 Vinni bin 100000 

1 
.SAHiFE JJ 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
e bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yormaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her eczanede ı · 12 li.k ambalajlarını ara 

~HiLKAT :---'! 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuYVet, bir insana sıhhat ve saadet içinde y~"8Dlllk hakkını ver
miftir. Her türlü suii<;timal ve tabiat kanunlanna aykırı hareketin ~ası 
ölümdür. 
YL'RDDAŞ!- :Uer zaman kendi kendinin doktoru ol!... Bütün uniyeıtini 

özden gec:ir ve ı:ördqfün en ufak arıza üzerine dczhal Jaaliyete geç.. Ken
dinde düşkünlük, h&lsizlik. i§t.?bsız11k, kansız.hk, kun·clbizlik, tembellik, kor
kaklık ma hissediyorsun?. Bwı.1.ar uzviyetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve 

· ~ baf1a, F O S F A B S O I~ tababet.in esasmı tc kil eden bütün dok
torlar tarafmdaa Dkdir edilen en mühim iliçlann gayet fenni bir surette teş
rikiocicn )"apıbnış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kam tazeleT ve çoğaltır, ıişt.ihayı açar, hafı7.a ,.e rekıi~·ı yükseltir. S~leri, 
adaleleri sailamlqtmr. Azim we faaliyeti yükseltir. ye bütün kudreUerı uz. 
viyette toplıyarak ömrü tahü)'i bütiin neşelerle ceçinr. F O S F A R S OL 
güneş .(ibid.ir. Gtrdiii yere sağlık. dinçlik ve gençlik saçar, her eczaaede bu-

llDnnr. .......... __________ llmll ___________ ~ 

Oto Traktör Türk Anonim .şirketi namı tahtında ve elli sene müd
detle tarafımızdan tesisi mukarrer Anonim şirketinin esas mukavele 
nameeini ttetkilc ederek münderecatını kamilen kabul eylediğimizi 
ve beheri beş liralık Yirmi bin adet hisse senedinin tamamını balada
ki cetvelde muharrer olduğu veçhile i~tira eylediğimizi ve bankaya tev
di edilen rubu bedelden mütebaki taksi.tlerin meclisi idarece :talep YU

kuunda tediye edeceğimizi ve mehli muayyen zarfında şirket teşekkül 
etmediği takdirde işbu taahhüdün sakıt olacağlm ml.ibeyyin taahhüt
namedir. 

20/ 4/ 938 
Harri Jiro, Münir Birsel, Tayyar Ş. Çullu, Hakkı Türegiin, Fernand 

Braggiotti, Aziz Paker, John Bragiotti, Emil Missir ve Hakkı Beyman 
imzaları. 

Genel sayı: 541 1 Özel sayı: 6/ 51 
Jıbu 20/ 4/938 tarihli iştirak taahhütnamesi (Bülten Oö Süskrip

sion) altındaki imzaların şahis ve hüviyetleri maruf lzmirde doktor 
Mustafa bey caddesinde 9 No. da mukim Harri Jiro ve karşıyakada 
cümhuriyet yalı caddC8inde 234 No. da mukim avukat Münir Birsel 
ve y:İne Karııyakada Alaybey Rağbet sokağında 2 No. da Tayyar Şe
fik Çullu ve yine Karşıyakada Salih paşa caddesinde 47 No. da Hakkı 
Türegün ve lzmirde ikinci kordonda l 4:ı No, da Fernand Braggiotti, 
yine İzmirde kordonda 135 No. da Aziz Paker ve yine İzmirde ikinci 
kordonda 228 No. da John Bragiotti ve yine f:unirde birinci kordonda 
230 No, da Emil Missir ve yine lzmir İnönü caddesinde 645 No. da 
Haklcı Beyınanın olduğu anlaşılmakla tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz yılı nisan ayının yirminci çarpmba günü. 

T. C . İzmir ikinci noteri resmi mührü ve noter E. Erener imzası. 
Genel sayı : 1 4 28 f Özel sayı: 
l§hu ittirak teahhütnamesi suretinin dairede saklı 20/ 4/ 938 tarih 

ve 541 1 aayılı aslına mutabakatı tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
sekiz yılı kanunuevvel ayının yedinci çarşamba ~nü. 

