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Kabinedeki değişiklikten sonra 
Milli Şefimiz lnönü dün 
yeni vekilleri kabul etti 

Kabinede 
o -

Daha bazı değişik
likler ola~atı söy
leniyor. Fakat bu 
haberler şa)'İa hu
dudu çerçivesi için 

de kalmaktadtr 
- YAZISI 3 VNCV SAYFADA -

Çang Kay Şekin bir nutku 
"Hiç bir Çinli bundan sonra Japonya 

ile sulhu aklına getiremez • ,, 
Kültür 
Davamız 
Büyiilı ve cleoamlı 
Hamleler bekliyor 

• 
Ymi JJ1aa ·flilrd9, si7ad hayataamla 

.......... leneta =-« tepil .. 
- .. Wr tok .. ,. lwnleleria mü~ 
~ ......... Zlnatiwizin, üyll-
............ " ........... md
..,. .. lumrlamn .-. IMllaİ proe
-- ,........ ... lnl;yilk davalumm 
ldncl plincla 'blrakılaut deiiJlerdir. 

''Çin nihai zaferi kazanacağı güne 
kadar harbe devam edecek,, 

Çine dostluk be.liyen devletlerin efklrı 
umumiyeaini aldetmep çabftllı aarih
tir. Eğer Çin, japoDJ'aDID komünist 
aleyhtarı siy~le İf birlill ytıpııaAı 
kabul edecek olsaydı, mvb· .. ....,a Dq
lamadan ewel buma ı.8ul ederdi. Bu
na imkAn obaydı muazzam JStlraplara 
katlawak kat, bir nWcwlele,ye girif

mezdik. F.ier' ~ Çinde Japon prni
zonlannm yerlefmesini -.e iç lılogelisıo
mn hususi bir .mmtaka haline gİ.rme8iDİ 
kabul edecek 01-yc:bk bun. fedakAr
lıklara katlanır mıydık? 

•Japonya ayni zamanda kendi ntan
dqluı için Çinin içerilerinde yeıhıerek 
ticaret etmek hakkım istiyor. Çinde 
•Hariç ez memleket. hııtiyazlanmn il-

Memlelletin yiibebne hareketinde tam 
Wr biltthıltlk mnh.afm etmek uminde-
7b. MDU Şef, ziraat w köy bllrmma da-
na pbi Jdiltiir daVIUDIZI da ......_ gasmdan soma Japonlar müstesna ol-
elyetle ele.............. Vcıtanlannı müdaftı4 eden Çin aknleri mak prtiyle büttlır milletlerin vatan-

Zaten bmm mllD davalanmm birbi· aiperlenfe cla§1arma bu balda vereceiiz. Fakat Ja-

C. H. P. Genel başkan vekilliğinin tebliği 

Münhal bulunan 13 mebusluktan 
on üçüne partinin namzetlerini 

939 
Yılbafı gecesi 
hazırlılıları 

Gazinolar o ıece sdu 
smrette kontrol 

edDecek.. 
Şehrimizde yılbaşı gecesi bazırhk

luma devam edilmektedir. Yarın 
gece yansından sonra 939 yılına gi
ıeeeiimiz 1çin bir çok gazino ve otel
ler fevkalAde programlar hazırla
mqlardır. Bir çok aileler de aile top
luluklan yaparak yılbaşı gecesini 

busust surette geçireceklerdir. 
Zabıta ve belediye yann gece için, 

kendilerine düşen tertibatı almı§laı'
dır. Şurada. burada kumar oynanıl
masına müsaade edilmiyecektir. 
Bazı lokanta, gazino ve otellerin 

yılbaşı gecesi için belediyenin tas
dikli konsümasyon listesi haricinde 
listelerle çalışma a hazırlandıkları 

belediyece haber alınmış ve bu gibi
lerin §iddetle takibine karar veril
miştir. Fırsattan istifade etmek Jsti
yen bu gibi müesseseler, yarın gece 

ı tı lediyec tavzif roilen memurlar 
tarafından sıkı bir tekilde kontrol 
edilecektir. Belediye listesi haricin
deki listelerle çalışan yerler en §id
detli cezalara Çarptınlacaktır. 

dün ilin etmiştir 
Ankara 21 (AA) - C.RP. genel 

bqbn ve1ri1Jiiin4iıen teblii ..tilmiflir : 
Bolu _,.ıavı o-.uı Kıöktllrk, 
Çankırı saylavı Mustafa On.o,, 
Elazığ saylavı Ahmet Saffet Okkay, 
Kayseri •ylavı Veli Yuiıı, 
Sam.run saylavı Etem Tuncel, 
Buna saylavı !'.sat S&PY, 
Antalya saylavı CeJAl Mengilliboru 
Burdur aylavı K...ıa Şeref özkan, 
h:mir saylavı Geaenl Kizım inanç 
Sürt saylavı Ismail Mii§tak lıfayakon, 
Kutla saylavı Nuri Tuna, 
Ankara saylavı Kemal Atatürk, 
Iatanbul saylavı :a.Hl Etem Eldem'.in 

ölllmleri üzerine bopkn: 
Bolu saylavlığına Londra büyük el

çiai Fethi Okyar, 
Çankırı aylavlıjma Şükril Kasap -

ollu. 
Kayaeri saylavhğma F.ski denizyollan 

umum müdürü Sadettin Serim, 
Samsun aaylavlığma Emekli amiral 

Fahri Engin, 

- SONU 4 ()Net)' SAHİFEDE -
C.H.P. penel ba§kan "ekili 

B.CeW Baya,. 

Ziraat kongresi 
bugün çalışmalarına 

son verecek • .• 
Kö.,lii. delegeler 
dan radyoda bir 
konuşma yaptılar 

o 
Çlllçtl• Ye ldi71iUeN 
ko·z· ed• toplad•••a
n ltbrel m8jdelel'I ........ 
Ankara a8 (Husuat) - Birinci zirut 

w köy lcelk•nrna kongresi tA1i komia • 
7onlan abalı aat dokuz ve öiledea 
80DJ'8 ...ı ıa da toplanarak mesailerine 
devam etmlflerdir. Akpm Mat 21 de 
Ankara alDemalan ziraat Veklletinee 
hazırJanaıı Zirai filimleri kongre ttyele. 
rine ve bu maksatla Anbraya aelmll 

- SONU 1 iNCi SAllD'BDB -rinden ayınnaia bakin yoktur. Böyle Londra, 29 (Ö.R) - Marep1 ~ ponlara veremeyiz, çiin)dl onlar bare-
muuum bir yapmm temelbMlen çatm- Şek Çunkingte Çi.n miW meclisi olan ketlerlyJe Çin ballanın derin ve devamh -----------------

• bilar lehmM, -~ " ller ba· Kuomintang huzurunda yaptığı beye- gayzmı celbettiler. F.ler prens Konoye- B 1 b • d •• 1 k f 
........ man&.k bir .... h ..... natta bilhassa IUDlan söylemi§tir = • pnmlp)erl milzakere esası oJacak er 1-D ır ort er OD e 
ıfiiimis ~ abilyan ......,_..._ bir11irJe. • - 22 ilkkhunda Japon bafvekili oluna Çin ı.tikltlinj kaybetınq olm. • 
riyle .-it .ıiblama ....... linDekfe. prens Konoye tarafmdan yapılan beye- •Fakat Çin kabul ettiii mnazvıım fe-

Jk. ......,_i .,..._ -• .. nattan 90nra artık hiç bir Çinli Japonya dakArbJdardan aonra teslim olmıyacak- d b d ee ee 
tlilsCri riMsJen...,..ın taaia ettiii il- ile harbin neticelenmesi için bir taYUSU- tir. Yüz binlerce asker ölilyor, milyon- ransı a a uşunu·• yor ••• 
mel Mtleeler, daha ı&-1, ..... -.- ve tu veya sulh müzakerelerini kat'iyyen luca sivil Jatırap çekiyor. Fakat fU ft1' 

dalla ftl'imli ;..wı.ek için sinat '" ~ aklına ptiremez. Bu beyanat, Japonya- ki : Niçin mücadele ettilbni:d biliyoruz. 

lrallrm•_... ....ı bt'I bir mwet .._ mn A.ya ve sonra bUtUn dtınya Uzerin- •Biz ancak Japon militarizminden ----------
Bne koymuşsa. Jdiltilr iflerimllin de ha de hegemonyasını kurmak için Çini yut- nefret ediyoruz ve acıyoruz. O. Japon ----------
ller iki davaam ....-. muvaffakıyet mak hususunda kurduiu delice hulya- mi1letbıl ld, kGltöril bizimkine bmfu 
lmili ohlaiana bilmes deiilk. nın bir ifadesidir. Japon bafyekilinirı bu oJdutu l.ıde, bu militarizm boyundunı-

beyanatiyle Japon umumi efkAnnı ve - SONU 1 iNCi SAldl'EDE -
Zinat koncNsinde söd apk, bmmh --------------------

" inlali~ llir köylü ayı temiz 
Wr kaynaktan ..... su1ar bdar ber
rak düşünceleriyle bbim temas et
mek istedifimlz bir nektayı şiyltte an
latnuşta : 

Köylümüze on binlerce eiitmen yol· 
)ayın. Ba eiitmenler biz köyltllerle be· 
raber ç•ı.,....ı.r. Köy ve m..t da
'98111111l içine lininler. Göreceiis ki 
.. bllnnma .... köylünün büyük za. 

fenle lösteNili umiiteDahi kudret ka

- tükemnes bir kadreti ...-.. 

Bomba paOadı 
Hasan Çokkoşar öldü 

oğlu yaralandı •• 
Köylünün ~- üim. sönlibulen Evvelld gün Selerib1*rm Orhanlı 116- Bum Çoldmfu' w ol1u Ahmet Çok

.... h liflen1e hib'lk llakibtler yünde mileflsif bir kaza mtixsfnde Wr lqar, eYY8lld M..- evJplpde :mnaaı 
_....._~. Biz iri)'" sinat kaDan- kişi ölmilf ve bir kiti de alıır surette :ra- llıl5fe ocalım CMNll atarak .aıtlr 'tlı• 
O -•· ~ daftllllilla beraber Jtl· ralanm'fbr. Ölen zat Omnuı ollu &- w mnl alevler açaNk ,.mı ...... 
ıl)eeellne imal ..........._ san Çokkopr, yan]anan da Bum ollu bqmu ...- wn•tle w 8llcllD 

- SONU Z tNcJ SAldnDB - Ahmet Çokbtllclar. Bldlle ..,.. 'binim kıı r ,., lal' uıf1enlrl'. 
ınırn atı.aı. ımbal1lndea v..o. ,....... ..- = - BORU ı llfd u••www -

Yuvamı 
KENDiM 

Yıktım! 

A.NLA2'Alf 

YAZAN 
OçnmE 

...... il ahifemhnlede 
- Me takip ..... Hnlıg 

Pariate buna imlıdn prtJlmiyor, Ma••olini· 
nin Çemberlayne tava••atcrılalı 

rolilntJ mil yaphramıyacafı •dyleniyor 

ııaı...- lri&Jilc ,.,. ...... 
- YAZJ8I 1 INCI SAYl'ADA -
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~ za Ü 
ge ·yorlar •• 
Ankarad.a bulııııoıallta o.lan vali B. 

Fazlı Güleç ve belediye reisi Dr. Behçet 
Uz Ankaradan İstanbufa geçmişlerdir. 

Ü tür bir 

30 

• 
1 

kararı 

ı cuma 193s 

A a 
Büyük ve devamlı 
Hamle er bekliyor 

• 
-BAŞTARAFI 1 iNCt SAYFADA-

seyaha in e, " en şu Avru a 
Erkanıharbiyei um 
barat şubesi şefi 

ürk . . . . .. 
mıyesı ın s ı -

s fatile .devlet ve 

~rek vali Ye gerek belediye rei · pa
zar ü Ü İzmire gelmek üzere İstanbul
dan ayrılacaklar ve pazartesi sabahı sa
at dokıız buçukta İzınir vapuriy'L? gele
ceklerdir. 

Ankarada toplanan C. H. Parti kurul
tayına i ir:ık eden murahhaslar şehri
mize dönmüşlerdir. 

ezici öğretmenler 
kursu nisa da açıla ak 

K sa devam edeceklere asli maaşlarından ma· 
ada aY.da elli U.a ücret, kursu müteakip te se• 

yahat yevndyesi verilmesi kararlaştı. 

Cümhur.iyet devrinde i.fiınizin es· 
ki rejimle muka) ese cdilcmiyecek kn
~ .. r muazzam eserlerini gördük. 

Her yıl, en küçi.ik kasabalara kadar 
mekteplerin sayısı artıyor. Köylerde 
irfana susnmış elan, hay.atta gilzcl-

milletimiz için en 
meseleyi halletmiş 

mühim bir 
oluyor ·um,, -·-limanın an 

ılan ihracaL 

ö .1-'-! 
3 

ek1il .. tik, refah '\'e ınm af(akıyet '11811Jına na 
nümüzw::"u Nis3n ayı içinde köy - Ist er arasından kursa gonde- b . . "-.. ıt-..ı- t . _ .... ,, w· 

v· k .
1 

v .. V• varsa epsının :n.u une enun "'1.liCCcgı· 
egıtmcni yetiştirme üzere açılacak n ecekler Bakanlıgın gosterecegı kursa . k"' 1 .. 1 b" 1 ak ek 
kul?ilarda ı;alıştırılacak veı kursları mü- gitmeği taahhüt edeceklerdir. ne ın~an o;r u er ızzat ça ışar ın • 
teak.ip köylerde vazife alacak eğitmeıı- tep bınalarmı hazırlıyorlnr. Kendi yu-Ot imize döndükten sonra üç ay ev

vel tahmin et ~im felaketin yaklaştığını 
kabul du~k Cihan harbinin tılkip t'de

ceği seyri düşüruneğe daldım. Memleke
timiz.in de bu felaketten hisse alacağın
dan endi~ ettim. Beni korkutan ihtimal 
§U idi. 

Karadenizde Rusların, Akdenizde ln
giliz ~e fJ'amı.tlıınn ıve Sırplarla yeni bir 
taıırruzt ve tedafüi ittifak yapuğıııı l~ğ
:r neliğim.iz Yunanlıların ani bir darbesiy-
1e ilk hıırnlede Boğazlnrı i gal ederek Al
m nya ve müttefiklerinin dahili hatlar 
üzerir..dcki hakim vaziyetine kar ı itilaf 
devletleri arasında kısa bir irtibat yolu 
ha:urlamak ve ayni :ıamanda böyle müt
hit bir dıube ile Almanya ve müttefikle
rini çerrıherleyerck Balkan hükümetlerini 
Cie kendilerine çekmek. 

Ruaann Kaıadenizdeki haıp donan
malarının ve nakliye filolannan ve eahil 
kolordularının fştanbul boğuJn,a ani biT 

debarkman yaparak hatır bir ha
reketin dllha ilk hamlede mevcu<Üyeti
ınW tehlikeye koyacağındlln derhal ls-
tanbula dönmeyi düıijodüm. 

Arkadailım.m Hıırbi umumi ihtimalini 
v rit gönnüyorlardı. Umumi kanaat su 
idi: 

(Calip taraf bile o kadar huara uğ-

~······································ . . • • • • • • 
YAZAN: 

~GENERAL 
• . 
: Kazım Karabekir . . 
~·••••••••••••••••••••••••••••--•• .. aıır 

. Mevsim iptidasından şimdiye kadar lerin bulundukları köylerrlen e§kil edi- (-Kursa gidecek öğretmenlere kurs- \'alan henüz kasa\.'etli manzamsmdan 
lzmir limanından muhtelif ecnebi mem- lecek bölgelerde gezici baş öğretmen ta bulunduklan müdcletçe asli maaşla - kurtulmnmışken ~ençliğe enerji ve ha· 
leketlere $ 7390 ton incll' ve 65935 ton olarak istihdam edilecek öğrelmenleriıı rından başka ayda elli lira ücret verile- yat verecek olan mekteplerini en ıno· 
i.izüm ihraç edilmiştir. Yalnız Ahnanya- ı::u esasa .aiir~ ~..:1~,.;;i kültlir Bakan- ~ıu: .. K··--<-"L! .. w tm 1 '----< dem ıve en iilhhİ binalar halinde ·· el· 

~ .,.~~ ~ u::A.llr. ~wuu ogre en er :ıs.umıa va- • .. . . _ 
y.a yapılan incir ihr~b 15385 tondur. lığından vilayete bildirilmiştir: zife gördükleri müddetçe meccanen ia- tiyorlar. Koylermde erı çok ıftihar et . 

Üzüm ihracatı 47153 tondur. l le ,.. -..'!:t ___ ,_,.,rdı·r. Kn-tan sonra gezı·a· tikleri eserler de bu binalar oluyor_ - Kur.sa gönderi cek öğretmenler r- cuu=e.u... '44» 

Yılbaşı yortularına rağmen i.izüm :fi- en az bir yıl köylerde başarı ile iş gör - baş öğretmen olar.ak çalıştıkları müddet- Bununla beraber itiraf etmeliyiz ki 
.atlcrindc sağlamlık mevcuttur. nüiş ve askerlik :v.aillesini de başarı He çe asll nıaa§~ından gayri seyahatte bu- rncldeplerjmize, !\.'C hele köy mektepleri· 

Hariciye nazırının r !ıkası münevver Son hafta içinde Jimanunızdan İtalya- bitirmiş olacaklardır. lund.ukları her gün için bir lira ücret ne yetecek kadar muallim kadronmı 
bir Rus kadmıdır. Elbet tc kocasını.o şif- ya 1036 balya pamuk ihraç edilmiştir. 2 _ Kurs faaliyeti bittikten sonra gc- alacaklardır. zengin değildir. E"ifmen kurslan ile ilı
releriyle alakadardJr. \'csaire... Me\'Sim iptidası o1an 1 birinci teşrin ta- zici baş öğretmenlik ödevini en az üç 5 _ Kursa gitmeğe arzulu olan öğret- tiy ç, diğer senelere nisbetle d:ıha gc· 

Londra sefirimiz Tev!ık paşanın refi- rihinden :::imdiye kaıfar limanıınızdan yıl yapmağı taahh'Ut etıni~ bulunacak_ menler hemen bir dilekçe ile Bakanlığa ni:? ölçüde knr§ılannuıkta ise de halü 
kası da bir İşveçlidir. Bu zat ta devletin yapılan pamuk ihracatı 19489 balyaya !ardır. baş vuracaklardır. körlerin büyük kısmı öğretmen "'e mck· 
H~ci~M~~mı~uca&e~~~~~o~~-~~P~~~~-----------------------------~ ~~~~ 
Şimdi evrakı ~tld.k etmeden imzalıyacak nüz başlamamıştır. B b 1 d Şcltlderinıizde bile :vuiyetin tatmin.kur 
kadar yaşl<ınmış ve kendini bırakmıştır. -~- om a pat a 1 olduğu iddia edilemez. Kültür bakaıılığı-
Berlln sefirimiz Mahmut Muhtar paşa- MU• ır •w· TA ~LERt n.a..ı:ı.. ,.. a U"Q nın dolgun pro,:r.amlamu ~ille tedrisat 
nuı refikası da bir Mısırlı prensestir. 