Otuz ve on kuruşluk pullar üzerine 7 K. Evvel 1938 tarih ve T. C. 
İzmir ikinci noteri ;esmi mührü ve E. Erener imzası. 

938/S6 
Türk milleti namına muhakeme yapmağa ve hüküm vermeğe ıizinli 

lzmir Asliye mahkemesi Ticaret dairesinin 15/ 12/ 1938 tarihinde 
verdiği karardır. 

Reis: Necati Onlügil. Selahiyetli aza: Ku~dası ceza hakimi Fevzi 
Öz ve aza Hikmet Türel 

Oto Traktör Türk Anonim Şirketi müessisleri Harri Jiro Jr., Münir 
Bireel, Tayyar Çullu, Hakkı Türegün, Fernand Bracyoti, Aziz Pa1'er, 
Jon Bracyoti, Emil Miseir, ve Hakkı Beyman imzaları ile mahkemeye 
verilen beyannamede icra vekilleri heyeti kararı ile mezuniyeti istih
sal olunan Oto T rak:tör Türk Anonim Şirketinin kanunen muktezi 
muamelatı ikmal edilmif oldu~undan te~ekkülünün tasdikine karar 
verilmesi istenmiştir. 

Ani olarak teşekkül eden Oto Traktör Türk Anonim Şirketinin 
tasdiki, müessisleri tarafından asaleten mümza beyanname ile talep 
edilmiş olmakla mahkemeye tevdi edilen vesaik tetkik edilerek gereği 
konuşuldu: 

Merkezi İzmir olarak te~ekkül eden şirketin kanuni şartları cami 
olan esas mukavelenamesinin icra vekilleri heyetince kabul olunarak 
cümhurluk riyasetinin yi.iksek tasdikine iktiran etmi~ olduğu mübrez 
mukavelename altındaki iktısat vekaleti şerhinden ve 100000 liradan 
ibaret olan esas sermayesinin dörtte birinin şirket müessisleri tarafın
dan Osmanlıbankası İzmir şubesine yatırılmış bulunduğu ibraz olunan 
mezkur bankanın 25/ 4/ 1938 tarihli makbuzu münderecatından an
laşılmasına ve şirket müessislerinin ~tirak taahhütnameleri de müb
rez bulunmasına binaen tasdikinde kanuni bir mani görülmeyen mez
kur Oto Traktör Türk Anonim şirketinin Ticaret kanununun 299 un
cu maddesine tevfikan teşekkülünün tasdikine ve 300 üncü madde 
mucibince sicili ticaretçe usulen tescil ve ilanına 15/ 12/ 1938 tarihin
de ittifakla karar verildi. 

Reis Aza Aza Kararına uygundur. 
198 soıo 5783 Başkatip 

Otuz kuruşluk pul üzerine 12/ 12/ 938 tarih ve aslı gibidir yaT.ısı ile 
resmi mühür ve imza. 
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ispanyada harp dehşetle devamda 
Nasyonalistler · ilerlediklerini iddia ediyorlar Cürrıhuriyetçiler • 

ıse 

düşmanın düşmüştür, " umumı taarruzu diyorlar 

Bir Italyan kolo dosu B. Ruzveltin yeni yıl mesa · ı 
Cümhuriyetçilerin mukavemetlerini Amerika Cümhurreisi totaliter devlet 
kırmağa çalışmış bir netice almamıştır lerden gelecek tehlikeyi belirtecek 

Paris 27 (ö.R) - Ispanyada Katalon-

1 

J · · Vaşington 27 (Ö.R) - Salihiyettar 
ya cephesinde nasyonalistlerin taarruzu mebafilden bildirildiğine göre B. Roose-
devam ediyor. Havas ajansının Nasyo- velt 4 Sonkanunda kongreye göndere. 
nalistlerin nezdindeki muhabiri Burgos- ceği yeni yıl mesajında Afman tqyare-
tan bildiriyor: ciliğiııin hayret verici bir şck1lde kuv

Katalonya muharebesi muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Cephenin yarılması, 
Cümhuriyetçiler tarafından ba'.}lıca sa
demenin beklenmediği iki cenahta başa-

rılını~tır. Cenupta havalar daha müsait 
gittiğinden sağ cenahtaki ihate hareketi 
daha ziyade göze çarpacak mahiyette -

dir. Sol cenahta ise arazinin dağlık ol
ması ileri hareketini daha ziyade güç -
leşti rme kteodir. 