Türk hanımlariyle evl.cnmemiş sefir- Tire kazasının Çoban köyü okulu o•'- i~ tatbike imkin ,.ar mıdır! Öğretmen 
!erimiz ve Hariciye Nazırlarunız yalnız retmenliğine tayin edilen Adana erkek ıkadrolanm ltir türlü ikmal edememiş 
devletin hariciyesinde sır tutmama.zlığa öğretmen okulu mezunlanndan Ha"311 H ç kk •• ıd •• ~~ ~. iR bu 7.orluk bir hat 

Öz Saygının Gazi terbiye enstitüsü be- asan o oşar 0 u 11.illUJ ıı.AIL7ZU.1C 
~:~~ş;ebe:Cf.i~~=~:ı: v:~:~ci~~ den terbiyesi şubesine kabul edileceği · Hülisa, kültür cb\ amıı; her :ne braf· 

Nazırlarımızın sanki ortayıı çıkarahi!e- ve Karaburun Mordoğon merkez okulu ...,, 1 1 d tan tutuJı;a tanıamlannıası, istikrara ka· 
cek Türk kızları olmadığını da haksız ha§ öğretmeni Fahri Özçağların Hayına- og u yara an ı e e vnşması Jiizım ~elen birçok muğlak nıc· 
yere ve millet zararına iltın etmiş olu- na merkez okulu öğretmenliğine tayin seleleri ihtiva ediyor. Memlekefü 
yorlaroı. edildiği .kültür bakanlığından bildiril- kültür ilıtiyacı ham, su ve ekmek ihti· 

Ne gariptir ki Faris Sefareti bask<ltl- miştir. - BA.ŞTARAFI 1 INCt SAYFADA - ne karakol komutanını alarak hadise )"acı gibi ar kendini :f' umiştir. Hcı 
bi Mehmet Ali bey-in de refikası Aıne- -•- ~·eri olan Orhar\lı köyünde tahkikat y~ '.) ıl mekteplere akm eden yavnılarmıızın 
rikalı zarif ncızik bir hanımdı. Fari"'" YAŞ ÜZtJ' tr EIRJ·-•,. Hasan, oğluna dağdan nasıl odun kes- ınıştır. sayısı yiizde JD ıiL1 20 artmaktadır. Fil-

rar ki.. hiç bir taraf harbi umumiye :::e- A6il:I ~ rv• . l 
bebiyet verem~.) 1eldiğim gün S 'farethoneyc giderek s Geçirdiğimiz ihraç mevsiminde İı:ınir ıgını an atmıştır. Vaziyetten anlaşıldığına göre Hasan hakika hu mfümhede övUnç verici bir 

ı· · · · cf t A- · t 1 Bir aralık -iddetli blr infilak evi ç lck b d b k !;c .I<- V h"I' k" b kad bü k Halbuki ~ Ru.Jarın, daha Erkanı· ıırımız.ı ve s are er wıını zıyare c - limanuıdan İngilteı-eye ve Almanyaya ".'/ o oşar, un an ir i i gün evvel dağ- UAT. c ı •)•cruz ı u ar 'iYü 
. harbiye mektebi sıralannda iken heS&ba miştim. O giln ak~amı liefnret başkatibi :S0.3 t-0n y üzüm ihraç olunmll§tur. W'Sllll§, ateşin yan.dı#J. ocağı par~ilaınış, dan odun kesmiştir. Uzun seneler evvel bir Y~ ~ıcdtın tam muvaffakıyetle 
kaUırak meeeleler haDetuiimiz, bu kor- bey benimle Ata emiliterimiı.i çaya <la- -·llNW orada bulunan Hasan, ocaktan gelen her nasılsa bir ağacın kütüğüne bırakı- cıkabilmck ışı her §eycl~n evvel para ve 
kunç debarkmanını, §İmdi vazifem icabı vet etmişti. Bolanya omıanına bakan s h d parçalarla ağır surette yaralanarak öl- lan ufak çapta bir bomba, ağaç kökleri- z~man işid!r. ~akat yine iakı'.lr edilemez 
pek yakından takip ederek gördüğüm. zarif ikamctgahı~a git~istik v: pek.!'.a: po r ava isi müş, Ahmet te ağır surette yaralanmt§- nin büyümesiyle ağacın içinde gömülü lu kuvvetli bir te~kilitm bu ihtiyaçları 
miltanadf fıuırlıldllnndan dolayı varid ~~ fakat t~k kelinle Türk~ bılmedıgını B. TAICIMLARI tır. Hadise yerine gelenler, odanın için- kalını~. Hasan Çokkosar, farkında ol- kbu~yi~1.:nn;:k hususundnl<i rolü de pt-k 

.. .. . iliiharla soyleyen madamile Fransızca • 
0 oruyordum ve (ı•te bu maksatla Rus- hb tl d b l k de b' ceset b' v alı bul 1 da b v k k • v t Alsa k At S t 9 da =·-k +_ ır ve ır agır yar m'll§ ar- ma n u agacı esere merkebine . ~ 
1 ) A b . b" . k b 

1 
d so c er e u unmuş u . nca - eş aa na em u- dı izaha rnlıstı b~:•" .ı..... •• lii'kl ar vrupayı ır ınne atmıya aşa ı- r .. .:•t-] · · t' ,...,;,..; .. n- b ..... ·, gunız .... un - ,....,. C· 

l ) d
. d Bütün bu ecnebi hanırolar belki ko- ınail Doğan.spor · ,,·YA eınış ve evıne ge u-.~ ....... .uum ayı · b"I k .,.., 

ar . ıy~r um. . calarını hakiki bir aile muhabbetiyle Üçok _ Doğanspor saat ıı de Hadise jandarma karakolu vasıtasiyle 1 içinde saklıyan ağaç parçası ateşe atı- ~·. Y~~c 1 
ece ~ette olaıa Cümhurre-

Bır Cıhan harbıne Enver paşanın dik- . 
1 

d b l.k" •• k 
1 

T" k hakem Seferihba.r müddciwu··-:ı:~:oe ihbar lınca ,_,.,,,,, __ .1_ k bö' 1 __ ,. b. ti ısımızın bu mıllı davamız üzer.inde 
1
_ b k __ ı..:~· . scvıyor ar ı, e ı mu emme ur çe Baha Konoralp UllU.U& ulJ.UilA tNCre yrı;:. eAlln ır ne - . be li b' . 

b 
.. ~t -•~ ı§.lJllb~l. . unbza;naıızl : (:'er hangı de biliyorlardı. Fakat Türkk:ri mensup A. TAKIMLARI edilmlş, müddeiumumt vekili beraberi-' ce ile karşılaşılmıştır. ısa t -· ı_~ ~~ss.ası.yetle dunnuş bulun· 
ır ı.uamet e ınnee oga ar cıvarındaki ld lcla k--..1· ıill t' d maları oı:mnıu.ıclekı seneJerd.e ıııoıarli is-

o u n =ı n e •n en veya onun ör.leden sonra : l · · h · kolordularımızı hemen ııefemer haline dost ··tt.-..·kı . .1-- d h . d &' TAQl' ... ILABDA KIZ wr .açma.& ermm, ayatıınızm diğer saChalarında 
. ı.ı·w· . . b v 1 ahk ve ınu C'll nnuı:u a a zıya c Alsancak - A.tn....nor .... ,,t 13 te hakem ~ ~ ~ b lir "'· t lı getırrne~ ıgımızı ve ogaz arı t im ve d'kl . . k k b" .. k O l .... .,....r - D •• e en p ... n ı ça şmalara kavuşacağı 

L ı· v sev ı erme maıınuı p uyu ga f'. Esat Merter Yrunanlarspordan un bir kaza oldu Urlanın Kızılbahçe nahiyesine tabi .. "dini 
auvvet 1 tutmaklıgımm; fout taarruza dah doğ gaflett ·ı · dalı< ğ •· Diin öğleden sonra Ta~ılar içinde bir Çamlık köyünden Hasan Ali kızı Haü- umı . bizde kuvvetle uyaadımuş bu-
uğramazsak i~ karı~mamaklığımızı) .öy- bı·r a§CY orluusur. . en ı en ıı a ır Uçok - Doğanspor. Saat 15 te hakem - lunuyor. :ı:.:r-~-- y k Alsan ,_ kaza olmuştur. <!e Nimeti ayni köyden Harun kaçırm•c:. 
lem: .. :m. :U"""41• anı caıı.tan. - '"$ y . k ~... Daha elim bir nokta da u idi ki bu Mannara adasından limanımmı geti- ve yakalanmıştır. em ülfür bakammız Hasan Ali Yii-

Korktuğum vaziyet ilk günler için idi. kabil ecnebi hanunlarının nenin nesi ol· rilen yarım ton ağırlıg"ında m-rm- t:ıc:. cel eski bir maarifçidir. Maarifimizin 
B. ı. :ı.= _r. b b '-- mek de bir \ratan borcudur. " --~ ~ Jr Aere nu tar... ir irine -Plftıiı gö- l h il bugüne kadar g-'rdiği' dewisiklikleri "e duğunu kimse bilmiyordu. Fakat istip- Osrn nlı devrinde hariciyemizin daima ar, ara a e Taşçılar içine getirilmi~ ve 1939 y J b -~- ._-ı: • 
rülüue artık biz ferahlık duyabilirdik ve da d • . b" b" fle l . . . b" ._. ~ .... d . dirilm v b 1 1 8"1 bunlann verdigwi neticeleri yakından •~t-. t cvrının ın ır ga t erı ıçme ır ağzı açık fakat kulakları ağı" ve hatta oır magaza onun c m ege aş an- ~ ı.c 
boğazlarda lmvvetlı bulunarak neticeyi . . . . . Kal h 1 kik etmek imkanlnnıu elde etmi..,tir. 

. 
1 

. _ d b'I" d''- Çü"nk~ b de bu mesele gırebılırdı. Fakat Mesrutı- götleri l;:ördU. Yani kendi sırrını tut- ımşlır. ın alatlarla arabadan indiril- 939 yılbaşı münasebetiyle Hilal ec- "' 
emruyet e mtızar e e ı ar ııı.. u u . . . • k 1 1 k 1o Milli Şefin önümüzü aydmlatan di-·ı 

1 
d 

1 
L. b" .. }'et devrinde ve hele ıttıbat ve Terakkı maz, düşmanların aleyhimizdeki hare- me te o an taş ardan biri amelenin elin- zanesi o nya ve fosyonlarının hediye-

mı yon ar or u arının 1141 ı uzuıı 11ure- . . . . . . ,1_ l d k 1 k ük ı-ks - l · L-- ı·cktifleri ile bu işte milletin arzu ve te--~ -=.L· .:ı d L· h :ı.· f b" kablJlHJ ıçınde blr Rus madamlı Han- :&et erini duyamaz, göremez veya anlı- en urtu ara Mustafa oğlu Dervişin u Şl§e enni ÇlA.<lflllışfır. Eczacı 
~ JIOVll •onunQa anı er ıAI tan ıt- . . 1 parak Ke 1 K.Alr+nr b" 'd.J'-- menni ettiği derecede muvaffak olaca-
L . b" L-ld '-- __ x._...ı __ 1. 

1
. cıye naz.ınnın bulunması fect ibir şeydı. yamazdı. Bir milleti felakete süı·ükle- la!.:ına çar ayağına dü,.qyıüş ve ma .. """2ın ır ı uMüı vardır, ko-

"tn ır 1111 e çı~.._.,,~ ... u ıLUVvet t or- . 1 J ~!!Jn ·· "t t k · te · . . . . . rmın bulurunası fecl bır şeydı.. mck için de bulcadan kafi idi. ayağını da ağır surette yaralamıştır. onya ve osyon zevk ve 5anat işidir . .., 1 unu e ıne ıs nz. 
dumuzla ıstiltbalımızı .1t1llıan da emniye- t ,_ ""--bl G b İ 1 1 ta k k T kl' kab t 1 u-- •· ki kül . • . . • . • §u:: ;1.cı1 us ar a ta yan ar arruz 16 (29) Haziran pa.zal't.esi günü öğle Tah i ata ba~larunışhr. a ıt u etmez, eser erim meydan- ~nuz · tiir işlerinde kazanılacak 
te koyabılırdilt fılı:nnde ıdım. Fakat En- tm .:ı__ 1 O 1 h .. k.. ı· . d dı d' Ad B ha b affak e eu.cıı evve sınan ı u umc ıoın ycmeginde Paris sefirimiz Rifat paşanın -·- a r ıyor. ımı taşıyan a r çiçe- er muv ıyet, bütün d.iier i§lerinai· 
vctr pa§A Almanların elinde idi. Tehlike Hakk kab" ind u_ · · N ı.. H. "' Alt ·· .. ··ı Ful k k d · a{t-kı ı pa.~ ınes e .narıcıye • azırı h~amelgaıımda toplandık. Pariste bulu- TAYYARE MEYD· •NJ gı, ınruya, gonu , ya, er e ve i- zın muv uı yctlerini kolaylaştuacak. 
bizb.n 11ıyrılıraa dahi Almanların bizi da R dam1 Rif .d. 11 .. __ 1 • • A hm ,,.. · z·· "d ..ı __ ,__ • ,_ 1 t ham .... kl l . d k k d wı ma ı at paşa ı ı. ın.c~LSı nan yan reisi A Ef Rıza ve Madrit ~ umru ~rlMUl, yuemın :a.o onya ır. 

e suru eme enn en or uyor um. meb'usanda endişe edenlere karsı, (Or- sefirimiz Sezai beylel' de :vardı. Erkanı- Nafıa vekaleti, İzmir tayyare meyda- ve losyonlarınıa şimdi bir de 90 dereee- ŞEVKEr BİLGİN -·-Bu mutalaa vr enditcmi üç ay evvel tada :fol yok yumurta yok!) dıy~·ck hü- harp olarak bendm başka teda\·i için nının modern bir hale ifrağı için neler lik limonçiçeği ilave ettim. Hilal ecza
Enver papyo, Hllrbiye ne~reti müste· kümctin gaflet uyklli>unda olduğunu !l.lln gelen İ.">met bey ve Faris ateşPmiliteri- yapılın.ası icap ettiğjnin mubssalan bil- nesi müşterileri üstünlük ve nefaset bu
oım Mahmut Kamil ve Erlı:.inıharbi>·ei etmişlerdi. Arkasından Balkan facla<ı ıniz Fuat bey de bulunuyordu. Rifat pa- dirHınesiııi şehrimizdeki alakadarlardan kadar olur deyorlar. Sanat ve zevk ~
umumiye ikinci reisi sanisi Hafız Hakkı da yine hükümeti uykuda yakalaını lı. 11 ile üç gün evvel, Farise geldiğim gi.in lsteıniJtir. Du hususta mufas.~al bir ra- basındaki muvaffakıyetlerimle iftihar BELEDİYEDE 
Beyler müvacehesinde söylemekliğim (Balkanlardan im.anım kadar eminim.!) <Şe{arethanede kendilerini ziyaı·et E!tmiş, por hazıı·lanacak.t.ır. T11yy<u;e meydana ederim demektedir. y 
ve jfi Almanlann haber alması aleyhime Olyen sefirlerimiz ve Hariciye Nazırla- tanışmıştım. Madamı ise yeni görüyorr mart ııyı niha)retinc kadar modern bir -·..,._ angın çıktı.. 
fırtınalar kopartmıştı. ı·ımız devlet1· bı"r bı'rı· ardınca bask111l,.,ra d F k b d k · · ~kı'We in= edilin' b 1 le f Dün öğleden sonra belediye malzeme .. um. • a at gıya ın a ço ışıtmi. tim. ır' -7- 1§ u unaca ve se er- Çelılere iade edilen 

Avrupada gördüklerim uğratıyorlardı. Sonra ela, galiba Fran- Ahmet Rıza ve Sezai beylerle evvelce lerc nistında mutlaka baJlanacaktır. -••ı lıı.t" deposundan yangın çıkmış, itfaiye yeti-
Şimdi kafam yarınki devletle meş· Sl~ doitluğunu kaz.anmak! hulyasiyle gıyaben tanışırken ilinı meşrutiyet ake- ""al:ZZ/L~~...l2.02'Z'T'~ ....., v,, şinceye kadar ~ndürülmtiştür. Yangın 

guldıi. Faris sefirimiz Ri!at Pata bizl öğle m ela Rus madaoliyl Rifat p~ h:ırl- binde S~Ianik ve lstanbulda görüşınli§- Çoc~k zevk ve nc~e .kaynağıdır .. ~ Prag, 29 (Ö.R) - Şimaü Bobemyada ınfilz.eme deposuna bazı e§Ya aramak 
yemeğine davet etmi~. Onun mütalaa- ciye naz.ırhğından Paris sefaretine gön- tiık. Çocugu sev .. Yılc1a hır hra ver .. Ço- ~berg mıntakasında altı köy Alman Hı.ere elinde gaz liim~iyle giren bir 
smı öğrenmek merakiyle bu geceyi ge- deriliyordu. BJ-Tt'Vr2:'1~J· çuk kurumuna üye ol!.. kuvvetlct"i tarafından te11liye edilerek memurun elinde bulundurduğu lamba-

. d' 0 -1 L k nd •• ~ •• '2T~77:L:/.'X/J/.JT77"r./.~/j çır ım. o.er in ünepar ı an daha kü- Ben şu Avrupada scyahalimcfa Türk 4'~~/~ZZ?...üU"".A;.~?.Z~~~~ hududun kat1 tahdidi hakkında anlaş- dnn çıkmış ve bez parçalan tutuşarak 
çiik fakat daha ıakrak olan Parie Lüne· Erk.anı hubiyei uınumiye!İn.İn istihbarat ~N~ Yılbası cerefine oör· ı~ek e- g:.ı·zel ~u-ım maya tevfikan Çeklere iade edilmiştir. söndürtilmüştür. 
pıtTkı bu gece programımız İçinde idi. şubesi şefi sıfatiy}e devlet VC milletimiz - ~ ~ ""''.. t.a il JC f"U J ._. 

Elektrikle mütemadi hareket halinde bu- için en milhım bir m s leyi ha11etmiş • ıt 11 s· ~ 
lunan türlü türlü C§Ya üzerinde her cins- oluyordum. Neler görmüştüm neler! u urpar ınemasın a 
ten 'ite her y.a§tan İn&anlar canlı neşeler Viyıına sefaretinin muhabirleri Avustur-
içinde çalkanıyordu. Biz de görmediği- ya erkanı harbiye i istihbarat §l hesinin 
miz ve al~madıcımız bu hayata ucundan ajanları, Berlin sefarethanesinin dakti
k narından tutarak kar111yor ve hareket lalan Alman kızları, Hambug Konsolı>
n*•inden u çok hiudeniyorduk. umuzun kitıbi casus bir Yunanlı Ru'll! 

Vakit vakit günümün önüne bWnı du. Paris ve Londra Wı yukarda anlattı-
diplomat heyetlerimiz gdiyordu. Me.cli ğun feci vaziyette idi. 
fU Paris .efiri Rifat pıı.pnın rcfiltaa bir Hariciyemizin ve dolayısiyle hüküme
Rustu. Bunu yann tanıyacaktım. Benim timizin perl§anlığını bu seyahatte gözle
için güzel bir tetkik mevzuu idi. ÇünkU rimle görm~ .. ı. Bu feci hali Enver pa
Ri!at pa~ hariciye nazırı iken buı de- pya anlatmak da büyük vazifem oluyor
dikodulıır ijitm~m. Meseli ynınBU- du. 

Bugünden itibaren gösterilecelı olan 
D.ih: san"atk5.r Bethovenin ilahi mu iki::;i.. Aşkın en yüksek safhası .. 

ykusuz Geceler 
FİLMİ OLACAKTIR-

Tam.o.miyle Framuca sözli.i olarak yapılan bu cmsabiz filiıu 

Gaby Morley - Pierre Benoir'1n 
yUkd rede duruyorlarffi.1§, Rifat pap Şunu da kaydedeyim ki isimlerin! yaı-
makamma gelemediği günler olurmuş, dığım uıtlar her sureti bükümete şa- Gibi iki diıhi san·atkar taraiından temsil edilıııişfu 
Ru refikası Rus sefarethane "nden te- yan insan olabilirlerdi. Bunların şahıs- AYRICA : Renkli Mild ve FOKS .JURNAL ... 
1 onla, mühim evrakın yalıya gönderil· lan hakkında zerre kadar Uphe etmek SEANSLAR : Her gün 2 - 4.20 - G.~ ve 9 DA 
m ini Babı aliye bildinn~ nkluna bile gelmedi. CUMARTESİ - PAZAR 12.20 DE BA.._5LAR ... 

Bu yladan her hangisini yalanlaaak P'abt devletimizle ecnebilerin ve hat- Fiatltt Kültürp"'"k duhuliyesi dahil 20 , e 30 KURUŞTUR .. 
geriye kalan hakikat büe O manlı tarihi ta dü§D"anlarunızuı ne suretle alakadar Bİi.ETLER KÜ 1ÜRPARK GİŞELERİLE PARK İÇERİSİNE iŞLİYEN 
için phe er bir gaflet m ll7N<tsı arze- olduklarını ve bundan vatan ve milleti- OTOBÜSLERDE SATILMAKTADIR. 
der: mizin ne ff'lakctl re tü!radığını kaydet- 'mKIWWYiiPiF...'.JKWi%Xi7""LZZZ~~ıEZ:i!liiil!:BK1 

Elhamra Sineması 
BUGÜN 

Senenin en nefis pro~ramiyle en nefis filmini takdim ediyoruz 

MANUELLA 
FRANSIZCA SOZLti 

Aşk • Şür • güzellik musiki. Dünyanın en güzel 
kadını diye şöhret bulan güzel artistL 

DO ROT H Y - LAMOUR 
AYRICA. : Milli Şellmiz Cümhur başkanımız 
muhterem ismet inönünün Ankarada Büyük 
Kamutayda c. H. P. Fevkalade toplantısında 
söyledikleri büyük tarihi ve siyasi nutukları 
ile Başbakan Celal Bayarm nutukları .. Yedi 
yüz metre... SEANSLAR : 3 • 5 • 7 • 9 



..-.tanaevveı camına ~ 

Milli Şefimiz Jinönii n 
etti vekilleri kabul o 

yenı 
Ankara 29 (Hususi) - Yeni Maarif 

fekili B. Hasan Ali Yi.icel ve Iktısat ve
kili B. Hüsnü Çakır bugün vaı.if elerine 
başladılar. Iki vekil de milli Şef Inönü 
tarafından kabul edildiler ve bir müd-
det Cümhurreisimizin nezdlerinde ka
Jerak kendilerinden Vekfilet işleri hak -
kında direktifler aldılar. 

Maarif ve Iktısat vekaletinde, yüksek 
.memurlar arasında değişiklikler olacağı 
hakkındaki şayialar Ankarada mcvsim
lliz sayılmaktadır. Muallim kadrolarında 
her hangi bir değişiklik te mevzuu-

bahs değildir. 1 h<'herler zirvcsind n olarak general Nn-
Yeni vekiller, mesailerine Laşlamabrı cinin veya Orgener3l Kazım Karabeki

münasebetiyle Veka!ct memurlarına bir rin Milli müdafaa vekaletine getiri
taınim gönderdilE!r. Kendilerinden bü- lecekleri söyleniyor. Bunlardan başka 
yük gayret ve dikkatle çalışma bekle - Maliye vekili Fuat Ağralının kabine-Jen 
diklerini bildirdiler. çekileceği, yerine, mebus seçildikten 

Istanbul 29 (Hususi) - önümüzdeki sonra Ziraat bankası umum müdür mu
aylarda kabinede daha bazı değişiklik - avini Cezminin getirileceği şayialurı 

ler olacağı Ankarada söylenmektedir. vardır. Maamafih, Bura gazetelerinde 
Henüz teeyyüt etmiy~n şayialara göre yer bulan bu ş:ıyiaları kaydı ihtiyatla 
son günlerde rahatsız bulunduğu söy- karşılamak doğru olur. Şimdilik kabine
lenmekte olan general Kazım Özalp t:ı de ayrıca bir tebeddül yapılması mev
istifa edecektir. Yine tahakkuk etmiyen zuubahs değildir. 

iki Amerika arasında 

! Başvekalet müs
teşarlığına lfitnı 

getirilecek? 
Ankara, 29 (Telefonla) - Riyaseti 

cümhur umumi katipliğine tayin edilen 
b~vekalet müsteşarıB. Kemalin yerine 
emniyet umwn müdürü Şükrünün ta
yin edileceği söylenmektedir. 

Alman ifıtısat nazırı 
inpü!tereye g~decelı 
Berlin, 2!) (Ö.R) - Alınan iktısat na

zırı Funkun ~ t>ni sene bac;ında İngiltere 
ve Almanya arasındaki tücari mesele
leri görüşmek üzere Londrayı ziyareti 
hakkında yapılan temaslar müsait su
rette inkişaf etmiştir. 

Kacı€ajen üzerinde 
dofa~an tayyareler 
Faris, 2!) (Ö.R) - Saat 11 de üç mo

törlü Savoya tipli beş tayyare Kartajen 
limanı üzerinde uçmuş, fakat müdafaa 
bataryaları şehrin merkezi üzerine yak
la~malarına mani olmuştur. Bombaların 
ekserisi denize, bazıları da şehre düş

müşse de hasarlar ehemmiyetsizdir. 
l 

Fransa aleyhtarlı· 
ğına sebep 

Hükümetçi lspan
(yj komşuluk siyaseti, kruvazör filosu yayı muhasaraya 

nünıayişi ile izhar edilecek Mo•k~!a~~~~e~l!~~=yor: 
V8§ington, 29 (A.A) - Bahriye neza

,Jıeti yakında iyi komşuluk siyasetinin 
blr nümayişi olarak cenubi Amerika et
Jlllfmda bir seyahat yapmak üzere bir 
kruvazör filosu göndereceğini haber 
-.ermektedir. 