<Umumi taarruzun bidayetindcnberi 
Nasyonalistler iki cenahta Cümhuriyet 
cephesinde ilk müstahkem hattlnı yar
mışlar ve merkeze doğru geniş mikyas-

ta 1.ac:fmışlardır. Sağ cenahta ileri un -
surlar toplariyle münakale yollarını teh
dit ediyorlar. 

vetlend.iğiııi belirtecek ve totaliler dev-
letlerin garp nısıf kü.rresine İkm§l teşkil 
ettikleri tehlikeyi ileri sürerek su1h za.
manında Amerikan milli müda:faasmm 
em.çali görülmemiş derec~ takv,iyesi 
zaruri olduğunu mi.idafaa edecaktir: Bu 
Mesajda Amerikanın daha 10 bin tqy., 
1:e yapması tavsiye olUDaciı.litir. Bu·. ta'f'
&iye kabul olunduğu takdi.rde, 3 bin taY'.
yareııin inşası hakkındaki kongre karan 
'dOlaylfilyle Birleşik devletlerin hava 
•ltuvvetleri 13 bin tayyare ol.aCaktı.r. Ret
ı:slcümhur ordu ve doD.aillll9.Ilm da ~ 
tiyesini tavsiye edecektir. 

Parls 27 (ö.R) - Şilide teşekkül eden 
' ·eni halk oephesi hükümetinin ilk ted

)\fri 8 generalin ve nezaretlerln ekser 
Fr. 'yle müsteşarların tekaüde sevk:l 
tilinuştur. Kordiplomatik erkAmnın da 

Nevyork limanından bir manzara. 
dörtte üçü değiştirilecektir. Cuma günü' }erinden bir çoğunun 
nazırlar meclisi Şili büyük ve orta elçi- meşgul olacaktır. 

r 

değiştirilmesiyl< 

Burgostan bi1diri1diğine göre süvari 
kuvvetleri Ribakoha tepesine doğru uza
mışlar ve cenupta Krapa köyünü, ı:ima1-
de de Kaposyera köyü ile elektrik fab
rikasını işgal etmişlerdir. 

Roma 27 (ö.R) - cTelegrafo> Ita1yan 
gazetesine göre şimdiki Ispanyol taarru
zuna iştirak eden Italyan kuvvetleri 4 
fırkalık bir kolordudan ibarettir. Bu 

lsviçre Federal Meclisi 
oort fırkadan Litoryo fırkasının motör-

Nasyonalistlerin bombardımanına uğrıyan şehirlerden feci bir manzara 

Milli müdafaa için 450 milyon lsviçre 
lü vasıtalan faik olduğu için yer değiş
, tlrme hnkAnları diğerlerinden fazladır. 
Bu kuvvetler Malaga, Bilbao ve Santan
der muharebelerinde temayüz etmiş, en 
çok nişan kazanmış kara gömlekliler -

dir.> 

Beş gündenberi devam eden umumi f Cümhuı·iyet haltı gerilemiş, diğer nok
taarruzdan sonra Nasyonalistler Cüm - . talarda bütün mevkiler muhafaza edil
huriyet müdafaasını tehlikeye dtiŞüre-{ miştir. Muharebe hala dehşetle devam 
ib1ecek hiç bir netice elde edememişler- ı ediyor. Nasyonalistlerin top ateşi altın
dir. lptidadanberi Dorzos Blanko mınta- da kalan bütün köyler harap olmu,.-;sa 
kasında ve Val Segredc en şiddetli !tal- da Cümhuriyetçile-r düşmanın ileri hare
yan hücumlarına rağmen düşman yerin- ketini tutmuşlardır. Lerida ovası artık 
de tutulmuştur. Düşman 100 kilometre tankların hareketine müsait olmıyan bir 
bir sahada Trernp tepelerinden Lerida mahiyet almıştır. Bundan sonra rnilca
cenubunda Lıvano tepelerine kadar hü- dele !1ar boğazlarda ve vadilerde devam 
cwna geçmişse de yalnız Seros civarında edecektir. 