Bahriye mahafiline nazaran bu cevla
saa üç kruvazör iştirak edecektir. K.ruw 
'll&Zörler garp sahili boyunca yukarı çı
kacaklar ve cenubi Amerika cümhuri
,etinin başlıca limanlarında tevakkuf 
~eceklerdir. Bu kruvazörler kontrami-

İtalya ve Fransa aleyhine müthiş hü
cumlar ve hareketler cereyan etmekte

ral Kimmelin kumandası altında bulu- vin Sayre terbiye, din ve iş aleminin 
f ah 

. tl . d 
800 

.. .. . dir ve fakat İngiliz başvekili bu hadise-
nacaklardır. maru ş sıye erın en unun ımza- 1 . k d" . . R aha . , . erın, en L'lının oma sey tine ma-

Bu üç kruvazör San Fransisko, Tus- sını taşıyan bır bcyannameyı Roosevel- . 1 w be . . 
t t di 

•-= .. tir ru o aınıyacagnu yan etmıştir. 
calosa ve Quincy kTuvazörleridir. eNev ekwuı;2ş9 (.AA) S v k dal Hülfısa, İngiliz ve Fransız hükümet 

evyor , . - ogu gası 
adamları arasında mütecavize karşı ba

Vaşington, 29 (A.A) - Milli sulh Amerikanın her tarafına yayılmıştır. kim olan serfüru ruhu, faşist blokuna 
konferansının bir murahhas heyeti dün Konjetiyon ve kayıp düşme yüzünden esaslı bir emelin, yani İngiliz - Fransız 
cümhur reisi Rooscvelti ziyaret etmiş- vukua gelen kazalar neticesinde 30 ka-

birliğini parçalamak emelinin tahakku-
tir. Heyet iktısadi ve askeri silahsızlan- dar insan ölmüştür. kuna imkan vermektedir. 
ma için bir dünya konferansını rica et~ Nevyorkta sıfır altında 7, Şikagoda sı-

1 

Hiç şüphe yok ki şimdi Alman politi-
mişlerdir. fır altında 6, Minnesotada sıfır altında 

kası, Fı·an.sadan yeni şeyler koparmağa 
Bu sulh te~kilatımn reisi bulunan Ne~ 30 ve 40 derece kaydedilmiştir. 

çalışacaktır. Nitekim şimdi Alınan hari-

lngiliz nazırlarının Roma ziyareti Grup 

SAHIFEl 

SC>N ·TIABER 
. . ·~·~ . 

Kırşehir Zelzelesi 
G ünde on ve ila elli sarsıntı oluyor 
Şehrimizde de bir zelzele kaydedildi 

Ankara, 29 (Telefonla) - Kırşehir vilayeti dahilinde aylardan beri devanı 
eden yer s:ırsıntıları ,.c ~·ıkdm::ı sesleri o civar halkını hc-yecan içinde bırak
maktadır. 

Buraya gelen maIUm:ıta ~öre, günde 10 - 50 sarsıntı olmaktadır. Bunu göz 
öniine alan hükümct zelzele mmtakasına ikinci bir fen heyeti göndermek ve 
tetkikler yaptırmak iirere tedbirler almaktadır. 

Diin ~ce 22.40 ta Izmirde bir saniye devam eden bir zelzele kaydedilmiştir. 
Elıizığ villi:vetinin Sivrice kazasının Iringil nahiyesi mıntakasmda da 24.40 

ta cenuptan şimale doğru bir zelzele kaydedilmiştir. 
Zclzc."le hafiftir. Hasar yoktur. 

Maarif Vekili beyanatında 

Gazetecilerin ikazlarını 
bekliyorum, dedi 

Ankara, Z9 (Telefonla) - Buıiin tebrikleri kabul eden maarif vekili ga· 
zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

- Söyliyecek vazivette değilim, gazetelerden dinliyecek §eylerim var .. 
ikaz ve irşatlanm bekliyonun. 

Mekteplerde gramer 
tedrisatına başlanacak 

Vekalet alakadarlara emir verdi 
Ankara, 29 (Hususi) - ~laarif vekaleti mekteplerde tekrar Gramer tedri· 

satı yapıJmasıru alakadarlara bildirmiştir. 
Gramer, orta mekteplerde, orta tedrisat müfredat programlarına göre oku· 

tulacaktır. 

Yahudiler hakkında 
Amerikanın Almanyaya 

verdiği · nota 

Fransa Cibutide kuv
vetlerini neden artırıyor 

Seçi rrıi Salıyadır 

ciye nazıriyle Fransız hariciye nazırı 
arasında İspanya meselesi üzerinde ko
nuşmalardan bahsetmektedir.Zaten İtal
yadaki Fransız aleyhtarı münasebetle
rin de bir hedefi hüki.imetçi İspanyayı 
tam bir muhasaraya alabilınek yolunun Beriia, 29 (O.R) - Amerikanın Bedin sefareti, hususi ekonomi teşebbüs-

lehnde direktör mevkiinden, ecnebi şubesi yahudilcr de dahil olduğu halde 
teminidir. Maamafih Alman ve İtalyan bimin yahudileri teb'it eden 14 ilk kanun emimamesinin tatbiki hakkında 
metalibatı bununla da bitmiyecek ve Alman hariciye J,ıeaarefüac bir nota: tevdi etmilftir. 

Londra, 29 (A.A) - İngiliz nazırla- Daily Ekspres gazetesi Faris ve Roma 
ımın Roma ziyareti Londra gazeteleri- arasındaki ihtilafın müzakere yolu ile 
ain ba§lıca tefsirat mevzuunu teşkil et- halledilebileceb'İ kanaatindedir. 
Jnekte berdevamdır. Gazeteler B. Çem- Londra, 29 (A.A) - Dai.ly Telegraf 
berlaynın Romada mutavassıt rol ifa gazetesi Fransız maslahatgüzarının 

Jıbniyeceğini bu hususta Londra ve Paris Fransa tarafından Tunus anlaşmasının 
hükümeti arasında diplomatik kanaldan ibrazı hakkında İtalyaya verilen cevabı 
ııoktai nazar teati edilmiş bulunduğunu İngiliz hariciye bakanlığına tebliğ etti
kaydediyorlar. ğini yazıyor. Gazeteye göre Fransız 

Taynıi.s gazetesi Fransanın Cibutideki maslfilıatgüzan İngiliz nazırlarının Ro
kuvvetlerini arttırmasında çok hayret maya hareketinden evvel bir çok nokta
edilecek bir şey olmadığını yazıyor. larda İngiltere hükümetinin dikkatini 

Dai.ly Telgraf gazetesi Fransa ile İtal- çekmiştir. Buna mukabil Dai.ly Herald 
7a arasında ani bir müsellah anlaşmaz- gazetesi Fransız hariciye bakanlığı Pa
irğa intizar edilmemesi icap edeceğini risteki İngiliz büyük elçisine İngiltere-

Ankara, 29 (Telefonla) - Önümüzde-
1<l salı günü part.injn grup idare heyeti 
seçimi yapılacaktır. 

Deniz m üstesar-, 

lığı iağvedilecek 
Ankara, 29 (Telefonla) - İktısat ve

kaleti deniz müsteşarlığının ilgası ve bu 
daireye bağlı işlerin bir müdürlük tara
fından tedviri mukarrerdir. 

---·• ---
Paris elçimiz 

Fransız hariciye nazırı 
ile görüştü 

Paris, 29 (Ö.R) - Hariciye nazın 
B. Bonne bu sabah Türkiye sefiri bay 
Suat Davası kabul etmiştir. 

Fransayı tam bir izolasyona götürünce- Amerikan iiıaslihatgüiarı tarafından verilen bu nota, şimdiye kadar ecne-
ye kadar devam edecektir. ~ tabüyetindeki yahudilerin bu nevi tedbirlerin şümulü dahilinde tutulmadı-

N·ı 1-'-'- n- 1. dah . did Ç k ~ hatırlatmakta ve 14 iJkkanun emirn:unesinin Amerikalı yahudiler bak-
ı e.ıum .ucr ın a şını en e os- t• da tatbik edilmemesini istemektedir. 

lovakyadan sonra Lehistan ve Roman- F k b d J 1 yayı, yani Fransanın iki müttefikini ilk ran 0 &tJr iği ngi İz gemileri 
planda hedef tutmuş bulunmaktadır. 

Alınanyanın cenubu şarkide yeni fütu- için tazminat mı veriyor? 
hat planları bu suretle tahakkuk yolun
da giderken de İtalyanın Fransayı biz
zat kendi topraklannda sıkıştırması la
zımdır. 

Hülasa, Fransa ve İngilterenin bugün
kü dış siyasetlerini idare edenlerin mü
tecavizler karşısında baş eğmek politi
kaları sulh işi için mel'un bir siyasettir 
ve bu siyasetler ne İngiliz ne de Fran
sız milletlerinin objektif menfaatlerine 
tevafuk etmemektedir.• 

Londra, Z9 (O.B) - •Pres Asosyaşon• tarafından bildirildijiııe göre gene· 
ral Franko, l spanyol limanlanııııı bombardımanlan esnasında hasara uğnyan 
IBgi.liz vapurlanna ödenecek tazminat hakkında görüşlerini bildiren bir no
tayı Londraya göndermiştir. Nota bili Foraynofisin salihiyettar dairelerince 
tetkik edilmekte olup neticede i spanya ile ticaret yapan mücehhezler cemiye
tine teblii olunacaktır. 

Bulgaristan kredi jşi 
lıildiriyor. nin bu meseleye müdahalesini arzu et- - ---------------------------- -

Nevs Chronicle gazetesi B. Çember- mediğini bildirmiştir J k d Bazı dahili sebepler yüzünden 
krediyi lıayn ve Daladiye arasında Pariste bir Dai.ly Ekspres gaz~tesi ise görüşmele- a pon yanın ma sa ) 

ınUI!ktın mutasavver olduğunu tekrar rinde başlıca mevzuu İspanya meselesi-

~-~_a e_~_~_edir_·~~~~-nin_t_~_ne_d~-ğ-ik_~_~_·d_edir_··~ ~ini istis~ar et~ektir 
Çekoslovakya, hudut hadisesi Çi~ hariciye nezareti mümessili şöyle diyor: 

Parıs, Z9 (0 .R ) - Çinin hali hazırda merkezi olan Çunkinden bildiriliyor: h 3 k k J n da fi 11 3 C3fİSta01 tem İ 0 etti Bari<'iye ne-zarelinin mümt>SSHi, J apon başvekili prens Konoyenin son beya-
natının eskilerinden farksız olduğunu söylemiştir. Japonyanın niyeti Çinin 

Macar Naibi Hor ti bir av esnasında 

Bud:ıpc[ite, W (A.A) - Macar ajansı Varşova, 29 (A.A) - Gazeteler Çek 
bildlı-iyor : memurlarının Çek Silczyasından Polon-

Ç~~oslov~~{ynnın Budapeşte m~sla- ya Silezyasına geçmek için mürur tez-
hatguzarı dun akşam Macar harıciye k . ı t ld kl . • ercsı verme<: e o u arını vazmakta-
bakanlığının daımı mümessili tarafından · 
kabul edilerek Nagi Surany hadiseleri- dır. Gazeteler bu usulün gayri kanuni 

ni ortaya koymuştur. Bakanlık mümes- olduğunu, çünkü bu kabil vesikaları 
sili hadise dolayısiyle salahiyettar mah- vermeğe ancak Moravska Ostravadaki 
fillerin teessürlerini bildirmiş ve hudut Polonya konsolosunun salahiyettar bu.

bölgesi halkı hariçten tahrik edilmedik- lunduğunu ilave etmektedirler. 

hükümraniyetine riayet etmek istediğini söyliyorsa da Çinde tesis ettikleri 
rejimi tahkim ve Çini Anti komünist paktını imzaya mecbur etmek çin ha
rekata devam azminde olduğunu da ilive etmektedir. Bu da, Çinin hüküm
raniyetine r iayet iddiasına taban tabana zıttır. Japonyanın maksadı Çini Ja
ponyanın inhisarı altında bir istismar sahası haline sokacak muazzam ekono
mik hulul siyaseti için askeri kuvvetlerini istimalden ibarettir. 

# ------~ TELEFON : 4065 TELEFON : 4065 
1500 kişilik Türklyenin en büyi.ik salonu olan 

YENi 
Bugün iki büyök filim birden 

1 - A YNAROZ KADISI 
Türl,çe sözlü ve şarkılı büyük komedi 

OYN I YANLAR: 
HAZIM • VASFJ • i. GALİP • MUAMMER • E. 

BELJ • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE ••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmirde ilk defa 

2 - BÜYU K ŞE H iR 
• • • 

Senenin en müthiş şaheseri 

• • 

Türkçe izahlı F oks jurnal 

lngiltere, vereceği 
temdit etti 

Londra, 29 (O.R) - Meı·kezi Avrupada vaziyetin ist ihaleye uğraması üze
rine Bulgaristana bir kredi açılması için Ingiltere ile Bulagristan arasında 
cereyan eden müzakerelerde bazı dahili sebepler yüzünden tadilat yapılma
sı icap etmiştir. Ingiltere Bulgaristanın silithlanmasına ve iktısadi kalkınma
sına yardım için bu memlekete bir kaç milyon sterlinlik bir kredi açmayı dü
şünüyordu. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz dahili sebepler şimdilik yalnız şi
mendifer malzemesine tahsis edilmek üzere beş yüz bin sterlinlik bir kredi
nin açalmasiyle iktifa edilecektir. Bulgaristan ancak Bulgar mah.~ullerine Jn
giliz pazarlarında daha geniş bir yer verildiği takdirde bir kaç milyonluk bir 
krediden istifadeyi düşünecektir. 
,. .. ... .. lllmi ................ Jila.~ 

BUGÜN ,,. TELEFON 
364G . 

Tayyare Sinemasında 
ECLENCELİ SAHNE· 
LER, HİSSİ KISIMLAR 

VE ZARİF TEKNİK· 
LERLE DOLU BüYVK 

ŞAHESER 

NEŞEKERŞEY 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ YILDIZ 

DEAHHA DllRBİN 
VE DAHİ ARTİST 
H ARBER2' MAR.SHALL ~-a '1 R&\;h. 

~~NGİN iLA VELER 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çe bu kabil hadiselerin tekerrür etaıi- Binnetice Polonya memurlan bu mü- SEANSLAR : Cumartesi ve pazar gilnleri : 10 ...• 2 ...• 5 ...• 8 .... de başlar SEANSLAR Her Gün : 2.30 - 4.30 - 6.50 - 9 
yeceğinden kuvvetle üm.itvar bulundu- rur tezkerelerini hudutt.a ı.Jft1 etmekte- n.ıır.- günl 2 5 8 de '-ft~1ft. cTn• ıı. nTESt F AR 50 o 

1 
.. v~ ....,-euo. er : ...• .... .... ~ u.111~ , AZ : 12 - 2.30 - 4. - 6.5 ve 9 .. 
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Tarım sabş 
kooperatifleri 

... 
Uzüm Tarım Satış Kooperatifi bu 

seneki 
ortaklarına 

faaliyeti hakkında 
bir beyanname neşretti 

tJzüm Tarım satış kooperatifi bu se- saydı, piyasaya yine mutavassıtlar ha-

Deki faaliyetı. hakkında ortaklarına hi- kim olur ve müstabs.ilin alın teriyle ye-

Y.E H. 

Mektep ve spor 
Her gün 

talebe 
yarım saatlik ve bütün 

jimnastiki 
ile birlikte sabah 
mecburi tutulmalıdır 

YAZAN: Lise Beden T erbiyeai Öğretmeni Faik Gökay 

Mekteplerin resmi kulüplerden nyı·ı

larak, kendi aralarında yapacakları bir
likfor halinde çalışacaklarını gazeteler -
den okuyoruz .. 

13-22 yaş arasındaki gençlerden iba-

Aşılar .. Gece musahabeleri, öğrendikle
rini önüne gelene anlatmak, nakliye 
hassaları ile çocuk bu vazifeyi mükem
melen yapar .. 

içtimai, fikri, ahlaki bakımdan 

30 KAnunuevvel CUma 1938 

DOKTORU.N KOŞESi: 
• • ••••••••••• •• •• 

Balık neden 
kaşındırır? 

YAZAN: Dr. G. A 

Balık yemesini sevenler, onun kaşın
dıracağın.ı bilebile yerler. Kendilerinde 
ekzema yahut onun gibi kaşıntı veren 
bir deri hastalığı bulunanlar da onun 
için balık yemekten çekinirler. Balık 
yeyince insanın kaşınması mutlaka ll
zımdır, diye sanırlır. Neden öyle olsun? 

C · H · P · genel başkan 
vekilliğinin tebligi 

- BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA -
Bursa saylavlığına Emekli korgene • 

ral Naci Tınaz, 
Antalya saylavlığına Ziraat bankası 

umum müdür muavini cemıı Ercin, 
Burdur saylavlığına Cumhur başkan

lığı genel sekreteri Hasan Riza Soyak, 
Iım.ir saylavlığına Devlet şO.rası reisi 

Reşat Mimaroğlu, 

Sürt saylavlığına Ziraat vekru.eti 
müsteşarı t.Taki Bekmen, 
Muğla saylavlığına Iktısat veklleü 

deniz müsteşarı Sadullah Gilney, 
Ankara saylavlığına Nafıa vekll~ 

müsteşarı Arif Baytın, 

ret olan mektep topluluğu, kendi çatı-
taben bir beyan.name neşretmiştir. Koo- tiştirdiği mahsule istedikleri gibi fiat lan altına çekilmekle acaba bedeni ol -
peratifçilik bakımından hayırlı bir faa- biçerlerdi. Kooperatifin daha ilk faaliyet gunluklnnnı tatmin edici bi.r mektep 
liyet yolu üzerinde olduğumuzu göste- yı~d.a yalnız ~rtakı~ değil, bü~ün sporu bulabilecekler mi? 

mektep böyle olunca, spor noktai 
nazarından da aynı tesirde bulunabile
ceğini söylemek bir kehanet sayılamaz. 

Balık çok tuzludur da ondan denilse, 
balık kadar tuzlu yediğimiz başka ye
mekler onun gibi kaşıntı vermezler. Ba
lık gibi denizden çıkan, hem de içindeki 
deniz suyunu bileı içtiğimiz, istiridye ka
şındırmaz da balık kaşındırır. Midye 
bile balık kadar kaşıntı vermez. 

Istanbul saylavlığına Emeldi general 
K!zun Karabekir. 

Çankırı saylavlığına Muharrir Hüse
yin Cahit Yalçın. 

ren bu beyannameyi neşrediyoruz : mustahsıllere temın ettigı kazanç ışte Ve Türkiycnin bütün .mektepleri aynı 

Tarım satış kooperatifleri, müstahsil- bu~ur. . 
1 

• ~ 1 hız, bilgi ve kudretle çalışarak gençle-

O halde, efkarı umumiyenin kanun -
laştırdığı spor i§lerimizin mektep çatı
lan altında daha çok ehemmiyetle, da
ha çok sistemli ve daha çok imkanlı bir 
şekilde yapılmasını temin etmelidir. Ni
hayet mektep kadrosu, kulüplerden çe
kildiği an, kulüp azaları en küçük 22 
yaşındaki fertlerden ibaret kalacaktır. 
Bu yaş ise, her türlü doğru ve fena yol
ları seçebilecek ~ştır .. Sproun her han
gi bir şubesi bu yaş için zararlı olmak
tan nisbeten uzalctır. 

Balığın terkibindeki fosfordan yahut 
kükürtten kaşıntı gelir, denilemez. Çün
kü kükürt, bir kere kaşıntıya karşı illç
tır. Fosforun da kaşındırdığı. duyulama
mıştır. Yumurta yiyince kaşınan kimse
ler varsa da onlar hem müstesnadır, 

Genel başkanlıkça Parti namzedi ola
rak onaylanmıştır. Sayın seçicilere bll
dirir ve ilan ederim. leri korumak için kurulmuştur. Bu koo- Kooperatıflerden ortaklau sogutmak rin bu ayrılıktan mütevellit içiM gire

peratiflerin Birliği de bütün kuvvetiyle ve eski oyunlarına tekrar devam etmek bilecekleıi hareketsizliği cıiderehilecek
ve Devletin yarduniyle buna çalışıyor. istiyenler bunu biliyorlar. Bildikleri için ler tni! 

C.H.P. Genel başkan vekili 
Başvekil Celal Bayar 

Fakat bu, bazı kimselerin işine gelmi- de ortakları aldatacak başka bir iddia ile Hiç ~üphesiz: hayır .. 
yor. Müstahsillerin Kooperatif halinde ortaya çıkıyorlar : •Ortak olmıyanlar, 

toplanması, mutavassıtlara müstahsil 7.a- ortaklardan ziyade, kooperatiflerden ve 
rarma kar kapılann.t kapıyor. Bu gibi- onların temin ettiği değerinde fiatlerden 1 

hem de kaşınmaları karaciğerlerindeki taminlerinin bolluğu ile me§hur olan ye
küayetsizliğe alamettir. Balıktaki fosfor- şil salatanın, kırmızı turpun ve bavu
la kükürt aşk ihtiyacını arttırır, derler- cun ka§ındırmadığını, aksine, serinlik 
se de, balık o ihtiyacı arttırmadığı vakit- verdiğini herkes bilir. Hele bizim bol 
lerde de geneı kaşıntı verir. vitaminli yoğurdu, lezzetle yedikten [er, ortaklarımızı aldatmak ve kendile- istifade ediyoı .. diyorlar. 

:tini koruyan Kooperatiften soğutmak is- Bunun da doğru olmadığını size yine 
tiyorlar. Ortakların teslimatlarına karşı- rakkamlarla göstereceğiz : 
lık olarak •Avans• suretiyle kooperatif- İz.mirde 25 ağustosta piyasa açıldı. O 
lerin verdikleri parayı piyasanın son j tarihten teşrinievvel ortasına kadar do
vaziy~ti ile karşılaştırarak fikirleri bu- kuz numara hemen daima 11 ve hatta 
landırmağa, kooperatifin faydası }ulk, on kuru~ aşığı satılmıştır. Borsa cet
kında şüpheler uyandırmağa çabalı- vellerinden çıkan bu fiat listesi size bir 

yorlar. ı fikir verecektir. 
Kooperatif ortaklarının ekseriyeti bu İ7:mir borsasında 9 numara 

menfi propagandaya kapılmıyacak ka- ı vasati fiati 
öar açık görüşlüdür. Ve kooperatiflerin 25 ağustostan 3 eylüle kadar 10 kuruş 
aoğmasına sebep olan mazinin 8Cl tecrü- 30 para 
helerini unutmamışlardır. Karşılannda 4 - 21 Eylül 10 kuruş 30 para 

* 
Müfredat programlarımtzµı ders ola. 

rak kabul ettiği 'haftada bir ·;aatin. ço
cuk bünyesi, çocuk toplu vatiyetiyle 
-enerjisi için gnyri kMidir. A.~cak bu 
dersin gayesi; Booene karşı nasıl ihti
mam ve nasıl bir yoldan giö\lirse fay

dalı olunabilir?. mahiyetinde kalınak
tadır. Hcle sınıflarımızın bol K'.aclroları 

ile (kapalı jimnastikhaneden geçelim .. ) 
pir çok mekteplerimiz.in bahçesiz ve da
racık imkanları üzerinde nasıl tatmin 
yollu, gayesi spor olan bir faeUyet a
pılabücccğini bütün bu satırları oku -
yanların idruklerine bırakıyorum-!. 

Fakat mektep çerçevesini do~duran 

kalabalığın her nevi kötülüğe, heır nevi 

eyiliğe akabilecek ve sevkedilebilecek 
karakteri hiç şüphesiz ki daha çok iti
naya, daha çok bilgiye ve daha çok im
kanlara ihtiyacı bulunduğunu bize gös
terir ... 

1939 da toplanacağını yine gazeteler -
den okuduğumuz maarif Surosu, bu ba
kımdan bütün mektep muhitlerine bir 

Acaba balığın kaşınma vermesi, vita- sonra, kaşınmıya karşı ilaç diye süren
minlerinden mi ileri gelir? Vakıa balık- ler bile vardır. Şu halde balığın insanı 

!ardaki vitamin bolluğu meşhurdur. kaşındırması vitaminlerine de atfedile
Çocuklara ve çocuk olmıyan hastalara mez. 

kooperatif olmayınca ayni mutavassıt- 22 - 29 eylUl 9 kuruş 30 para Münevver insan mefhumunun, etiket 

müjde teşkil edebilir. Bu kıymetli top
luluğun konuşacağı mevzular ara<ımda 
ve belki başında mektep sporunu da ele 
alac:ığını kuvvetle beklemeliyiz.. inan
malıyız .. 

balık yağı içirilme.si onlara bol bol vita- Terkibindeki albüminden mi demeli? 
nıin vermek içindir. Gerçi bize gelen Daha kimya ilın.i meydana çıkıp ta, ba
balık yağları Morina balığından çıkarı- lıklar analiz edilmeden önce, balıkların 
lırsa da vitamin bolluğu yalnız Morina et olmadığı sanıldığından hıristiyanlar 
balığına mahsus olmadığı iyice öğrenil- büyük perhiı:de balık yerlerse de, ba
miştir. Morina balığı denizlerin dibinde lıkların da et olduğu şüphesizdir. Fakat 
gezdiği için kendisi - güneş görmediğin- et yemekleri de insana kaşıntı vennee
den - vitamin yapamadığı halde kendin- !er, meğer ki keçi etlerinin bazıları gibi 
den küçük balıkları yeı:r, vitaminlerini insanın midesini ve ba.rsa.klarını boz
alır, onlar da vitaminleri - zaten umumi sunlar ... 

1arın fiatleri nasıl insafsızca kırmış ol- 30 eyhil - 5 teşrinievvel 10 kuruş 10 para olarak kafalara nakşolunduğu bir ınü kaidede olduğu üzere - daha küçük ve Balıkların, şüphesiz, yağlan da var
denizin üstünde dolaşan balıkları yiye- dır. Bizim en çok yediğimiz, lüfer, us
ı·ek bulurlar. kumru, palamut balıkları en yağlıların

duklarını bilirler. Daha 1936 senesinde 9 eylCıl 12 te!')rinievvel 10 kuruş 30 para 
k endilerini ne kadar acıklı vaziyette hı- Bu tarihe kadar da rel:oltenin yarı-
raktıklarını unutmamışlardır. dan fazlası, yani 400 bin çuvala yakın 

Bununla beraber, bir tek ortağın bile mal borsada satılmıştır. Bu malları bu 

essesenin içinde, yine münevver ins3.n
ların eyi biı· vat:ındaş, mücadeleci, kuv
vetli, sağlam fertler yetiştirmek gaye
siyle buldukları ve tecrübelerinin neti-

* 
Bence mektep sporunun saha itiba -

Morina balığının yağındaki vitamin- dandır. Fakat balık etlerinin arasındaki 
lerin bolluğundan dolayı balıkların hep- yağların da kaşıntı verdiği hiç bilinmez. 

aldatılmamasını istiycn kooperatiliniz fiatlerc satanlar da Si7 in °ihi müstahsil- cesi, arzuların 1 uygun göriinen ~porun 
her şeyi ortaklarına olduğu gibi, dosdoğ- lerdir. Onların eline gecen para sizin maalesef daha az tatbik edildiğini giir -

sinde çokça vitamin bulunduğu nazaıi Aksine olarak, bizim Boğaziçinin pala
riyle olan imkilnsızlığı muvakkattir ve 

olarak tahmin edilmekle beraber yalnız mut balıkları ezilerek çıkarılan yağın 
geçicidir. Her geçen gün ve yılla mek-

nazari fikirlere inanmıyan meraklıla: eski romalılar arasında uzun ömür ve
tepleriınizin binası ile beraber bahçesi ru anlatınağa lüzum görüyor. Görecek- elini"'e geren paradan daha azdır. 

siniz ki bugünkü, yarınki ve her zaman- Çünkü mutav'l sıtların onlarla hesap 
ki menfaatiniz, kooperatifiniz.i elbirliğiy- görürken nasıl hareket ettiklerini bilir
le kuvvetlendirmek, taahhütlerinizi nok- siniz. 9{) kiloluk bir cuval onların reki
tası noktasına yerine getirmek ve muta- siyle 85 kiloya in"r. Darası da 3 - 4 ki-
vassıtlarm k:ırşıı-'lnd.a aciz ve müdafaa
sız mevkie yeniden düşmemektir. 
FİATLER: 
Diyorlar ki : •Bugünkü fiatlcr avans

lardan çok yüksektir. Mesela vasati tip 
olan dokuz numara için kOOP'.!ratif, İz
mir te ilini, 10 kuruş avans vermişken 
bugünkü piyasa 14 kuruştur.!• 

Piyasa vaziyetini yalnız buna dayat
mak, müstahsili nldatmaktır. Bu sene, 
diğer seneler olduğu gibi, piyasa neden 
düşmemiştir?. Hatta rekolte ııonnalden 
çok fazla iken fiatlcr bilakis neden yük
selmiştir?. Bir taraftan koooperatifleri
niz faaliyete geçerken, diğer taraftan bu 
vaziyetin belirmesi bir tesadiif eseri mi
dir?. Kat'iyyen!. 

Bütün ortaklar, hem yalnız ortaklar 
da değil, bütün müstahsiller iyice bil
melidirler ki, fiatlerin düsürülmesinc 
marn ve yükselmesine funil olan müesse
se kooperatiflerdir ve onların birliğidir. 
Eğer birlik sizin hesabınıza. daha mnh

sul idrak edilmeden, bir ruikdar satış 

yapmasaydı, ve diğer ihracatçıların da 
satışlaı .. nı teşvik etmeseydi, üzüm fiat
leri. evvelki senelerin akıbet:ne uğra
maktan belki de kurtulamaı.dı. Pek iyi 
takdir edersiniz ki, Birliğin piyasa açılır 
açılmaz ilan ettiği avans baremi, fiat~·~ri 
daha aşağı inmekten meneden bir scd 
olmuştur. Kooperati l r ve Birlik olma-

!oya çıkı:ı.r. Hülusa müstahsilin alacağı, 
kiloda en az bir kur.u.5 .n7.:ılır. Halbuki 
kooperatif ortnkJ rı i~ böyle bir ziyan 
yoktur. M ılları hilesiz çekilir. Hesanla
rı dosdoğru göriihi!'. Uidiğin sonunda 
edeceği k:lr da yine onlnnn cebine dö
ner. 

Gerçi 13 ilk t <;rinden ~ri !iatlcr bir 
mikdar ytikselmi tir. Fakııt o vakitten 
bugüne hıdnr satılnn mal nncak 200 cu
\·alclır. Yı.ni 11. 1 3ttU on kuruştan asağı 
liatle .sal.llan malın yarısı kndardır. Bir
biri üzerine fiat yine 11 kuruşu geçmez. 
Demek ki koopf'.ratifm ortuklera İzmir 
teslimi vcrdi~i fiat seviyesindedir. 

BUGÜNKÜ SATIŞLAR : 
Sonra bugün Borsada ne mikdar mal 

satılıyor, bakınız. 

Teşrinievvel ortasına kadar günde 10 
15 bin cuval satılırken hu sntışlar tedri
cen azalmıc;tır. 1 kfuıunuevvelde 1488 
çuval, 2 kftnunuevvelde 1864 çuval satıl
mıştır. Birbiri üzerine 2000 çuval diye
lim. Yani borsadaki yüksek fiatlere de 
pek az mikdarda satış yapllıyor. Bunun 
seLebi şudur : 

İhracat malı olan üzümün İzmirde ol
duğu gibi, Avrupadaki alıcılarımız ara
c:ında da piyasası vardır. İ te onlar hu
günkii fintlerle mal almıyorlar. 

Fakat piya.:;a 11 kuruştan, 10 kuruştan 
aşağı iken ihracatçılar, bu böyle devam 
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- Seni Tokat Çamlığına çıkarayıın. I - Kocan yarın gelecek mi? 
Dedi. Yürümeğe başladık .. Biraz Öt••- Diye c;ordu. Kdıncağız göz yaşları için-

deki küçiik köyden geçerken yüksex de cevap verdi: 
sesle konuşan bir kadının şu sözlerim - Bilmiyorum ki müdür bey .. Beni 
işittik: adam yerine koymıyor .. 

- Koca değil, Allahın belası benim - Fikret, kadıncağızı teselli etti ve: 
kisi... Kazandığı parayı rakıya veriyot·. - Kocan geldiği zaman, cNahiye mü-

Sevdiği Şalgam yüzlü bir karıya d.1 dürü çağırdı> de .. ötesin~ karışma .. de
varıru yoğunu yediriyor aptal.. Ne edlp di .. yürüdü .... 
neyliyeccğimi ben de şaşırdım, kaldım.. Genç Nahiye müdürü küçük cep dcf-

Genç nahiye müdürü yürüyüşünü terine bir şeyler yazdı 
ağırlaştırdı. Bana: - Biliyor musun, dedi, bence kamun-

- Köy kadınları, derdlerini işte böy- bay, köyün çocuğu, köyün babasıdır. 
le fırsatlarda yüksek sesle konuşarak an- Merakla sordum: 
latırlar, dedi .. Bunu bildiğim için yalnız - Ne yapacaksın bu adama?. 
başıma köy aralarmda çok dolaşırım.. Güldü: 
Kadını çağırtıp söyled"klerini nlak.a - Evine, karısına bağlı olmasını tav-

mck ne kadar acıdır!. 
insanların yedikleri balıklardan da ha- rir diye şöhreti olduğuna dair bir riva

de genişliyor ve yüzü gençleşiyor .. 
zılarını vitamin balnmından muayene yet vardır. Kaşınma ile geçen uzun öm

Fakat müfredat programlarındaki haf-
tada bir saatin ınuUak surette: etmişler ve muayene ettikleri balıklar- rün hiç bir değeri olamıyacağından, ha-

da A, B 1 B 2 ve D, vitaminlerinden lıktan çıkan yağın kaşıntı vermediği şüp 
En az haftada iki saate çıkarılmasını 

çok çok bulmuşlardır. Elbette hatırlar- hesizdir. 
gönül arzulayor .. Çifte tedrisatın d:ı za-

smız ki bu vitaminlerin birincisi insa- Şu halde balık neden kaşındırır? 
ra'rları göz önünde tutularak ka!kaca~ı \'. 

nı mikrop u hastalıklara karşı korur. Benim fikrimce, mesele pek basittir: 
mutlak iken, normal 'tedrisatla, her gün 

ikincisi sinirlerin muvazenesini temin Balı&'lll tam tazesini bulaml\YIZ d onun 
-- - -----·---------- yarım saatlık ve bütün talebe ile tıir -
edecek diye açıktan mal satmışlardır. likte sabah jimnastiği mecburi kılınma- eder (eski zamanlarda çok balık yiyen- için yediğimiz balıklar kaşıntı verir. Ba-

Inkılaplar .. Heyecanlar .. F'ıkirler, ilim
ler h .. p ınckl"P ç~rçevcsindnn muhite 
doğru dalga halinde yayılır.. Öğrenici 

küçük olmasına rağmen, büyiiğün kont
rolü altında yaşad1ğı halde, ekseriyetle 
mek"i"P r..atısı altında aldıklarını konl:fql 
altında bulunduğu eb~veynine tasır .. 

Bunları teıslim etmek için borsadan yük- lıdır. Bu jimnastik ile haftada iki matlık ler için pek de akıllı olmazlar denilmesi lık denizden çıktıktan üç dört saat için
sek fiatle satın almağa ın~cbur kalmış- spor dersinin, körpe vücutlar üzerinde belki sinirlerinin fazla muvazeneli olma- de çürümiyc başlar. Fakat çürüdüğü 
lardu·. Talıü her kilo için keselerinden yapacağı müsbet tesirden başka, me.ttcp masından ileri gelmiştir.) üçüncüsü ye- vakit et gibi, koku çıkarmadığından 

diğiniz şekerlerin metabolizmasına ya· onu satan da, alan da anlamaz. Taze ba-
3 - 4 kuruş zarar ödcmi~lerdir. Alıcılara muhitinden geçen, duyanlar vasılasiyle rar, dördüncüsü de çocukları kemik lık diye elden ele geçer. Balığın buzlu 
karşı sözlerini tutmak b'emişlerdir .. Bu de bütün yurttaşlara geniş bir propa-

hastalıklarından vikaye eder. Demek dolapta saklanılması da onun çürUıne-
onların şerefine kaydedilecek pir haldir. ganda elde edilmiş olur.. Öğrenici de ki balık yemekleri bütün bu işlere iyi sine mani olamaz. 

İhracat tacirlerinin zararına sevinecek mektebe çekilmekle, gevşekliğe değil, gelirler. Türk padişahı SalAhaddini Ey- Vaktiyle pazar kayıkları içinde Gök-
mi.isro.hsil yoktur. Çünki.i onların da hı- sporun elinde harekete kavu~uş olur. yubinin balıklara atfettiği aşk ihtiyacını suya, deniz safasına çıkanların kayıkta 
zmıması memleket he ahına lazımdır. Bu~ünkü spor bakımından duyulan arttırmak hassası gerçek ise bir gün on- bir de mangal bulundurduklarını, gör-

B ki ar~ ... nı ı"hr"'cat tacır· 1· ge hissedilen umumi arzu, böylece daha u sene z ..... • ... · • larda aşk vitaminini olan E vitamini- medinizse bile, işitmişsinizdir. O zaman-
ı k n l d ki. ka'r·ıyle karşılamak ıs· çok muvaffakıyetle uürür .. Ve daha ça-ece. se cer e • " nin keşfedileceğini beklemek lazıındır ... ların balık meraklıları bu mangah tam 
t B d k haklıd Fak t za buk neticeyi vticutlerimizdc hissetmic: er. u a pe • ır. a 0 • .t Zaten deniz kenarında balık avlıyarnk taze balık yiyebilmek için taşırlarmış, 
man, müstahsiller tcş1dlntlı olmazlarsa, oluruz. geçinen köylülerin, tarlalarda çalışan onun için, balık denizden çıkar çıkmaz 
yani kooperatife dayanmazlarsa, fiatle- köylülerden daha çok çocuk babası ol- hemen ıskaranın üzerine yapıştırırlar-
rin bu senekinden başka bir seyir takip Lise b eden terbiyesi öğretmen! duklarına eskiden berl dikkat edilmiş- rnış. 

k ı ? FAiK GÖKAY etmesine maruz almaz ar ını · tir. Bunu, balık avlıyanlarm züğilrtlü- Siz de balık severseniz, Göksuya gl-
Görüyorsunuz ki borsadaki son yük- llıünden dolayı, tabiatın her ic:ini aksine derken pazar kayıg~ ında mangal götürü-
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sek füıtler ihracat fiaü değildir. A•;ru- ~- K irahk apartman ~- yapmasına atfedenler varsa da, balığın nilz, diyemem. Göksu bala yerinde bu-
paya bu fiatlerle satış yapılmamıştır ve husust tesirine bağlamak daha doğru lunsa bile şimdiki motörlil kayıklarıı 
yapılmıyor. Z:.ıten bizim ihracatımızın : Sehir gazinosu arkasında 1382 : olur. Onun için balıklarda E vitamininin mangal koymak tehlikelidir. Fakat ba
en büyük kwmı Almanyayadır. Alınan :sa;ılı (Gül sokak ) ağzında denize E ke§fedileceği daha kuvvetle beklenebi- lık yediğiniz vakit biraz kaşınmıya ta
hükümcti, ağustos sonunda üzüm için i nazır konforu havi yedi odalı ~ lir. hammül edersiniz. Zaten denizden be
kabul ettiği fiatleri bir santim bile yük- : insa cdilıniş bir ev kiralıktır. : Fakat vitaminlerin insana kaşıntı ver- dava gelen balık bizim sofralara varın
seltmcdi. Bu fiatler mevsim iptidasında i Görmek ve görüşmek istiyenlerin E diklerinden şimdiye kadar hiç bir haber cıya kadar züğUrtlerin harcı olmaktan 
İzmir borsasmdaki vaziyete uygundu. ~gazetemiz idarehanesine müracant-S çıkmamıştır. Vitamin hulasası dernek çıktığından balık yiyerek kaşınmak onu 
Almanyaya bu fiatlerin üstünde hiç bir i leri. : olan balık yağı bile içenlere, nefret ver- hiç yiyemiyerek düşünmekten iyidir. 
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_ Dinlemezse... bir kıza yalvaran bir sesle: Gece geç vakte k adar oturduk. Yine nen bir tip .. 
Fikret kendinden emin bir jestle: - Yolcuyum .. Susuzluktan dudakla- Fikretin istikW harbı h ikayelerini din- Yeni evlendiği için, iki günlUk bir izin 
- Köyde barınmasına imkan yok.. rım çatladı .. Bakracından bir yudum su lerken bir aralık: almak istiyor ama, işler sıkı, bırakma-
- Nasıl? vermez misin?.. - Hayatımın en bahtiyar gilnlerln- ğa imkln mı var? .. 
- Nasıl o1acak.. ifadesini aidığını gi- Bunun üzerine genç ve suna boylu den biri, Izmire girdiğimiz gündür .. de- Sözü uzatmıyalım .. Bir gün yine nc-

kız, gülümsiyerek bakracını uzatıyor .. di. Ve devam etti: ferlere ~ atmasını öğretiyorduk .. 'Ji işi tamamdır .. 
Ve ilfıve etti: 

- Ben muvaffakıyeti süratte bulnn
lardanıın ... Masa üzerinde duran evr~k 
kadar beni rahatsız eden birşey yok -
tur. 

Tokat çamlığı çok güzel.. 
Tabiatin eli, çamları muntazam bir 

halde dikmi5 gibi .. 

Rüzgar, dalgın ağaçları okşıyor .. 
Uzakta köylerin renkli yamalarla do

lu tarlaları göriinüyor ... 
Ve akşam garipliği yavaş yavaş çi) -

küyor artık.. 
Fikretin tabiriyle: c:D:ığlar du'.llanlı -

dır gene .. » 
Tokattan indiğimiz zaman, karanlık 

köyü örtüyordu. 
Yolda Fikret: 
- Bu çamlıkların bir hik~yasi vru.·dır 

anlatayım! .. 
D"di ve söze şöyle başladı: 
- Ihtiyarların söylediğine göre, bun

dan bir hayli zaman önce, gtıya Hızır 
çok susamış ve bu köye su içmeğe gel-

Hızır bakracı iade ettiği zaman yanık - BölüğUmün başındaydım.. Dolu Sıra sarı Hüseyine geldi .. 
bakışlt kıza: dizgin geliyorduk.. Halkın dediği gibi Tüfeği usta bir hareketle aldı .. Nişan 

- Çamlarınız .kurumasın, kadınları- tozu dumana k atarak.. Sağımda ilerli- alınasiyle patlaması bir oldu .. «Ne yap
nız farimesin!.. (1) duasını ediy.,1-.. Ve yen çok sevdiğim Murat onbaşı vardL. tın ü1en, dikkat etsene!> diye bağtrd.ım. 
gU.ya, bu du;::ıdan sonra bu köyde hir tek Bu çelik yapılı Türk neferinin şu söz- Fakat işaret neferi, (12) yi göstermesin 
çamın kuruduğu görülmemiş.. lerini hiç bir zaman unutamıyacağım.. mi? .. hayret .. Derken, ikinci ve üçUncU 

Sordum: Dedi ki: cHeh büyüklüğüne kurban ol- kurşunları da attı. Hepsi de (12) .. Son-

- Pek1.. Hızırın kadınlar için ettiği duğum Allah!.. Bana bugünleri göster- ra sarı Hüseyin bana dönerek: 
dua da yerini bulmuş mu? dikten sonra istediğin zaman canımı al!.. - Vazifemi yaptım! 

Nahiye müdürü güldU: Gayri gözüm ark.ada kalmıyacak>. • Diye mağrur mağrur bağırdı. 
- Orasını pek bilmiyorum ama, kö- Neyse .. Kordona geldiğimiz zaman., - Üç kurşun daha atacaksın!. 

yümüz güzeldir yani... nal sesleri göve çıkıyordu.. Emrini verdim .. Fakat hayret birader. 

Eve geldik. Korucu bana bir zarf 
uzattı. Açıp baktım.. Bizim direktör 
mektubunda kısaca şunları yazıyordu: 

cAnkaradan geliyorum, müracaatinin 
kabul edilmesi ihtimali çok kuvvetli .. 
Seni kaybetmekten duyduğum acıyı, ar
zunun yerine getirilmesi sevincimi ha
fifletiyor.. Göreceğimiz geldi, çabuk 
gel!• 

Fikrete mektubu gösterdim.. Okudu 
ve: 

- Biz de arkadaşız yahu .. Acelen ne .. 