Frangı sarfını kabul etti 
Bera, 27 (Ö.R) - Federal asamble, 

milli müdafaa federal encümeninin ra
porunu tasvip etmiştir. Rapor §U kredi· 

Paris 27 (ö.R) - Havas ajansı Barse
lon muhabiri bildiriyor: 

Daladye yılbaşında Korsi-· 
ka ve Tunusa gidiyor 

T unusta Bizert harp limanını ve 
istihkamları teltiş edecek 

Paris 27 (ö.R) - Başvekil B. Dala
diye Korsika ve Tunusa gitmek üzere 
2 Kanunusani sabahı Tulon harp lima
nında Foş zırhlısına rakip olacaktır. Bu 
zırhlıya Emil Berten kruvazörü ile Ak
deniz torpito rnuhripleri filosu refakat 
edecektir. 

Başvekil 2 Kanunusani akşamı Korsi
k:anın merkezi olan Ajaksiyoda buluna
cak ve geceyi orada geçirdikten sonra 
3 Kanunusani sabahı hareketle Tunus- • 
taki Bizert limanına vasıl olacaktır. 

Bu harp limanını ve i.st.ihkamlarını 
teftiŞ ettikten sonra başvekil Tunına , 
h areket edecek ve öğleyin genel mümes
sillik binasında şerefine verilecek husu
si ziyafette hazır bulunacaktır. öğle -
den sonra B. Daladiye büyük bir aske
ri geçit resminde bulunacak ve saat 18-
de Fransa evinde mahalli eşraf ile yük
sek memurları kabul edecektir. Akşam 

B. Dal adiye 

genel mümessillik binasında büyük bir Tunusun inkişafında llalyanların hiç bir 
ziyafet verilecek bu münasebetle B. Da- hissesi yoktur. Tunustaki terakkiler 
ladiye memleketin vaziyetini tasrih münhasıran Fransanm gayretiyle olmuş
için bir nutuk söyliyecektir. tur ve Fransızlar bu hususta Italyanlar-

Fransız başvekili akşam trenle Go - dan müzaheret görmemişlerdir. Diğer 
bese hareket ederek 4 Kanunusani sa- ecnebi kolonileri gibi Italyan kolonisi 
bahı oraya muvasalat decek ve hudut- de sırf kendi menfaatleriyle meşgul ol
taki müstahkem hattı teftiş ettikten son- muştur. 
ra Tunus cenuhundaki kuvvetlerdeıı bir ı Tulon 27 (Ö.R) - Başvekil B. Dala -
Senegal nişancı taburunu ve bir Tunus diye ile birlikte Korsika ve Tunus se
Sipahi alayının geçil resminde hazır bu- yahatini yaptıktan sonra ordu genel 
lunacaktır. Başvekil 5 Kanunusani sa- kurmay başkanı general Gamelen ve 
bahı Fransaya dönmek üzere tekrar Foş bahriye genel kurmay başkanı Vis ami
zırhlısına binecek ve 9 Kanunusani ak- ral Darlan Kanunusani sonunda Cazayir 
tamı Parise dönmüş bulunacaktır. ve Fasa da giderek bu memleketlerdeki 

Lizbon 27 (Ö.R) - cRepublika> ga- kara ve deniz müdafaa tesisatını teftiş 
ıetesi Tunus üzerindeki ltalyan müdde- edeceklerdir. 
iyatını takbih etmekte ve bu münase - Faris 27 (A.A) - Bay Leon Blum 
bet!~ bir Amerikan diplomatının beya- s~yalist kongresinde irat etmiş olduğu 

mokr.:ısilerin totaliter devletlerin tehdit
lerine maruz bulunduklarını ve binne
tice sosyalizmin ananevi sulhucuyane si
yasetini yeniden gözden geçirmesi ve 
Italyan, Alman, Japon blokuna karşı 

koyacak bir Fransız, Ingiliz, Rus, Ameri
kan bloku teşekkülünü teşkil etmesi lu
zım olduğunu söylemiştir. 