Fikret, sözüne bir ara verdi.. O gün- Bizim sarı Hüseyin yine hepsini (11) 
lerin heyecanını yaşadığı belli oluyor- ve (12) den attı. Ve tabit müklfat ola· 
du.. rak iki günlük izini kopardı .. 

- Sevincimden ağlıyordum.. Ama Türk neferi başkadır .. 
yalnız ben değil .. Bütün bölük.. •• BJrMEDİ •• 
Anlatamıyorum ki.. zaten sözlerin 

dar geldiği bu duyguları tasvir etmeğc 
imkan yok.. 

Fikretin gözlerinde bir yaş damlası 
incilendi .. 

Ve hatıralar, takip etti birbirini .. 
- Sana, dedi. Bir neferimin nişancı

lığını anlatayım .. Benim bölüğümde bir 
talca örü-

Farimesin: Kocamasın manasındadır. 

;!urdun varlığı çocukla kaimdir .. 
Bakımsızlıktan ölen yavruları dü
şün .. Yılda biı· lira ver. Çocuk ku
rumuna üye ol.. 
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Bu .ölüm çanını duyuyor musun ? 
. 
işte bu meşum can 

' 
mel un papazın 

sesı .. , 
melun 

Hıristidi kapıyı açınca, imparatoriçe- döndü.. Biraz evvel de •Rahatsızım. ....• 
)llın oda hizmetçisi ile karşılaştı. Doktor istiyecek kadar değilim, fakat 

Onu böyle, geç vakit karşısında gö- Samatya baş papazını istiyorum. 
Jlnce şaşırdı. Dedi. 

Canını 
sesidir 

alası 

• • 

ta bıraktın.. Seni imparatoriçe hazretle
rinin yanına çıkmış olan Samatya 
nastın baş papazı sandım. 

Sebastiyano, kaşları çatık fakat 

Kız da Hıristidiyi Sebastiyanonun oda- Hıristidi : run deliklerinden oolııyarak cevap ver-
lilllda bulduğu vakit hayrete düşmüştü. - Pek ata.. Diye cevap verdi. Ben di : 

_ Ben .. Dedi .. Muhafız kumandanını derhal Samatyaya adam yoJhyacak ve - Mel'un papazın artık burada işi 

rd baş papazı çağırtacağım. kalmadı .. O çoktan saraydan -"'tı ve gi-
arıyo um. ~ .... 

Hıristidi.. Saray teşrifat nazırı. manastır başpa. deceği yere gitti. 
- Ne yapacaksın? .. Diye sordu .. Ku. pazının böyle geç vakit davetini oldukça - Nereden biliyorsun?. 

. . manalı bulmuştu. Bununla beraber mu· Sesini. d 
mandan burada yok.. Şehirde başka bir hafızlardan birini Samatyaya gönderdi - uymıyor musun? 
Ya.Zife başında.. . Avdet eden muhafız, baş rahibin biraz Sebastiyano, pençereye giderek kana-

- Şey .. İmparatoriçe hazretleri biraz sonra geleceğini haber verdi. dını açtı. . . 
rahatsızlandılar Hem dua hem de bazı Hakikate b" d baş - Bak.. DedL. Çan seslen. Samatya · n ıraz sonra a papaz Ö . 

ıhususi görüşme için Samatya manastırı gelmiş, kimse ile görüşmeden doğruca manastırının çanı.. lU:m çanı .. 
beş rahibini istediler. Onu haber vere- imparatoriçenin dairesine götürülmüştü. - Peki bu ses .. 
cektim. Hıristidi odasında, yine masanın ba- - Bu ses .. Bu ölüm çanı canını 

Hıristidi, Jazın kolundan yapıştı. şına geçmiş ve başım masaya dayamış, tan alası mel'un papazın meşum 
- Doğru söyle.. Dedi.. İmparatoriçe baş papazın dönüşünü bekliyordu. dir. Ve bu matem çanı.. İnsanlar ara-

çok mu hasta?. Bu ziyaretin ve davetin sebebini on- sından birinin daha eksildiğini ilin et-
- Hayır .. Bil!kis bu akşam her va. dan anlamağa çalışacaktı. mektedir. 

kitkinden iyi.. Halbuki papaz, imparatoriçenin ya- - Sebastiyano.. Şimdi de filezofluğa 
- Bugün sokağa çıktı mı? nında çok kalmamış, saraydan yine kim- mı başladın .. 
- Çıkıp çıkmadığını siz daha iyi bi- se ile konuşmadan çıkıp gitmi§t.i. - Filezofluk değil hakikat.. Sen heri-

Jirsiniz? Hıristidinin bundan haberi yoktu. fi burada beklerken o yukarıda, impa. 
- Sana arka kapıdan çıkıp çıkmadığı- Bunun içindir ki koridorda ayak ses- ratoriçenin yanında işini bitirdi ve gitti. 

,m soruyorum. Görüyorsun ya. Her şe- leri duyduğu zaman tekrar uyanmış, - Dua işini mi? 
yi biliyorum.. Sebastiyano kadar bili· yerinden kalkmış, bu sefer baş papazı - Evet.. Ölülere yapılan dua işini .... 
yonım .. Korkma.. Biz imparatoriçenin karşısında göreceği ümidine kapılmıştı. Ve muhakkak ki bu ölüm çanının ipini 
aüşmanı değil. Dostuyuz. Halbuki kapı açılır açılmaz Sebastiya- de şimdi kendi eliyle çekmektedir .. 

Cariye, kısa bir tereddütten sonra : no ile karşılaştı. 
- Evet .. Dedi.. Çıktı .. Fakat çabuk - Nerede kaldın .. Dedi .. Bizi merak- ··BİTMEDİ·· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Mareşal Göring Romayı 
z ·ya ret e ecekmiş ?· • 

nıçın 
• 

Bertin 29 (ö.R) - Mareşal Göringin 
ikinci Khun sonlarma doğru Romayı 

0

z.iyareti ihtimali siyasi mehafili son za. 
ımanlarda meşgul etmeldedir. Salahiyet
li mehafilin fikrinoe Fransa ve Ingiltere
de bazı gazetelerin bu muhteme-1 seya. 
bat dolayısiyk Italyan - Fransız buhra
niyle Münib anlaşmasma varan Alman. 
Çekoslovak buhranı arasında bir mü -
vazilik tesisine çalışmaları doğru değil. 
dir. Bununla beraber eyi haber alan 
mahfiller M~ Göringin ikinci KA
nun sonunda Romayı ziyareti muhte -
ıneldir. 

Bertin, Italya hariciye nazırı kont Ci· 
anonun son Macaristan seyahati esna
sında AJmanyaya karşı gösterdiği ci -

vanmertlikten bilhassa memnundur ve 
bunun, Macaristarun Roma - Berlin mih
, verine karşı vaziyeti üzerinde mesut 
netice vereceğini ümit etmektedir. 

Berlin siyasi mehafilinin mütaleaları
na göre Tuna meselesinde Italyanm ta
kındığı bu tavır ve hareket, Italyayı da
ha hususi bir şekilde alakadar eden me-
seleler hakkında Alınanyanm da mü
masil hareketini hiç şüphesiz istilzam 
edecek mahiyettedir. Cianonun son Pe§te seyahati 

-3-

r..., •mazız-r.rzzzz.:ww., 

Havva 
Kızları 

( Yeni Asırın) Büyük anketi 

Amerikada Aşk ..... 
Orada genç bir kıza ''seni 
seviyorum,, demek ''senin
le evlen_eceğim,, manasına 
gelir ve anlaştıkdan sonra 
evlenmeler cok cabuk olur. . ' 
Ve boşanmalar da öyle ... 

o muhakkak bu tuvaleti bu tabii güzel- likanlı <Seni seviyorum> dedi mi iş der· 
liğini meydana koymak için yaptırmış- hal değişir.. Bu sözün m.iııa5ı mutlak 
tı.. olarak cseninle evlenmek isti.yorum> de. 

Salondan. çıkar çıkmaz Glorya Smith melctir. 
bana onu kasdederek: Ve eğer bu mesut hülyayı derhal ha~ 

- Ne kadar ayıp şey .. dedi. . itikat yapmak isterlerse nikahlarmı kı-
Gayri ihtiyari gözlerim, bacak bacak yacak olan adam gece ve gündüz emir

üstüne atmış olan bu g.eııç kızm kısa lerine amadedir. Hatta eğer isterlerse 
etekleri altından görünen diz kapakla- Nevyorka iki saat mesafede olan küçük 
rma ilişti. Onun da arkasında bir tuva- bir sayfiyeye giderler ve şıpın işi izdi. 
let vardı ve bu tuvalet arkadan yarı be- vaçlar yapmakla maruf bu kasabada 
line kadar açıktı. Fakat' göğsü kapalı evlenirler. BilAhare geçinemezler ve ay-
idi. rılmağa kendi aralarında karar verir -

Bakışlarundaki mM.ayı anladı. 1erse yine şıpın işi boşanma şehri olan 

- Evet. dedi. Benim tuvaletim 
dekolte ama .. onunki gibi değil.. 

de Renoya koşarlar. 

Anlaşılan Atlantik denizinin iki muh
telif ve muhalif kısımlarında kadınların 
tuvalet telakkisi çok başka. Bir tarafta 
Allah vergisi güzellikleri teşhirden zevk 

f alıyorlar.. öte tarafta ise bu teşhir bir 

Amerikalı kız, evlenmezden önce çok 
serbesttir. Fakat evlendiği zaman mo
del ve sadık bir zevce olur. 

Arnerikada genç kız, ebeveynine husu- ayıp sayılıyor. 

si hayatına ait cihe1:lerden hesap ver -

Pratik tahsil gördüğü için yuvasında 
sukutu hayale uğrayan bir kadın yeni 
ümitlerle kendini avutur ve ... yuvasını 
kurtarır. Uzun zaman.. hülya ve emel-
lerden sonra kurulan bir yuvanın bir 
hiç için yıkılmasını istemiyen binlerce .. 
yüz binlerce Amerikan kadım, yavrula· 
rını büyütmek, kocalarının yardımına 
koşmak suretiyle yuvalarının yıkılma· 
masına çalışmaktadırlar. 

meğe mecbur değildir. Ebeveyni de her * 
şeyi onun şuur ve mantığına bırakmış-' Aşk, sevda alışverişlerinde verilen 
tır.. sözleıin Avrupada değeri yok.. Böyle 

!ster zengin olsun, ister fakir, genç alışverişlerde edilen yeminler de bir 
kız hayatın her ~nfhasına ait malumatı kıymet ifade etmez. Fakat Amerikada 
ve mücadele imkanlarını öğrenir ve ev- böyle değil .. 
velce de söylediğimiz gibi onun hemen Bir genç kıza, arkadaş1ık ettiği de -
hemen biitün zamanını, velev ki deli -
kanlı arkadaşları ile beraber olsun, spor 
aldığından hissi ihtirasları ile meşgul 
olınağa, kafa ve kalbini yormağa vakıt 
bulamaz. 

AMERIKADA AŞK VE IZDIV AÇ 

Kozmopolitkan müzik kulübünün sa
lonunda, konservatuvardan yeni çıkmış 
ve hakikaten çok 2cki ve sevimli bir kız 
olan Glorya Smithle ko~uyorum. 

Büyük dans salonunun gürültülü ca
zı kulağımıza kadar geliyor .. 

Glorya Smith, büyük ve sami.ıni bir 
neşe içinde bana nişanlısı ile beraber 
geçirdiği bir tatil günü gecesini anlatı
yor. Kırlara açılmışlar. Fakat dönerken 
müthiş bir fırtınaya tutulmuşlar. Bir 
tarla kulübesinin çatısı altında ve ikisi 
de aynı battaniye altına girerek, birbir
lerine sokularak sabahı etmişler! 

- Evvela fırtınadan biraz korktuk 
ama .. diyordu. Sonra korkumuz geçti ve 
biç üşümedik .. 

Balaylarını sinema
larda geçiren genç 

bir cif t • 
Küçük yaşta evlenenlere Ingiltere ve 

AmeriJcada son günlerde pek rastgeli
niyor. Geçenlerde Ingilterede evlenen 
16 yaşında, kızla 20 yaşında bir deli
kanlı da bunlar arasındadır. 

Evlendikten sonra balayı seyahatine 

çıkmak adettir. Fakat bu çocuklar hal
aylarını nasıl geçirecekler? 

16 yaşındaki gelin Mabel Kent ile 20 
yaşındaki güveyi Lesi bunun da çare
sini bulmuştur: Ba1ay1arını .sinemada 
geçiriyorlar. 

&asen iki genç birbirlerini ilk defa 

olarak sinemada görüp tanışmışlar, on
dan sonra da daima sinemaya giderler
miş. Birbirlerini sevip evlenmeye karar 

verdikleri zaman anaları babaları mü -
saatle etmemiş, fakat onların ısrarları 

karşısında razı olmuşlardır. Bununla 

···BİTMEDİ··· 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU 

BUGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Türk müziği (muhtelif şarkı -

Jar - Pl) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve Mete

or Ankara. 
13.10.14 Müzik (küçük orkestra) 

1- Grafin Matize (E.Kalmau) 
2 - Ninna, Nanna (Mişeli) 
3 - Spanische Tanz 63 lspan
yol dansı (Moskovski) 
4 - Moman Müzikal (Şubert) 
Trume aul dem Ozean (J.Gurr 
g'l) 

18.30 Türk müziği (Halk türküleri 
ve oyun havaları) 
(Kemal Niyazi Seyhun, Sadi 

Onunla konuşurken kulüp azasmdan 
olan bir Italyan şantözü yanımızdan 

geçti. Salonun ortasında sigarasını yak
mak için biraz durdu. Sonra yoluna de
vam eiti. Güzel kadındı. Arkasına gey
diği vücuduna sımsıkı yapl§mış dekolte 
tuvaleti hemen hemen göbeğine kadar 
açıktı. Cidden nefis göğüsleri vardı ve 

beraber,. nikah merasiminde hiç bir ta-
rafın ailesi bulunmamıştır. 19.00 

19.15 
Iki genç yeni evli, halaylarını he!' 

Ataman ve Müzeyyen Sener) 
Konuşma (spor faaliyetleri) 
Saat, ajans, Meteoroloji, ve zi
raat kongresi haberleri. 

gün Londranın bir başka sinemasında 
19

.30 
geçirmektedirler. "'---"--- __.... ~----™ o --. ----:---.--~------·-------..._ ..... --.--.... -..,;;-___ -.;.:;;-.;,;.;._= ____ ...... ____ ~rf-... -,;;;;.;;;;;;..;;=;;;;;;;.,;=---------------H? 
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Türk müziği (Muhtelif şarkı 
ve türküler) 
Okuyan (Mahmut Karındaş)' 
Çalanlar (Vecihe, Refik Fer -
san, Fahire Fersan, K. N. Sey
hun) 

zındana gönderdiğini söyledi. yedir lzin verirseniz anlatayım - Haydi .. dedi. Derhal şimdi kalk gi-M asa/ masal icinde Kadın: Pa~ah: . deceğiz. Seni Süleyman peygamber ace-
• - Sen, dedi akıllı ve Adil bir padişah- - Anlat ta işitelim.. le istiyor. 

- J 8 - sın .. Ben bu gece seninle akıl, şeriat yo- Deyince kadın anlatmağa b~<;}adı. Bunun üzerine sel'Ça, dişisi yanında 
du. Sarayın büyük odalarından birinin 1 dilcxini besliyen memlekete karşı bağ
dört duvarını tepeden tırnağa kadar si- lılık gösterir ve düşmana karşı durur
lAhlı adam resimleriyle boyattı. Sanki lar. 
saf saf ordular hazır duruyorlardı. Bo- Padişah vezirinden bu ibretli ve dersli 
yaları tamam olunca kalktı, padişahı da- sözleri duyunca artık öteki nadan vezir
vet etti. den yüz çevirdi ve bu akıllı vezir her 
Padişah ta kalkıp duvarlarına asker ne derse onu yaptı. işte padişahım, ve-

resimleri yapılmış olan odaya geldi. zirlerin değeri ve değerli vezirlerin kıy-
- Bunlar nedir böyle ve bunları ne metleri böyledir. insan her ne yaparsa 

diye böyle saf saf dizdin? danışma ile, meşveret ile yapmalıdır. Ta 
Diye vezirine sordu. Vezir de: ki hem dünyasına, hem ahretine hem 
- Ey padişahım, dedi. Siz benden de devletine bir zarar gelmesin. Şimdi 

parasız, maaşsız asker istediniz. Işte bü- şehzade sizin gadabınıza uğramıştır. 

tün bu yiğitler hiç para istemeden size Zındandaclır ve siz ona kıymak istiyor-
kulluk ederler. sunuz. Bu hal bütün vezirlerinizi ve bü-

Padişah: tün tebaanızı dilhun ediyor. Düşünmi-
- Bunlarda can yoktur. Nasıl kulluk yor musunuz ki şahzadeye kıyacak olur 

ı.derler deyince vezir hemen: ve sonra da size emri hak vfiltl olursa 
- Ey şahım .. dedi. Cansız resimler tahtınız ve bizim halimiz nice olur. Ka

nası! kulluk edemezlerse parasız asker clın sözüne uyup ta kendinizi ve memle
de öyle kulluk edemez. Eğer size asker keti bir felakete siirliklemeyin. 
lhımsa mutlaka onları geçindirmek ve Padişah bu sözleri vezirinden du -
doyurmak Jazundır. TA ki onlar da ken- yunca düşünmeğe daldı. Oj).unu o KUn 

lunda konuşacağım. O zaman benim ha- Sö'LEYMAN PEYGAMBERIN SERÇE hemen gayrete geldi. 
tınnu böyle incitmekten sana günah KUŞUNUN HIKA YE.Si Zümrüd Anka ku§una: 
var mıdır, yok mudur anlarsın .. Sence Süleyman peygamberin hizmetlerin_ - Var git, dedi. Ben gelmiyorum. 
pekfil ınalfundur ki karı ile koca ara - de bir serçe kU§u vardı. Türlü soytarı- Zümrüd Anka kuşu ısrar etti. 
sında karşılıklı bir çok haklar, birbirle- lıklarla, sıçramalarla Süleyman peygam- - Seni zorla götürmeğe emir aldım. 
rine karşı yapmağa mecbur oldukları beri eğlendirirdi. Serçe bütün bütün hiddetlendi. Ken-
bir çok vazifeler vardır. Bir gün Süleyman peygamber ser • dinden birkaç yüz misli büyüklükte 
Eğer erkeğinin dişin.in dibinde bir ce- çeyi yanında görmedi. Hemen zümrüd olan Zümrüd Ankaya: 

rahat olursa kadına vacip olan odur ki Anka kuşunu çağırdı: - Yıkıl git buradan. Yoksa seni şim-
o cerahati dili ile emer. Ve eğer bir ka- - Var git, serçeyi her nerede bulur- di tutar iki parça ederim. 
clın kollarını sıvayıp hamur yuğurur - san al getir.. Dedi. Zümrüd Anka serçeyi delirmiş 
ken erkeği gelerek cilveleşmek istese Diye emir verdi. zannetti. Belki tatlılıkla yola gelir diye-
ellerini yıkamadan erkeğine muti ola.. Halbuki serçe kaç zamandanberi di- rek: 
Bunlara mukabil kadının da hakları var· şisinin yanına gitmiştir. Dişisi ona: - Canım etme .. Haydi gel. Beraber 
dır. !Azım.dır ki erkeği onu aç ve çıplak - Sen bunca zamandır beni ihmal güzel güzel gidelim. 
bırakmıya .. Kapıdan dışarı iş huyumu- ettin, Süleymanın yanma gittin. Onu Dedi ise de serçe biltün bütün kö -
ya ve boş, sebepsiz yere hatırını kınnı- benden ziyade mi seviyorsun ve yahut pürdü. 
ya... Malını ondan esirgem.iye.. Çünkü ondan korkuyor musun ki böyle yapı- - Sana defol git diyorum. Daha hA-
kaclınların hem akıllan hem de etekleri yorsun.. lA buralarda duruyorsun. Yoksa canına 
kısadır. Onlara daim muhabbet ve gil- Dedi. Serçe bunun üzerine dişisine: mı susadın. Daha hAltr burada kalırsam 
ler yüz göstermek gerektir. Ara sıra - Seni ben cihana değişmem, dedi. hem seni öldürür hem de sonra gider 
nazlandıklarına bakmamak, okşamak, Ben Süleymanın yanına kendi keyfim seni bana gönderen Süleyman peygam
hatırlarını ho.s etmek 2erektt.r. ~ - için PllYorum. yoks.a ondan korktu - berin koca sarayını ba§ına geçiririm. 

20.00 Konuşma. 

20.15 Müzik (Cumhur Başk. Flar • 
mo. orkes. şef Hasan Ferit Al
nar). 
1 - Konserto Grosso No. 6 Sol 
minör (Haensel) 
2 - Birinci senfoni (Brahms) 

21.15 Saat, &ham, TahvilM, ve kam
biyo - Nukut borsası fiatleri. 

21.25 Türk müziği (fasıl heyeti -
Acem Aşiran, ve Acem kürdi 
fasılları. 

22.45 Müzik (seleksiyonlar) 
23.15 Müzik (cazband) 
23.45.24 Son ha herler ve yarınki prog-

ram. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiarhk apartman ! 
: Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ· : 
i zmda denize nazır gayet mükemmel: . . . : 
: konforu havi sekiz odah yem mşa • 
S edilmiş bir apartman kiralıktır. ! 
: Görmek istiyenlerin, apartman da·: 
: hilindeki bekçiye, görüşmek için de i 
• • : gazetemiz idarehanesine müraca·: 
• • 
:atıeri. : 
~·······································~· 
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Ve kuruntuların Ko 
doğurduğu 

• 
EMSALSiZ 

Keltl r, Allahın her şe.rden evvel yıl
dırımı halkettigine ve arz. üzerinde de 
ilk olarak palnmut veya meşe ağacına 
vi.ıcut verdigınc inandıkları için bu ılti 

şeye tapmaktadırlar, ve hatta dini r s
lcrine cDrüıd> ler derler ki, bu kelime
nin eski Yunanca cDris> kelimesinden 
mü,.<ıtak oldugu asil.tardır. Dris ise dfo
şe> demektir. Bu da gösterir ki eski Kelt 
dini reisleri büyük Meşe ve palamut 
ağaçlarının dal ve gölgeleri arasında ic
rayi nyin ederlerdi. Böyle büyük ağaç
larda ise, cökse otu> tabü bir parazit 
tir. Dini reisler, en ziyade evlenme me
rasiminde, genç elin ve güveğinin ba~ı
na, omuzlarını bu ökse otunun kırmızı 
tomurcuklarını koyarlardı. işte bu adet, 
aradan yirmiden fazla asır geçmesine 
rağmen yılbaşı merasiminde bu binanın 
u&rur ve dostluk vesilesi sayılmasına ~e
bep olmuştur. 
Vakıu, Kcletlerin bu adetinde oldukca 

şairane bir hal var. Fakat hemen haber 
verelim ki Kelt dini bilhassa şiddet ve 
tedhiş üzerine mi.ıstenittir. Ve fazla sö
ze meydan bırakmamak icin de bu di
nin cinsa.ndan kurban> kabul ettiğini 

haber vermek kafidir. 
INSANDAN KURBAN 

Kurban, Tevfik Fikretin dediği her 
dinde mevcut bir şeydir. Din ekseriya 
kan ister, kandan ho lanır. Dinlerin pek 
çoğunda kurban, mulıt ... lif hayvanlar -
dan yapılır, masun\ bir haybanın her 
hangi bir adak, bir ihtiyaç veya korku 
üzerine kanının akıtılması, Allahın, ba
bası veya hoca, haham veya Brahmanın 
bu arada da kur.hanı ncuedcnin ferahlı 
ğını mucip olunnuş. Tuhaftır ki kurban 
pdcti, en iptidai halk arasında, mesela 
merkezi Afrikada ela vardır. Ve, tarihin 
eski devirlerine inildıkçe, halen de en 
iptidai kaviml<'Tde kurban daha vah i 
şekil alır. 