Hatip demiştir ki: 

Sosyalisl fırkası yapılacak müzakcrclE?
rin istisnasız bütün Avrupa meseleleri
nin hallini istihdaf etmesi şartiyle tota
liter devletlerle müzakerede bulunmağa 
aleyhtar değildir. 

Bay Blum netice olarak realiteler kar
şısında gözlerini kapıyamıyacağını ve 
milli emniyetin ve aynı zamanda sosya
lizmin hayatının tehlikede olduğunu 

memleketten gizliyemiyeceğini söyl~-

leri ihtiva etmektedir ı 

41. 700.000 Frank silahların takviye
sine 

150.000.000 Hava kuvvetleri ve liava 
müdafaasına 

93.ooo.ooo istihkaınlarm takviyesi-
ne .. 

20.000.000 Mühimmat takviyesiae 
23.000.000 Materiyel mi.ibayaatma 
1.800.000 Demiryollar, telefon v. L 

servislerine .. 
10.500.000 Askert binalar inşaatına 
Bu kredilerin mecmuu 450 milyon İs· 

viçre :frangıdır. Raporda bu maaraflan 
karşılamak için hu.sust menabli varidat 

ayrılacağım bildirmektedir. Zii.rih.ten bir görünüş 

Kont Ciano, Yugoslavyada 
Bir av partisine davetlidir ziyaret 

belli değil tarihi henüz 
Roma 2 7 (A.A) - Belgraddan Ste• 

fani ajansına bildiriliyor : 
Yan reami Vreme aazetesi Tunua ve 

Korsikaya yapacağı seyahatle bazı nü
mayi~lere yol açmak istiyen Daladiyenin 
bu hareketinin muvafık olmadığını çün
kü bu nümayişlerin tam Çemberlaynm 
Romayı ziyareti tarihine tesadüf edeceği-

ni yazmaktadır. ğe davet edilmiştir. Mumaileyhin bu ae• 

Vreme gazetesi ancak Fransanın ltal- yahati ne zaman yapacağı henüz tayin,. 
yaya vereceği imtiyazlarla Akdenizde edilmemiıtir. Bununla beraber yan rea-
aulhu temin etmenin imkanı bulunacağım 

mi Roma mahfellerinde aöylendıg· w ine 
ilave etmelı:tedir. 

göre Jtalya hariciye nazın klmınu aanini~ 

Roma 27 (A.A) - Kont Ciano Yu- sonlanna doğru Yugoslavyaya gitm~ 

goılavyada bir av partisine iıtirak etme- tasavvurundadır. 

Belçika sosyalist partisi fahri 
şefi B. 

Brüksel 2 7 (A.A) - Sinemada bir 
filim seyretmiş olan Vanderveld birden 
bire rahatsızlanmış ve bayılmışbr. Muma
ileyh sosyalist enternaayonalizmin reisi· 
dir. 

Brüksel 2 7 ( ö.R) - Belçika amele 

Vanderveld öldü 
saade olunacaktır. Defin merasimi cuma retle takdir etmiş ve Belçika meilletine 
günü saat 13 de olacaktır. hizmetlerini saymıştır. 

Sosyalist beynelmilel reisi B. Bruker- Kral madam Vandervelde bir taziye 
den başka kimse nutuk söylemiyecektir. telgrafı göndermiş ve bir yaverini de c.

' B. Bruker de Vanderveldin şahsi dostu sedi selamlamağa memur eylemiştir. 

ııfatile söz alacaktır. -*-
Başvekil B. Spaak müteveffanın evine 

partisi genel partisi konsey bürosu parti giderek zevcesine kendisinin ve hüküme
reislerinden B. Vanderveldin cenaze me· tin taziyetlerini bildirmiştir. 

Çek hükümeti emriyle 
feshedilen komünist 
partileri.. rasimi programını tesbit için toplanmış· 

tir. 
Cenaze per§embe günü müteveffanın 

evinden Brüksel halk evine nakledilecek 

Brüksel 2 7 ( ö.R) - Ayan meclisin- Prag 2 7 ( ö.R) - Çekoslovak hük11-
de reis, kendisini ayakta dinliyen bütün meti 2 3 ilk kanun emirnemesinf: tefli.. 
meclis huzurunda sosyalist partisinin fah- kan Buhemya ve Silezya mora'Y)'asmda 
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