Halen iptidai kavimler insan kurban 
ederler. 

Eski zamanlarda insandan kurban he
men bütün kavimlerde vardı. Fenikeli-
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!erin in n kurbanı me hurdur. 

Eski Keltlerde de boyl nd:ın 

kurban usulü vardı . 

Fakat, bu usul, ınsan kurban eden di
ğer kavimler n usullerinden başka idi: 

F...ski devırlerde, meselii Fenikeliler, 
hatW. simdiki zamanda, Afrikalı vahşi
IET kurban edecek insanları ancak esir
ler, düşman insanlar arasından seçerler
di. Kcltler ise, büsbütün aksine olarak 
kurbanı kendi aralarında ararlardı! 

Kurbruılıır, ya Dolmenlerin diplerin -
de, yahut ta Manhirlerin üstünde kesi
lirlerdi. Bu da, hususi merasime ve usu
le tabidi. ~rek kurban, gerek kurbanı 
kesecek elini reis ve ayine iştirak eden
lerin baştan başa beyazlar geymesi adet
ti. Kurb.:ın, ekseriya harpte mağlup ol
mamak. harhı kazanmak, hastalıklardan 
kurtulmak için kesilirdi. 

Bu kurbanlar, sureti hususiyetle ha
zırlanmıs bıçaklarla kesilirlerdi. Bunlar
dan bir çoğu, en asağı iki bin sene ev
vele ait olmak üzCTc bulunmuş ve Fran
sada mıntaka müzelerine konmuşlardır. 

Kurban, bekar, kibar ve güzel bir kız 
olmak gerekti. Seçilen kızlar, kurban 
yerine kadar çok defalar kendiliklerin -
den gelirler, millettaşlarının saadetine 
hizmet ettikleri kanaatiyle büy!ik bir 
saadet içinde hulunrlardı. 

Kurban Manhirin üzerine yatırılır, 
ruhani reis, esrarlı bir duadan sonra 
elindeki bıçağı mermer üzerine uzan -
mış, beyazlar geyinmiş genç kızın kal
bine saplar, sonra bu kanlı bıçakla kı
zın başını boğazından keser. 

Genç kızın masum kanı akarken, ayi
ne iştirak edenler hep birden ve ilahiler 
söyliyerek çekilirler, bu suretle kana 
susamış mabudların kazganın tüten ko
kusunu yutmaları Uımamen serbest bı
rakılmış olur. 

MASAL VE EFSANE DIYARI 
Eski Bretoıynlılar, kendilerini Fran

anın en eski mc kOn yeri farzeder1er, 
burada eskıd n oturınu~ ve ya~amış 

olan cGalab lann Fransızl~rın ceddi 

Londrada Mis Merkado atlında şayam hayret derecede soğukkanlı bir domp
tör kadın \•ardır. Kendi büyüttüğü bir arslanla ayni odada yatmaktadır. Merka
donun arslanı onun yoldaşı ve arkadaşıdır. Hiç olmar.sa kendi i bunu böyle 
iddıa etmektedir. 

olan Galların da ceddi olduğu anlaşıl
ınaktad r. Bu ... heple bu diyardaki hal
kın iddiasını hoş görmek icap eder. 

Zaten bu eskiliği ispat edecek mühim 
bir sebep daha vardır. Bretanya, diye -
biliriz ki masal ve efsanesi en çok ve .. 
aynı zamanda en korkunç bir yerdir! 
Arazinin ve saihllerinin fevkalade hu
şuneti, hiç şüphesiz masal ve efsanelere 
de büyük bir tabiye husule getirmiştir. 

Fransada bugün bir Keltografi vardır. 
Bunun erbab ve ınutahassıslarına da 
Keltolog denilmektedir. Bu keltologlar. 
eski Kelt adet, din ve usullerini tesbit 
için çalışmakta ve bir de cRenü Seltik> 
adlı mecmua neşrctmektedirler .. 

Maruf bir ülim olan Keltologlarclan 
bay Romen Linuann bu mecmuada neş
rettiği uzun bir tetkik bilhassa nazarı 
dikkati celbet.miş ve müthiş akisler yap
ını tır. B.Romen Linuar bu tetkikinde: 

«Eski Keltlerin dini reisleri olan 
Drüdler, Keltlcrin arz üzerinden kalk
mı olmasına rağmen hala mevcuttur -
lar ve hiç bir vakıt ta yok olmamışlar
dır. 

clki bin seneden fazla gizli bir mev
cudiyet idamesine muvaffak olan bu es
ki ve gizli din ruhanileri, her zaman di
ni Adetlerini Uıtbik etmişler, hatti genç 
kız kurbanlarını da muayyen vakitlerde 
mabudlanna vermişlerdir!> &milmekte
dir. 

Keltologun bu iddiasını tekike giriş
mezden evvel, bazı diğer hususlann tet
kikine lüzum vardır ki, bu tetkiklerde 
Keltolog Bay Romen'in cKelt mecmua
sı• nda çıkan (Arm-Or köyündeki ef
sane ve masallar ve hakikatle alakalan) 
yazısından alınmıştır. 

Ay ısığının korkunç bazı geceler yn

rattığı na7.arı dikkati celbetmiştir. Bir 
çok memleketler halkı, ay ışığında başı 
açık dolaşanların delirdiklerine, yahut 
gaıip adet ve hareketlerine uğradıkları
na dikkat etmişlerdir. Bu esasa en zi ... 
yadc nHika göstCTen millet, eski Keltler 
olmuştur. Fakat şnyanı dikkat olan da 
.şudur ki, son zaman sinir doktorları 

bir cI~ünatizm> ynni cAy geçme, ~ 
c.ırpm.ı a esasını kabul et~lerdir Lü
natizm ruhi bir hastalıktır. Maddi Araz 
göstermemekle bazı garip münharif ve 
karışık hareketleri icap ettirir. 

Ve bizzat kendimizde ay ışığının üzeri
mizde hlily lı, esrarlı tesir yapbğııu teo
rübe etmi~ bulunabiliriz! 

Bir çok yerlerde, bilhassa Almanya
da asab1 hastalıklar klinik ve hastane -
!erinde, doktorlar, müracaat miktarının 
oyın bedr halinde iken iki misli olduğu
nu tesbit etmi t rdir. 
~ yatılı yerlerde <le, rnürebhi ve 

idareci! r ayın on beşlerine doğru ge
.rek kız ve gerek erkek çoı::uklardu baş
ka bir arabi hal hüküm sürdüğüne dik:
k t eylemi~l r--lör. 

Bu nokUılar, Drüidl ri.n kurban mu-
1 ammasını halledebilir: Genç kızları kur

han etmek ayini ekseriyetle ayın 13-
15 inci g(!C(!leri arasında, ayuı ışığının 
tam olduğu sırada yapılırdı. 

••• atrMEDİ ••• 

1 bir dö ter -.. .. . .. 
şun 

Londra 29 (Ö.R) - Başvekil ve Bn. 1 - Tunus Italyanlan için muhtari -
yet, 

2 - Süveyş kanalının idaresine Ital
yanın da iştiraki .. 

3 - Fransaya ait olan Adisababa-Ci
buti demiryolunun ItaJya tarafından sa
tın alınması .. 

Bcrlin siyasi mahfilleri namına vukubu
lan beyanatı infialle karşılamışlardır. 

övr diyor ki: «Demek iş böyle .. Ital
yanlar da, P..lmanlar da bilsinler ki Çern
herlnyn Fnmsız-Italyan itilafını müza -
kere için Romaya gidecek değildir. In
giliz başvekili başkalarının cömerd kre
dicisi olmıyacaktır. Şimdi lngiltereyi en 

Nevil Çemberlayn bu sabah Çekrestcn 
Duvning Stütiye avdet etmişlerdir. Bu 
akşam Svindon Parka ıhareket ederek 
eski hava nazırı Sir Kingston Vud ile 
zevcesinin misafiri olacaklardır. Başve
kilin Londraya gelecek hafta sonunda 
dönmesi muhtemeldir. O vakıt, hariciye 
nazırı Lord Halifaksla birlikte Romaya 
hareketi için icap eden bütün tedbirleri 
alacaktır. 

Berlin 29 (Ö.R) - Yarı resmi Alman çolt işgal eden mesele ltalyanın son haf. 
mahfilleri namına söz söylemeğe sali'l- tatarda lspanyaya oradan çektiği gönül. 
hiyettar bir zat Fransız - ItaJyan ihtilafı lülerden çok fazla kuvvetler göndermi~ 

Paris 2!) (Ö.R) - Alman gazeteleri 
ltalya ve Fransa arasındaki ihtilafı hal 
için bir dörtler konferansının toplanma
sı ihtimalinden bahsediyorlarsa da bu 
neşriyat Fransada hayretle kar~-ılan -
maktadır. övr gazetesine göreı, ltalyanm 
müddeiyatı şunlardır: 

hakkında şunları söy)emiştir: olmasıdır. 

«Her şey Ing.iliz nazırlarının Romada Çemberlayn Ronuıda Fransız - Ital -
yapacakları görüşmelere bağlıdır. Seri yan ihtilafı hakkında hiç bir §eY gorüş

bir anlaşma beklenemez. Fakat Münih miyccektir. Mussolini Çemberlayna Pa
konfcrnnsı gibi bir konferans yapılması risle Roma arasında tavassutçuluk ro -
en münsip görülüyor.> lünii kubul etfüemiyeoceğine kani ol . 

Paris 29 (Ö.R) - Fransız gazeteleri muştur. 

Ziraat kongresi 
bugün çalışmalarına 

son verecek . . . 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -ı ri, geniş .sahada çabuk iş gören makine
olan köylülerimize göstermişlerdir. lcr kullanmak, münavebe denilen usulü 

Kongrenin heyeti umumiyesi. yarın gütmek ... 
saat 9.30 da yapacağı toplantıda komis - Bunlar benim için düşündüklerimdi. 

yonlnrdaki çalışmaları vf! kararlan mü- Fakat ben Vekiletçe hazırlanan rapor
zakere edecektir. larda bunların hepsinin düşünüldüğü -
öğleden sonra da bu mesa1 devam nü ve daha aklımıza gelmiyen kolaylık

edecek, kongrenin mukarreratını ihtiva ların bulunduğunu gördüm ve anl.aduıı. 
eden rapor :kabul edildikten sonra bir Kalbim ümit ve sevinçle dolu olarak 
kapanış nutku ile kongre mesaisine son karşmıza çıkıyor ve .5İ~ müjde veriyo-
verecektir. rum. Hükümet ve millet bu birlik ve 

RADYO KONUŞMALARI bütünlük içinde çalıştıkça elbette yük-
Dün saat 19 da Ankara radyosunda selecek, zenginl~ek ve feraha kavu

ziraat kongresine iştirak eden köylü şacağız .. 
murahhaslar kongrenin mesai~i hakkın- BIR SAKARYA KöYLüSO 
daki intibaları izah edC'll konuşmalar Eskişehir - Sakarya havzası çiftçile -
yapmışlardır. rindcn Bay Mustafa Gökalp ta d~lin-

Salihli kazasının Altan köyünden çift- düklerini şöyle anlatmıştır: 
çi bay Battal üretmen şu konuşmayı «- Birinci Ziraat ve köy kalkınma 
yapmıştır: kongresine hükümetimizin biz köylüle-

cZiraat ve köy kalkınması> kongre- ri çağmnasmdan çok sevinç ve iftihar 
sinde :bulunmaktan büyük bir zevk ve duyduk. DoE:-duğum, büyüdüğüm ve ça
şeref duydum. Uç ~denberi, ay.rılan lıştığım Sakarya havzasının da çiftçilik 
on bir koniliyonda beni daha ziyade ala- DaKımından az ~6k derUeri ve 1ste eii 
kadar eden .komisyonun işine ve hizme- vardır. Dunu serbestçe söylemek ve ruı
tine ortak oldwn. Göı;düm ki bütün sa- !atmak için Ankaraya koştum geldim. 
yın vekiller ve mebuslarımız biz.imle Kongre esnasında bii~ükle-rimi1i dinle
yakından alakadar oluyorlar. Aramızda dim ve düşündüklerimi söyledim: 
bulunarak ziraatimiz ve bu milli dava cKöylü ve çiftçi kardeşlerim, Sakar
hakkında bizi can kulağiyle dinliyorlar. ya çok kıymelli ve ehemmiyetli bir böl-

Ziraat vekaleti aylardanbcri çalı.,<:mış, gedir. lmparatorluk devrinde bu verim
dertleriınizi araştırmış, raporlar yazmış. li havzanın kıymeti bilinmediğinden ilı
Bu raporlardan anladığıma göre, başta mal edilmişti. Çok münbit ve mahsuldar 
ünlü şefimiz olduğu halde, sayın z.iraat olan bu havza Ankara ve Eskişehir gibi 
Vekilimiz ve onun mutahassıs arkadaş- vilayetlerimiz.in meyvecilik ve sebzecilik 
ları biz çiftçilerin dertlerimizi inceliye- alanıdır. Hükümetimizin teşvik ve y:ır
rek hepsine el koymuşlardır. dmtı ile dört seneden.beri pirinç ve pa-

Hükümetimizin değerli yardımlariyle muk ta yetiştirilmektedir. 

ben köyümde yüz bin kilo akala pamu- Sakarya ırmağının sularından istifade 
ğu yetiştiren bir çiftçiyim. Bu beyaz al- edilir ve gerekli pazar yolları yapılırsa 
tın üzerinde çok titiz davrandım. Mem- bugünkünden çok bereketli mahsul alı
leketim bu beyaz altını yetqtirmeğe çok nacağına imanını vardır. Kongre rapo
elverişli bir bölgedir. Ama eksiklerim runda bu dileğimixin kabul edilmiş bu
deo vardır. Bunun için ne yapmak lazım- lunacağına ve başarılacağına kanaat ge
dır? Bunu ötedeııberi düşünüyorum. tirdik .. Vekalet raporundan anlad.ım ki 

Sulama .. Mibzer .. Ve çapa makinele- Vekllet daha bir çok işler düşünmüş ve 

Çangkayşe
kin nutku 

- BAŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA -

ğuna katlanmaktadır. Eğer bir Japon 
nıilitarizıninc mukavemet etsek bir Ja
pon müstemlekesi oluruz. Bizim istedi
ğimiz milli istiklal, muahedelere hür
met, beynelmilel nizama riayet esası 

üzerinde bir sulhtur ve biz bunun için 
mücadele ediyoruz. Dünyadaki adalet 
kuvvetleri nihayet 7.afer kazanacaktır.• 

FRANSIZ İMTİYAZLI 
MTNT AK ASL."'IDA .. 

Londra, 211 (Ö.R) - Tiyençindcn bil
diriliyor : Çin ticaret odası reisi ve yeni 
rejım tuz ·vergL'>i müşaviri V'hng Çulin 
Fransız imtiyazlı mıntakasmda bir lo· 
kant.adan ~ıkarkcn tedhijçiler tarafın
dan üzerine tabanca ile i.iç el ates edil
mesi neticesinde öldürülınüstür. 

JAPONYADA GÖRÜŞMELER.. 
Tokyo, 29 (A.A) - Prens Konoye im

parator ile görü~tükten sonra murahhas 
lordu meclisihas reisi Ye diğer mümta7. 
.siy ·va il ·· iir Bu nörli:.· 

meler hakkında her ne kadar hiç "rşcy 

1ereşşuh etmemi§ ise de bunları şarki 

Asyada yeni bir niuım ihdasına matuf 
milli siyasetler takibini teshil için kabi
neyi tnkviye etmenin bir mukaddemesi
ni teşkil etmekte olduğu tahmin edil
mektedir. 

hazırlamıştır. Bir cok yerlerde fidanlık
lar kuruluyor. Bağlar, bahçeler kuntl:ı
cak, eyi cins meyve yetiştirilecek, bu· 
meyvcler soğuk hava mah1enleri deni
len evlerde bozulmadan muhafaza olu
nacak, yine soğuk havalı vesaitle pazar
lara gönderilecektir. Böylece mahsulle· 
}erimizin kıymeti yükselecektir. Bu say
dıklarım ve söylediklerimi kongrede 
duyduktan sonra memnun olmam.ak ka
bil değildir. Kongredeki bu çalışmala
rın memleketimize ve milletimize hayırlı 
olmasını dilemekle sözümü bitiriyo · 
rum.> 
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Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası, 

Böyle söyledikten sonra elini Ekziliye nız. On dördüncü Luiyi tahtından indir- - Sevgili Jan .. 
uzattı. 1 mek ve oııun yerine bu tahtın hakiki hak Diyerek ellerini hararetle 1 

götürdü ve oturttu. Kendi de yanı ba
sıklıktan şında ve ayakta durdu. Genç kız hesabı

- Ha>·di i.istadım, dcdj, inbiklerinin sahibi olan monsenyör Luiyi çıkarmak sonra arkadaşlarına <löndü .. 
başına dön .. Bir kralı nasıl bir işkence hususunda yaptığımız hazırlıklara sizin - l\fösy(iler.. Dedi.. Size matmazel 
ile öldürmek daha muvafık olacağını de şahit olmanız lfl7...lm ve faydalıdır. Si- Jan clo Vilyeri takdim ederim. 
belki bu al~ sana .söylerim. zc ayni zamanda on Dördüncü Luinin Yanaklarını hafif hir kızartı saran 

Alşimist, geldiği gibi derin bir hür- bir kurbanını daha göstereceğim. Onun bu guzel kızın karşısında üç erkek, şap-
met ı-everansı yaparak çclcilip gitti. ağLından bir zülum macerası dinliye- kalarını çıkararak eğildiler. 

Şöval~e dö Rohnn arkadaşlarına dön- ceksiniz. Bu suretle devirmek istedigi- Şövalye devam etti: 
dı.i. miz adamın .. Sahte kralın ne mal oldu- - Jan .. İşte Marki d'Efyat.. Kendisin-

- Mosyo Lat,reıııwıd nerede ise gelir. ğunu daha yal.ından öğrenmiş olncaksı-ı den ve isminden si1.e müteaddit defalar 
Dedi.. Haydi.. Odama gidelim ve onu nız. bahsetmiştim. Çok cesur ve ayni zaman
orada bekliyellm. Böyle söyliyerek kapının perdesini da bizim büyük gayemize çok sadık bir 

Bu cehennem gibi sıcak bodrwndan kaldırdı. arkadaştır. Bu iki zata gelince, onlar da 
çı.ktılar. Merdivenin yubnsında bir ko- Girdikleri oda, duvarları kalın halılar kahramanlık, kuvvet, cürct, cesaret ve 
ridor geçerek kalın ipek P4!1'deli bir ka- ile kaplı muhteşem bir oda idi. fedakarlık gibi kıymetli hasletleri şa

pının önUndc durdular. Ayak sesleri üzerine bu odaya açılan hıslannda mezetmiş ve bunlardan başka 
Sövalye Dö Rohan, kapının eşiğinde başka bir kapı a ·alıklandı. Bu kapının asalet unvanına ihtiyaçları olmıyan iki 

bir an durdu. eşiğinde çok güzel. Genç bir kadın .. be- sadık dostturlar. Kendilerini başınızdan 
Markiye donerck : lirdi.. geçen felaketi sizin ağztn.12.dan dinleme-
- Azizim Marki, dedi, .siz, benim sa- YüzUnün harikulade güzelliği kadar leri için buraya getirdim. Ta ki onların 

raydaki bir çok güzel kadınlara kartı nefis endamiyle ve çok tatlı bir tebes- müşterek düşmanunız olan zalim des
soğuk, hissiz ve lakayt kaldığıma merak silinle Şövalye Dö Rohana doğru ilerle- pota karşı hissettikleri kini bir kat daha 
ediyor ve neden lx)>•le yaptığımı sık sık di. kuvvet bulsun. 
bana soruyordunuz değil mi?.. Benim - Monsenyör-._ Matmazel ]an dö Vilyer, acı hatırala-
böyle hareketimin sebebini şimdi anh- Diyerek şövalyenin önünde eğildi. rın ağırlığı altında ).; •.1nunu derin bir 
yacaksınız. Mösyö Faribol ve mosyo Şövalye, iki elini de uzatarak bu genç hüzün ile bükmüştü. 
MistuflP Siz de yanımdan avnlma.vı- kadına do.iru yürüdü.. Şövalye onu kösedeki divana kadar 

na ağır ağır söze başladı : 
- Efendiler .. Dedi .. Bundan dörl ::;e

ne evvel, o ~aman genç bir kız olan ma

dam dö Vilycr, on üçüncü Luinin jan
tiyoınlarından olan pederi ile beraber 
Sen J ermen ormanı kenarında bir köşk
te ikamet etmekte idiler. İkisi de bera
ber mesut \'e asude bir bayat yaşamak
talar iken bir gün Fransa kralı majeste 
on dürdi.incü Lui, ormanda avlanırken 
yolunu kaybetti Ye köşkün kapısına ge
lerek biraz dinlenmek istedi. Eski bir 
asilzade olan madam dö Vilyerin pederi 
kralı evine kabul etti. Ona çatısı altında 
ve sofrasında yer verdi. Kral olmayıp 
ta adi bir fakir de olsa idi o yine böyle 
hareket ederdi. On dördüncü Lui bu 
köşkte gördüğü genç kızın güzelliğine 

vw·ulınuştu. Sarayına avdet eder etmez 
babasının hizmetinde ömrünü törpüle
miş bu ihtiyar asilzadeyi çağırttı. Vücu
du muhtelif harplerde aldığı. şeref yara
lan ile dolu bu adamla, kızuun ismet ve 
bekareti üzerinde pazarlığa gir~ti. Bu 
ihtiyar asilzade, bu namuslu baba ken
disine yapılan bu al~kça tekille cevap 

-- _ , 

olarak kılıncıru dizi üzerinde kırdı ve Şovalye dö Roban susmuş fakat ywn
parçalarını o zamana kadar bir Allah ruklarını sıktığı ellerini beline dayamış .. 
derecesinde saygı gösterdiği kralın yü- Kin ve intikam heykeli gibi diın dik ke-
züne fırlattı. silmişti. 

Bir saat sonra bu ihtiyar adam Basti- Genç kız, başını avuçları içine alınış, 

le atılmış, genç kız yuvasından cebren hınçkıra hınçkıra ağlıyordu. 
alınarak saraya götürülmüş ve kont dö Bu sırada keskin bir düdük sesinin 
Vilyer adında rezil bir adama nikfilı akisleri duyuldu. 

edilmişti. Reı.il adam diyorum, çünkü •• BİTMEDİ•• 
bu adam kendi nikahlı karısını taçlı bir 

sefihin namussuz arzularına tabi kılma- f B O R S l 
~~-istemek gibi bir alçaklıkta bulunmuş-ı A 

Bu cinayet, nilclblarının kıyıldığı gü- UZÜM 

nün ~o;amı olacaktı. Genç kız bu kadar 613 Alyoti biraderler 13 75 15 

ağır bir hakarete tahammül edemezdi.. 353 İnhisar idaresi 12 50 14 50 
Bir kolayını buldu ve.. Firar etti. Ar- ha 15 "t..t? 331 Ş. Riza . .ı:v 
kasından takip ettiler. Tam yakalıya-
cakları sırada tesadüfen ben çıktım. Ta
kip edenlerle yollarını şaşırttım ve bu 

35 Öztürk şirketi 

18 M. j. Taranto 

genç kıu buraya getirdim. Kral avını 1350 Yek un 
elinden kaçırınca büyük bir hiddete ka
pıldı ve ne yaptı biliyor musunuz? 

Genç kızın babasını zındanda işkence-

637004 F.ski yekiln 
638354 Umumi yekun 

No. 
ler içinde öldürdü. Böyle zülumlar, he- No. 
piniz bilirsiniz ki, on dördüncü Lui için No. 
gündelik zevk ve eğlencelerden madut- No. 
tur. No. 

7 
8 
9 

10 
11 

16 75 16 75 

16 17 

l3 75 
14 25 
15 25. 
16 50 
18 T.'i 
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ENVER Paşanın 1

Yuvamı 
OLUMUNDEKİ ESRAR 

-19- FIRTINA . • 

E P K t e Delikanlı başını kaldırdı. Endişeli edecek değiller miydi? 5 nver ş. or2an ev ye= ufukta beU..n, k .. a bulutlara du~~.:..;;::,j:.;!'::;: l 
d v h k t tt• - Yuzmek biliyor musunuz? neşten tunçlaşmıf yanaklarmın ilzerin- S ogru ar e e e l Genç kız, gülerek cevap verdi : deıı süzillüyordu. Sık, sak nefes alıyor, i 

- Hayır. Bilmiyorum. geni§ gölltl kabanp iniyordu. Şu ~ ! 
Ferit, sesini çıkannadL Küreklere a- kada bu kuvvetli erkelin bir tek gaye- i 

Enver pqa tekrarladı: kere ediyordu. nldı. Bütün kuvvetiyle sahile dogru si vardı : Hayatmm en kıymetli hazine. i 

Kendim 
Yıktım 

== Baya11 Necdet 
ezgiilerin Macerası 

YASAK: UÇ Dl.DiZ 
- lbralıim Beyi anmak İ8tiyon.ım. * . çekmege başladı. sini, aevgllislnl kurtarmak. : 
Ha.an Bey Enver pqanın sözlerini Nm..et iki silnlik hir yolculuktan Kız, arkasını sandalın minderine ya.- Genç im, delibnhnın haline bir An - J 

Wtirdiiini anlayınca: eonra Karpn tepqe seldiler. Burada ladı. Zevkle delikanlıyı seyre dalda. acır gibi oldu. Ona haltilıtati a&ylemedi· ArlıaJ"fU'I Biirlıamn hona 41111- Et,J,,,. L 

- Pqam ... dedi. iyi aöylüyonun~ (JOOO) ~ m6rekkep (Toeay Kuvvetli kollannda gerilen adaleler, içi- ltne, zavallıyı beyhude telat ve bey--. ltdtrlı lttılıi"""1n pi Gel ve me • - ZannederilR, JeJi. B.nq. 
rJlot aöylüyonunuz amma ••• Siz. ~rahim Sua) la ~ Enver .,... çok ~em: ne tuhaf bir gıcıklanma hissi veriyordu. na dOşllrdillfuıe pişmanlık duydu. ralılı macerannı cKarun. 6.nR • bapa arW,,.,., tla •elip pılı,.. 
~ tanmııyonunuz. O zat. Eminn ada· ....... Çiinldi aun :ıramand•nben .. ~ Serin bir rüzgir, çıplak omuzlarını ok· Sandal dalplann il7.el'lnden atlıyank )WI» lıadrn ,,.,,.,. alfın4a Yeni ealltır • 
...ı.. Şimdi de daida Yaf'YUl halkın ....... nihayet tah-":":- aönnuttü. şıyordu. Fakat, biraz evvelki boğucu yıklınm sUr'atfyle sahile dolru ~ Aaır .atrınlarrnJa _,,.. ,,.,,. • - ENf-

nda bulunmaktadır. Fakat kendisine S. bbile tamam~ Emiria taraftan olup sıcağın arkasından çıkan rütubetli rUz- du. D.ııa epeyce mesafe vardı. l'erldln, JJıt.t 6lr 'ar Sİİll MIU'CI •asel• Deılİlll •• 
btiyen itimat edilmez. Canavar namm .,........... lbrahim Be,. bahmu~ordu. glr, biraz sonra kopacak fırtınanın ha- takati kesilmek tu.ere ldl. ltendlslnl nl- Je maaamın lserinJe bir pa•la T ereJJit ed• wi6i oltla. 
tlitkününün biriüdir. itte hir bç dakika eoma da llwalum ~· bercisi idi. Rüzglr gittikçe hızlanıyor, çm yardıma çalınnıyordu! Tavrmcla, 6aİJ.m. - S... J.ıi. Siaw• lıa,6.,• 

Enver Pata bu eözleri yine ayni 9e99iz. yin .damı ile karta .~ plece~e~~ı. gök yüzü kararıyordu. Güzin, omuzı.. blr ln enet sahile çıkmaktllll bafk.a ~ •.ı6a.,..n ,,_,. .-.,... soca • ,.....,_al ;.,.,.,ı;... . 
ılikte dinledi. Batını kaldırmadan ve Ha· Enftr .....- ..ht Wi. H..... Beyin ~Y· rının üşümeğe başladıitmı duyuyordu. .. gm almadıjı mılaplıyordu. Yoba ıa.. p, • .... ...,.,,.. __., bir luMla- - ..,.,... .,ıe .._ 
wı beye bakmadan dedi ki: lediii .c;-- .-n ile aıa..k. pyn ıh· Ufukta görünen siyah bulutlar yavat kuyor muydu! nrn 6eni ,,,.aJairnı oe '- pmı l:qs Dq..A-J••lrl ........ 

- Haan Bey •.• Şimdi burada biz tiyart beywa ' 
2 

ıta. ._ yav'"• büyu .. verek _ _._,_.._ kaplıyordu... Bu sual, bir ok gibi beynine saplMcb. ---L -~.&- .,_.Mi. tlirt/9m. K.,,,,. lı..,mm; 
--L ..:.&"- 'L.L \ 10ı...,;LL •. .. ""Y 

1 ua~ ~ -...... '19! Sö•.11-~U:-.J-: _._ 1.ltün meeeleleri tahal ve bir de memle· Uza&tan _, _. 
9 ·~-1 gon.ın· Sakin deniz hafif, hafif kabanyordu. Böyle gUzel ve kuvvetli bir erblln Mer""1a pıuula71 olaıJam: OtarJa. "pa~- ~ • 

ket bakunından olmak üzere iki cepheli ce abnı ,. .......... ICafil.I ele 79ftl 7•· Güzin biraz sonra kopacak fırtınayı dil- korkması ne kadar feci bir teY olurdu. cBeyelenJi, lwia eovelıl•• ............ .,.... 
kontrol etmeie mecburuz. · · vaı ilerleraeie ~ ~ şUnUyordu. Dünya, karanlıklara bürQ.. GOzln, bunu dtlşanmek blle istemedi... llMi. ,_.........._ l..U,li Je fa. • • 

Şahai kanaatime göre sizin fikrinize bir lcalabel• ~-~ necek şimşekler çakacak, bildeki kU.- Birden, oldqiu yerde clotru1da JeiiJim. Barcıya miulirlije .. eJ. - S.yelentl'! 4edi. S.... 111-
l&ve edilecek hiç bir sözüm yoktur. Çün- En önde lbralum. beym adamı bulu·~ balık~ kulübelerinden babalarım, YUbek sesle balırdı: Jlnt. Yeni Anr faatlll.,. elitrN u.ınt yd!mlf 6ir Aıl-.. 
idi lbrahim Beyi tantnUJO~ nuyfSdu Jw9l•rmı ~enlenn çığlıkları yilk- - Ferit ... Ben de küreklere yardım wecti. .ltGruno 6.nsiyen Wmı sa,ı ....... ..., llbi~ 

Fakat, burada, •n .. btD tle, 1'.ır.t ırn_. P8f& İbl"91ıial ~ ada- 1elecek ahırdaki atıar korkarak birlD- edeyim mi? Mm.aiıı 6eılalına. HJıiJıi oLla- .... allr...,aefe ~ W. 
pt yabancl)'1Z ... lcimizde öyl• bir ada- mım tanımıyord:- .. o en ö~de abnı kot- lenne ~kulacaklardı. Beyaz köpükla, Delikanlı, nefesi kesilerek cevap ver- ialllı •ö,,,.,,iiinis 6a o~aıuıa 6en- li iJi. .. . 
""""' ihtiyaç yar ld - iMIMnden töhre- turank pqanın onune seldı. Hemen atan· --ı. dal ] dala hilcum edeceM- di • ~- Jıendi maccrcınu AU anlol • - lliit....,. olmca7UUL A..ı.. 
,_. _ı_ b barelrıa it •vs-un __ ga_ar san • .., H .__ • • tl.?.-ı.? 
Jladen de iatifade edelim. d- ........_ p._.. - u t aqMID• Ü. Bu küçük sandalın, uguı dalga1- _ Fena oım... mai 411"samftll a,anılr.rJı. er ,_. tıa.. ~ _.,.·----· 

Bu aözlerimle lbrahim S.,.iD söls.. • amdan imneie mecbur olmuetu. O mukavemet etmesine imkln yoktu. Mut- Şiquli, ikisi bil"clen kUrekJere )'........ 8İn laf•- ....... 6lr WCI o.Jim. . ..a ~---&. 
•de çal..-lım demek htedilhi......., da abadan Jmli. tık~ V:. ~ el laka devrileceklerdi. 0 zaman, GüdD ı... Nnl~. Her,_ ~· w~ -;- . ••u ...... 7fll-~ 
)De ... •n•m &.ııia a.. .Je Em,,.... eı+ 1 W Eaww 11111& ._, ıle_m ... 6at t' , ...... •rrr6c aaatılwiı l'.rbk, umitaiz bir_. qledi: ,..,,... aıWr•6ilir. '"!-' ~ Jeiiliııı, letlı. Çiiall ~ '* • 
ıuiJle Wr ilmi oldala ........... 0-. t.mal ı...r a6r .W.W iMI MiM ....._ tempc>larla yüzerek uhiJ.e 9boktı. - Biras pyreı edenlkt belki denla .... ..,,. «Mlece •elııaif •epnıf .,.. le dlı)'ClllllltPI._,-:,.. .l: 
ita kanaatini dinlemek, yapec-im- it- riDe ._. ~ hareketleri Mı Mı Olüm Mlibshai hatırına bile ıetinn1- pek fu1a kudurmadan ..bOe eıtpıls. ,..... J.-U, ı.iri ölince~ M • lroJınaian çolf.I 
leri oaa p.. ltJ'ar etmek herı.lde ,... koaaol edi,.ocdu. rdu. Kencline gü nJroNa. llabm GClılin, Pil bir tavarla -.,... lalJada : tlar &ali illMcai lir .,,..,.,..,.. l...ıli le arımal)OI & ı,Clftll .!!=: 
'd.lıi oı.. • 811 Z111a ~r•ndelü ......, ... el çis- '° l k bW ~ Yalnız, se~ _ z...netmem.. Bilmem &eni Jinlqef,ileeJı od- di icW• 6altalllrı;- . '-:v-P-oözleri bmnlökten- oliai Ha· ,.;1eri W. te ..ı._. ı........;,. ... du. El::;.:--_.;: u. ......... ........, -oı..ı.ı. ı.ıabL. tüoüı-nu7fsırılrdepllıoıl-' ,,..,_,_,.,.,.6ir'-'e 
~~omuzuna koyda. Ve aHerinl •kıpnda wnimt Wr hareket nnlL Ve edene ~tını ~hlike,e _ N ı.ıak.u auum? l'u1IDaya ı.- Jeiiliııı. MiMıit scımanınm 6ll- Jen silriilıı..n.i• 111«6-
~ lleyu. gazlerine da....ko E.nr p·oo- ._, da --Mir- ::... .. phU olmok ia~u. ..,ı.nm.'.' Biç -._ • AitMRis lilli .........,.,. ..... ~ ~- •-:;:::: """-

- S.- lllnlaim ~ helrlnndeki mu- metklr buhmuyordu. • Son daJdkeda ona hakikati söyliye. - Amma, 7Uamek bilmiymm. $tınılaraıt.> ·~ ~ bir """!"- • il 
~daha ....adea .... adamlar- p.,. banda. memnundu. Yanmdaki c:ek birlikte bq bqa yü7.erek MhlJe Genç luz, pmuak bir -1e taklJdı: lnaaya 6cıitllll: B.un ~Y!""' ı'1ref oem 79 -. 

Yan ela 8irwlim- Smila iN ...._ ltelrlr-. erbcWan da birer birer Buhara ....ıile .. ı.,::eklardı. ' - Ne zararı var?_ Siz biliyoamwa #ecliel 'T ·~-... labnd Utiyonırn. da B7' 
uki ..... de hayranım. ~ ~G- isimlerini söyftn~: tanıttı. Zaten hayatla da bat. be'8 mücadele 1L Beni lwrtarmmız elbet.. Hem, va- ~~:,=it :,-:ı ,ı:;,•.:..: :..rı:r . 
.. de et bakalım. Şu adamla bır gorll- - B '& - dedi)'OftUD, cleni&e • dlfUw bnlmmn t./Jı ~....,ı.ri birer 6iyil _ NereJe ohJws1 

telim= . . . K 1 Ukt d mdmem.. Böyle bir huebtin - Ud- rOlllClll ,,...,.. prrea-""'• ... Di~ .,,.,, .... On~ nerede sörebilll'Ull acaba) arpat ar aynasın a mi& lçill de tebltkell ......... takdir ...... hnlarua ,..w ... ..,, - Çapa iıs .... --., "•. * eclltim. 11apıam, ......... ımn.&11 a7tiallan • ra.... aq.. #ee • Ji. F"'-t 6ifinıteıliı& ICMJI ..._ 
Enai aüa En • .,. ....., ...._. Be-le ~ terJmderim: Jet f'eswflf• 4e Mr Wde lwnlar- ı. ~ __... 

-.......o1dakl.n...._Wuadaiutil· 1_. I d. ? B l Kurtuluruz.. ~-w ....,.. 
;Jikul köyünn terkederek Korgan~ep ~ ~ r. t(lm er IF U UDSUl' 8fı !'erit, btJmw tıaUrı.: ifi.r.iiill Wıli;;fr.IL .,_ WaA sirlint. 
JöiiU are e . 1 • 1 d • - Şekenm mllll delll. Kürekleri lıl- ,.._ ,., ........ '-'ir- •WM ....,_ H--. 

E.... ~ H- Beyle ~ oraya nasıl yer eşmış er 1r ralmalyalmı. .. rn .. .,, ,. .--. A6 .w 11 ,... ..-.- wrifirlı• ._., 
)Mkeri vazi7eti ......_ .. teebit etmif bu- leriDde b ünlerde ka _ d I cR.. milletiaiD botiii» di7e taft.. Bu emir, iN erkekçe ta'Vll' lmm ...... llr 1 ,..,. le ... elsi•.... 4~ 
~ Enela He.a Be,., 60 ubri Avrupa paete ua r a ga • ol Ki7 b te1t • hlklıaet na PUL W ,.am.Je 6ir ,.,,...,.,. ..,_ Neotl.ıin ~ ... 
ile birlikte Şildikul mevkinde kalacak pat~ dair birçok yazılar çık- :::1an·;~a ~nle~ ç:;:reiia- lliltbit ~ - aiir)emesini, bnplan ;.~;:~· e91' ...... ~"· wr ---~--
ıve Bu~radan sel~ olanlara kup ilk nı:.. . bu JdlçUk memleketin niçin de Ubanyaya ait heniz kiiçlk R.,a Minek takip eUL Dalp1ar lıılrden oot- * • Jıf!nı ~ H ona ma W. 
ıceplae,i ..... .--ti. Ewea b-ı.dul- ha .da ı •ıılL aii'- ae War oldaiu ara11nda birfarlc sBrmediii günlerde W• tu. Durmadan fi"'plrler ~ Dolsuılıldlııt N)'L l,,,.,..lJı • fa ıN dınl.....,. ,..._.,__.,,... 
IJan tehria mllüm Wr kmna kmllaıa mo• pelitik :':n• hllbmndaa hansi dev- kua ~lrniftir. Karpat Raayuında. ecm- Yollanna devam etmeleriDe bnklD ,_ oı..lr.. S.. lllliidlııı11,eana. F.. 'il 
flualif •Ullllrlan için, Hian Bey icabında . . radan ayn! mrede winW Te cenup R ... kalmadı Şimdi, bUttilı ~ .... ,,,,,, ..,.,. Neol.ı .,_, •-lfll· NBCDl:'l'IK JılACDASI 
U. .w· bMm: fldfade ecleceiine •miD· lellent ~ •e7a hansi cini.tin c1qı1m ol el6i bir sa.. mifte.. claluı demllJW!Mll için milvawae te- ............ iM Milli .-Mi. • _ Mektepte iken, dip •"1w'• Ple-
idi, ....... ele phlrde ,civar kiFleıcla .aı.. w terııiı• tAi ••-•• ~ =---barata,..: ~ olduja ihtiıneli minine sarfediyor_.._ J'.,&•-., cii,,.,. wa..l 6ir .. • via .dmcla bir ll8lf ulrn' ı•• ftl'Ch. 
... telif fikider shıllW• 11!1•1 pula Wh .. ~..__WcWrbpJO. de:. k•netlldir. Arilk bir IDltıe U.W.U .-..or1ar- .... ,...., Jia ""'--"•-"'·Çök .,ı.. Çok team w.R Wr brm. 
yapbrlyor ve sünün \iti iı ••911 lrar· ::· Eau ..:ı~e=-~u= a~ 1933 de ha....._. kendilinden iala- dı. Sandal yaYaf yavq su ile ~~ - l.a _.2"~ N

1
• N !.r~..:ı~ Peqlmbe '6nleri.ı~!ı ~:;,. 

fl)unak için tedbid.r .a... W11t O_. -ıya • ' larda buhemı IP' ilılıeclillaiis lJılaorod Delika1•, pt]aiuua ftl' -'9- ı.m~ '!i"t'Jlll J ?Uf ~~ pm kMtllt. O aama - •-
CI . ....._ J"••n••• ICarpat Uluanyw de· Wblba _...... LJ-. ı n--•ı olcl-L-u bltilıda : ......... ÇOA aea fd-if .U.... sar 01mamnpı TramYQla .,_..... 

U L ıli_. A.--L .. _ _ı d .. . • • -.... -- - 'W-muJ"- .._- 8 d L L--L ----.lw .... -.J IJ1.-! -- "--.l- ~ ........ ..a .. ---1 ....... 
Huaa beyin, .. _._ .uda_. • .'er,... ~ - ejiftirmeDin .-ı---. Awk. Mlclratte btiJt1k R.... -Geıda! ... ~..-.ı- - • .--,-.. rW••-• _., .. iDlldik. ~ _. --~-

Bunlan Enver P..- .. lıll a. ...... A' ......,... At h WlrGk bir Uk· lua de llltreaphlua =ıa up ..a. mal.. .. bcnılrtmt! .. 1'allmaal. lir,,.. .... --'r. .... ti bi9e pıcl•r9!d vaa:lfea lllfr&'-
En•• ..... ..._ ..,. ,. ·- .,. ..... dnleei ~ r ı• •• , eden po. ...:. :._ Mo.M, ... --- s.w. ... -· aüıW ......... - a..., 11..ı.,;.,.. • dil. Gençlik bu.. Bir 9:k .Wibnblarla 

nbıba tamam 150 llllrıeri. lul 11 ittik bir P78 • ....... oWuiu hillantl • bir dll ol.a ckl;lk R..tan Wr du. Sewlel, .....- 1llre ... _...,. ,, a.li. •• .-.. ı.....lalı ltol - aJay ._diye "*""'"l·'f"'dık '" meJt. 
olupn:lu. ...._ ....... _. .. ıtluW. ele. (R~· :.:. -· a.. _..... Dnrildlllr. .... ..,...... tup1ummı bu btMlyecldm a1mbk. 
"- .... ŞraJ.dcla b.rakm.t .a.. ...._)ila ~ lralnden bır B n,zlJet karşmada, Rötemeria ..,. oe.m JUıa ılı -.ı• a ,_ı -... _ .,_ _., ..... ....._ Bbıe .ı. yv=nl•• Onları ... 

dulu JO • .-..... - - - _ ............................... ,. ~bir 1ıı ................ le ııanclııh ................ .,...,.. alq °"""' diJe ... , ........... ,.. '"':ı" 
rinde idi. il • re ••rda da 0.-· tedir. ldarlaalllııalut olup olmadalı mQnnaeh ._., ..,... Nıf•'11• ~ Za- ~· tir MWe wcin' ,_. .... Bit- mectilimis ~ 7MK• lillateDıd~ 
Bey ....._ a...,. Hma S.,diııiıi aldliı ~ ~ \1"179nada Ykemleriır Wr -1e olaralr. blmaktadır. Ancak, vUb, bu tehJhl W. lreadi ~ b !..: S 3 J .._. t ı• 'I ;w • lrclll ...... ._ .. ..,ıı _.._ ''i'~~ . 
emir U--. EM. ••ı ı hwenclaana ve~ ~,..-. evvel Çekoe_!ovak· ba .,....1-kMln kiilt8r ~ Wldk unutank onu kurtarmak lglD ~ JlllKbT ... ' H .... Wr - ,.a. la11ft:Aa .Al 1 ' 1 a 
çoktan•• iıti ..._ ,.. -.ı...oetiae b.ila bulunclusu za· .ttJiw nas bralıttıert clldle1 1 ı tını ı .-... Beld ele, 1111 .- boiulaP ..... •l ...._ ._... Su -:-- ' art 1 

Enver pata...._.~,... d • ., .. - pmtilme polldk entirika ve oyun• ~ Zatea ~ 1 celdL ...... •mfwle ilirı d,,..ı.L He -Glıllıll.. JOaıl'lir ... ft ..tlll ~ .... 
nlırken uhip old1fia bullli W11Jor w ..._. Wr "-ol \taa batka bir it sör- ... lllt tldbibe 8'deae lir 9k atııiıuak ,........,,"'flliln'dL Gelip ..... lrbi JJll- .,. • ....,_ .. , ........... ...._ 81tl •tı ........ '"'• _.. 
sittiii mıntakanm Uzbek • nm11 •• dll6 ~tu, Wrat .... ara~a ~.ereyaa eden bil m.mlekıetia ~ bip hio bir kamet ......... y«•rrst. htML ..... '* Dg ..... 11w· 1 ir ....... ._ ŞMeeWa ~ -:S+Or' ,.. "'9 
lerden mürekkep olduiuma da unutmı- elDıilıiik m&cetlelenm bıç küme farkına ..... sempatl beel~it •e dalma bir w W't 1* ..,. ..... Kaawıa ... Gılıa .... ••11nl' • uht ...... .a.ı ......... , r h ... 
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iLAN 
lktısat Vekaleti iç Ticaret umum 
müdürlüğünden: 

T. C. Iktısat vekaleti iç Ticaret Umum müdilılüğü Şirk. 
Sayı: Gene] Ozel Eki 

6-
ANKARA 

B. Kanun 1938 
Ozü: 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türk.iyede çalış
nıasııuı izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Amerikan Tobako Kompani Of 
Di Oryent Ink. Şirketi bu defa müracaatle esas mukavelenamesinde tadilat 
yaptığını bildirmiş ıre Iazım gelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hiikiimlere uygun görülmüş olmakla ilan 
olunur. 

Pul : 2 kurus Tarih : 16 K. evvel 1938 
Mühür : T. C. Iktısat vekaleti iç Ticaret umum müdürlüğü imza okunamadı 
Genel sayı : 14233 
Jsbu ilin suretinin daireye gösterilen aslına ve dosyamızda mahfuz mübri

zi t~rnfmdan imzalı nüshac;ına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz -;ekiz senesi birinci kanun ayının yirmi sekizinci t;arşamba günü. 

lzmir birinci noteri resmi mühürü : imza okunamadı 
4563 (3210) 

Müzeyyel Beyanname 
T. C. Iktısat vekalet iç Ticaret umum müdürliiğü Şirk. 
Sayı: Genel Ozel Eki ANKARA 

B. Kanun 1938 
Ozü: 

6-

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türk.iyede çalış
masına izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Amerikan Tobako Kompani Of 
Di Oryent lnk. Şirketi bu defa müracaatle esas mukavelenamesinde tadilat 
yapbğmı bildirmiş ve lizım gelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edi1erek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla bu 
müzeyyel beyanname verildi. 

Iktısat vekili N. imza olnmaınada 
Pul : 2 lira Tarjhi : 16 K. eyvel 1938 
Miihiir : T. C. Jktısat vekaleti iç ticaret umum müdür1üğü imza okunamadı 
Gt"nel sayı :14234 
l!jbu beyanname suretinin daireye ibraz olunan aslına ve dosyamızda mah

{uı; mübrizi tarafından imzalı nüshasına uygun olduğu tasdik kılındı .• Bin do
kuz yiiz otuz sekiz senesi birinci kanun ayının yirmi sekizinci çarşamba günü. 

lzmir birinci noteri resmi mühürü: imza okunamadı 

TiRE ASLtvE HUKUK H.A -
KJMLlôJNDEN: 

Müddei Tirenin Mısırlı mahal
lesinden kıbrıslı Osman kızı Ay
te tarafından kocası kaatam_onu 
vilayetinin köfk kazasının dere 
burgaz mahallesinde oturmakta 
iken ikametgahı meçhul Mustafa 
oğlu ali aleyhine Tire aıliye hu -
kuk mahkemesinin 381 esas nu -
marasında mukayyet ikame olu -
nan bofannıa davasının cari mu -
hakemesi neticesinde müddeia • 
leyhin karısı Ayşeyi . üç seneden 
fazla bir müddetten beri terk ey
lediği ve vazifeyi zevciyete ria -
yet etmediğinden kanunu mede -
ninin 132 nci maddesi mucibince 
boşanmalarına 5-11-1930 tarih ve 
295 numara ile karar verildiğin -
den if bu ilanın tarihi nefrinden 
itibaren onbeş gÜn zarfında müd
deialeyhin temyizi dava etmediği 
takdirde yukarıda tarih ve numa
ralı hükmün kesbi katiyet edece
ğinden keyfiyet tebliğ makamına 
kainı olmak üzere ilan olunur. 

4555 (3213) 

iZMiR ASUYE 2 Ci HUKUK 
DAiRESiNDEN: 

Karf ıyakada alay hey Salih pa
ta caddesi 195 numarada mukim 
Murtaza kızı Fatma tarafından 
müddeialeyh Kartıyakada Mef -

456% (3%11) 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

Hastalarını Fransız hastanesinde ka
bule başlamıştır. 
Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 

Numara 42 TELEFON : 2310 

baret sokağında 21 numarada ak
tarmacı fehmi aleyhine açtığı bo
tanma davasının müddeialeyh 
namına çıkarılan davetiyede gös-
terilen adreste bulunmadığı ve 
zabıtaca yapılan tahkikatta bunu 
müeyyit bulunmut olduğundan 

davacının sebk eden talebine bi
naen müddeialeyh hakkında ila
nen tebligat icrasına karar veri-
lerek davetiye ile dava arzuhali 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilerek bu baptaki muha -
keme 13-1-939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 10 na talik edil
miş olduğundan yevmi mezkUr 
müddeialeyhin bizzat ve yahut 
tarafından musaddak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hakkın
da gıyap kararı verileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 4556 (3214) 

Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi nıi? .•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır ..... 

«Zümrüt damlası» kolonyasını, «Maskülen - Erkek» «Feminen -
Di:ti» diye iki cins koku üzerine yapmıf. Hilal eczanesinden zev
kinize sröre koku aeciniz. 

• 

' Eczacı bası 
~ 

•' .... 

- Baamane civarında 9 Eylül 
meydanında cephe alan 33,36 sa
yılı adalar üzerinde inta edilmek
te olan belediye garajsantral bi
nasının mütemmimatından ola -
rak mevcut projesine ve icar sart
nameıine merbut listedeki ta~ifa
tı veçhile yeniden yaptırılacak bi
nalar (10) sene müddetle icara 
verilecektir ve 20-12-1938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarfla artırmaya çıkarıl -
mıttır. Takım halinde icar edile
cek bu binaların 10 senelik icarı
nın muhammen bedeli elli bin li
ra olup hu para pefİnen alınacak
tır. Müzayedeye ittirak için mu -
vakkat teminat miktarı 3750 lira
dır. Yaptırılacak binaların proje
lerini görmek istiyenler belediye bq 
mühendisliğine, icar §&J'tnamesini 
görmek istiyenler de belediye bqki
tipliğine müracaat ederler. Ta§radan 
iatiyenler proje ve icar §arlname
ıının ( 250 ) kurut bedelini ve 
poata ücretini göndennelidirler. Ka
palı zarfla ihalesi 6 / 1 / 1939 
Cuma günü saat 16 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. btirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun ta
rifi dairesinde :hazırlanmıs teklif 
mektuularını ihale tarihi ;,ıan 6-
1-939 Cuma günü azami saat 15e 
kadar encümen reisliğine verme
lidirler. 

"'il ?7_~0.:l 4437 (3137) KOLONYALARI 
. - iKıçefmelik tuzcu mahal

lesinin 770 inci sokağında yeni -
den yapıhrılacak 175 metre boy
da kanalizaayon bat mühendis
likten ücretsiz olarak tedarik edi- il: 
lecek ketif ve fartnameleri veçhi- ~ 

Emsalaizdir 
Yeni lüks ambalajlarda 

Depo: Ş 1 F A E C Z A N E S 1 
le açık eksiltmeye konulmu~tur. 

fıı~ıi!.~~:~1~::?9~;a~;mkauru;:~ ·~ YURDDAŞ DiKKATi. -
saat 16 dadır. lstirak edecekler ~-- . • 
68 lira 25 kuru~luk teminat mak- • Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyo-~1 
buzu ile encümene gelirler. nana öldüren en müthiş alet sıtmadır-

2 - Pazaryerinde belediye &U VATANDAŞ! .. Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
anbarmda mevcut takriben beı:s kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (KİNİN) dir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır ... 
tori rni~tarında hurda font su ho- Beynelmilel bb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 
n~ları ıle pc.rça1arı açık artırma • - ______ ..., ____________ ....;;;.... 
ile satılacaktır. Kevif bedeli be. Bugünün tababeti kininin bu harikulMe kuırveti.ni arttırmak; halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı önlemek ve sıtma 
her tonu 48 liradan 240 liradır. parazitlerini derhal iSldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat 
ihalesi de 13.1.1939 cuma günü hülisalariyle blrleıürerek BİOGENİNE müstahzannı hazırlamıştır .. 

leri hM rnühendi~likten ücretsiz saat 16 dadır. Ke'!lif ve ~artname- B 1 o G E N 1 N E 
olarak tedarik edilir. ı,tir&k ede
cekler 18 liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

3 - Güzelyalı pazar yeri orta
&ındaki dö,emesiz yerlerin beton
la döıettirilmesi isi baı mühendis
likte~ ücretsiz ola'rak tedarik edi
lecek ke"if ve ~artnameleri veç -
hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
K~tif bedeli 739 liradır. ihalesi 
de 13-1-939 cuma günü saat 16 -
dadır. iAtirak edecekler 55 lira 
50 kuru~luk teminat makbuzu ile 

Sıtmadan korunmak ve kurtulma"ll icin en l:Jirinci devadır. 
' 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kilırecik1eri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı 
giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şıfa temin eden bu yüksek tesirli İLAÇ her 

encüme~e gelirler. 
27-30-3-10 4521 (3196) 

- itfaiye için ıatın alınacak 
bir adet komple itfaiye tipi klavuz 
otopompu itfaiye müdürlüğünden 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
mali ve fenni tartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmu9-
tur. Muhemmen bedeli 5500 lira
dır. Muvakkat teminat mikdarıda 
412 lira 50 kuru,tur. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/1/939 
salı günü saat 16 da Belediye en
cümeninde yapılacaktır. ittir ak 
edecekler 2490 sayılı kanwıun la
rifi dairesinde hazırlanmış teklif 
mektublarını ihale tarihi olan 
10/1/939 salı günü azami anat 
15 e kadar Encümen reisliğine 
vermelidirler. 

25-30-3-6 (4501) 

Beher metre murabbaı 600 ku
ruftan 1903 lira 50 kurut bedeli 
muhammenli 7 nci adanın 317.25 
metre murabbaındaki 6.6-1 ve 
7-1 sayılı arsalarının satıfı batka
tiplikteki fartnamesi veçhile 10-
1-39 salı günü saat 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. lttirak 
edecekler 142 lira 76 kurutluk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

25-30-3-6 ( 4500) 3186 

kuruştan 1848 lira bedeli muham
menli 13 üncü adanın 308 metre 
murabbaındaki 26, 27 sayılı arsa
larının sahtı ha,ki.tipliktelri fart
na.meai v.eçhile 6-1-1939 Cuma gü
nü saat 16 da açık artırmak ile 
ihale edilecektir. İf tirak edecek
ler 138 lira 75 kurutluk teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

3 - Beher metre murabbaı 25(). 
kuruttan 7869 lira 7S kuru, be
deli muhammenli 26 ıncı adanın 
3147,5 metre murabbaındaki (1) 
sayılı arıaaıwn aabtı pefin para 
ile ve ücretsiz olarak bafkitiplik
teki görülecek tartnamesi veçhile 
kapalı zarfla artırmaya çıkarıl -
mıttır. ihalesi 6-1-1939 Cuma gii.; 

nü saat 16 da belediye encüme
ninde yapılacaktır. Müzayedeye 
ittirak için muvakkat teminat. 
miktarı 590 lira 25 kurut tur. itti
r ak edecekler 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlanmtt 
teklif mektuplarını ihale tarihi 
olan 6-1-1939 cuma günü azami 
aaat on beşe kadar encümen reis
liğine vermelidirler. 

4 - Ali Çetinkaya cadcksinin 
Fransız hastanesi önünden Şük -
rü Kaya bulvarına kadar uzanan 
kısmı i]e Tevfik Rüttü Aras cad
desinden ayrılan 10 metrelik so
kağın bir kısmı üzerinde bulunan 
molozların kaldırılarak yolların 
açtırılması İfİ haf mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ketif ve tartnamesi veçhile açık 
ekailtmeye konulmuftur. Ketif be
deli 436 lira 2 kuruttur ihalesi de 
10-1-1939 salı günü saat 16 da 
dır. İftirak edecekler 32 lira 75 
kuru~luk teminat makbuzile encü
mene gelirler. 

20-27-30-3 4433 (3136) 

1 - Ba,kitiplikteki fartnamesi 
veçhile havagazı fenerlerine 3q 
numaradan ( 4000), 36 numara
dan keza (4000) ve 37 numara
dan da { 5000) adet ki ceman 
( 13000) adet Amyant &atın alına
caktır. Beher 35 numara Amyant Beher metre murabbaı 350 kuruı-
20 kuruştan, 36 numara 17 kuruf- tan 1519 lira bedeli muhammenli 61 
tan ve 37 numara da 12,5 kurut- inci adanın 434 metre murabbamda
tan heyeti umumiyesinin muham- ki 20 sayılı arsaaınm sahtı batkiıti~ 
men bedeli 2105 liradır. Açık ek- likteki §artnamesi veçhile 10,1,939 
siltme ile ihalesi 6-1-1939 Cuma salı günü saat 16da açık arb.rma ile 
gijnü saat 16 da dır. ı,tirak ede- ihale edilecektir. lıtirak edecekler 114 
cekler 158 liralık teminat mak- liralık muvakkat teminat makbuzu 
buzile encümene gelirler. ile encümene gelirler. 
2- Beher metre murabbaı 600 21, 27. 30, 1 4452 (3151) 

ECZANEDE BULUNUR 

228 sayılı Ulamış Tarım kredi 
kooperatifi yönetim kurulundan: 

23/9/938 tarihinde üsnonıal olarak top}anan genel kurulumuz taraiından 
kooperatifimizin 85 numar3lı Seferihisar tanın kredi kooperatifine devir ve 
ilhalo hakkında verilen karan Yüksek iktisat vekaleti ve T. C. Ziraat Ban
kası umum müdürlüğü fa5dik ve keyfiyet Seferihisar noterliğince 23/12/938 
tarih ve 175 umum numara ile tescil ve kaydedilmiş olduğundan 228 numaralı 
kooperatifimizin bu tarihten itibaren infisah etmiş olduğu ilan olunur. 

4557 (3212) 

Deniz bank iz mir şubesinden: 
I.imanımıza gelecek adi veya kutuluk kereste ve azman yüklü vapur ve 

motörlerin boşa1tmn işi eksiltmesinde istekli bulunmadığından eksilme 10 ka
awıusani 1939 salı günü saat on~ bırakılmıştır. 

4561 (3215) 



30 Kanunuevvel Camına 1938 YENIASJR SAHIFE9 
o 

Umdal GR p n • 
ı 

• 
ı 

tercih ediliyor ? .. 

Oli ·ier ve Fra telli Sperco j Deu sche Le-
UMUMi DENİZ ş·· kA v A L. • A.cENTALıcı LTD. ure ası apur centası vante ınıe 

HELLENIC LİNES ı.rD. BJRJNCİ KORDON REES ADRiAriCA s. A. DJ 
BİNA.il rEL. 244J NAVJGATİONE -- G. M. B. H. HAMBURG Niçin daima 

Çii n k Ü 
ATHİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 POLO 3 b' . . '-"- da Lo MACEDONİA vapuru 2 den 7 soııkl· vapuru ırmcı .IUillun n- . 

• da beklenilmekte olup, Rottcrdam Ham· dradan eli yük ıkaracak ve ayni za- P. FOSCARI motörü 27 - 12 tarihin- nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bre-
burg ve Anvers limanlarına yük alacak- manda ian~a ve iıull i in··"" alacak- de gelerek 28 -12 de Leros, Rod.os Brin- men ve Hnmburg limanlan için yük ala-

Evvelki gün soğuk almıştı. 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, Si• 

a ve sancılan 

GRiPiN 
Sotak algın-

~' nezleye, 
~ diş, bel, 
Sinir, adale ağn-

le romaüı

brp bil
miieair-

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz 

ICABINDA OVNDE J KAŞE AUNABILiR.. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınuuz .. M. 

"'?· 
juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuvarlarında hazırlanan Juvantin saç 
boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak ter
lemek hatta deni%e girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat ~ağa
ulanncla arayınız. 

En dddt ve emniyetli markadır. 

B·R 1 S TOL 
Beyoğlunda 
~2zZ21 

Sirkecide 
~..:7.)!Z;('.7...ZZ7..X-~~ 

Bu her iki otelin mü .. tcciri 'fiirkivenin en eski otelcisi B..ı\ Y OMEB LUT
FU,dür. 43 senelik tecrübcü idaresiyle bütün EGE hnlkına kendisini sevdir
miştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki ralıatı bulurlar. 
lstanbulda biltiin EGE ve lzmirlilcr bu otellerde buluşurlar. 
Bir (Ok hu!wıiyctleriae i18vetcn fiatler müthi" ucuzdur. 

tır. t ç ~....... disi, Bari Trieste ve Venedik. limanları- caktır. 
HELLAS vapuru 3 kanunusanide bek- ır. na hareket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 son kAnu-

lenilmektc olup, Rotterdaın Hamburg ve Deutsche Levante•Linle LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- nuna kadar Anvers, Rotterdnm. Brem.en 
Anvers limanları için yük alacaktır. DELOS vapuru birinci kAnunun orta- rek ayni gün Patmos Leros Kalimnos, ve Hamburg Umanlan için yük alacak-
GRİGORİOS C. ll vapuru 10 kruıu- sında Hamburg, Brcmen ve Anversten İstanköy ve Rodosa hareket eder. tır. 

nusanide beklenilmekte olup, Rotter- gelip yük çıkaracaktır. CİTA Dİ BARİ motörü 29 - 12 tari- TAHLİYE : 
dam, Hamburg ve Anvers limanları için LİVERPOOL HArrı hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire KRETA vapuru 9 son kllnuna doğru 

Hamburg, Bremen ve Anvcrsten mal 
çıkaracaktır. 

yük alacaktır. ALGERİAN ve LESBİAN vapurları Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına 
ANGHYRA vapuru 20 kanunusanide yüklerini İstanbulda aktarma ederek hareket eder. 

beklenilmekte olup, Rottcrdam, Ham- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel -- --burg, ve Anvers limanları için ylik ala- ~tir. 

caktır. ·aoY ALE NEERLAN 
BELGİON vapuru 25 kununusanide DAİSE KUMPAHY ASI 

AMERfCAN EXPOar 
LİNİES 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham· EXTAVİA vapuru 29/ 12/ 938 de bek-
b An li ı · · " k ı 16 da c n.stanza v liınanl · · GANYMEDES vapuru limanımızda urg ve vers manan ıçın yu a a- o ve ama an ıçın . . !eniyor. Nevyork iç.in yük alacaktır. 
c3ktır. hareket edecektir. olup 31 - 12 tarihındc Rotterdam, Ams-

Lüks vapuru paznr günü 8 kAnunusa- terdam ve Hamburg için yük alarak ha
nide saat 16 da beklenilmekte olup reket edecektir. 

--
-*-

BALKANJ'AR ARASI 
HATTI 

ZETSKA PLOV:b>BA A. 

9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden TRAJANUS vapuru 14/ 1/ 939 tari
hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik hinde Rotterdam, Anl.5terdam ve Ham
limanlan için yolcu ve yük alacaktır. burg limanları için yük alarak hareket 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, edecektir. 

DEN lfORSKE MİDDEL· 
HAVSLJHJ.JE, OSLO 

BAALBEK. motörü ll son kanuna 
doğru İskenderiye, Dieppc ve Norveç 
umum limanları için hareket edecektir. 

D.KOTOR 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak--- -*-(( f, O V C E fıl )) 'kında acenta bir teahhüt altına giremez. 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Daha fazla tafsilat almak için .Birlnci SVENSKA ORJENrE f,f 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği Kordonda 152 numarada aUMDAL· • SERVİCE MA.RİTİME 

--
hatta mensup Yugoslav bandıralı umumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat "'!İEN K'!.~PAHY A~~ ROUJıf AİN 

L OV C EN • edilmesi rica olunur. LIGURİA tnotoru 4/ l ; 939 tarihinde DUROSTOR vapuru 28 birinci.kanunda 
Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Telefon : 4072 Müdilriyet ~elcrek Rotterdam, Hamburg, Gdynia beki 1 Köste' · · yük' alacak-

Isk dina Baltık l
. ___ , . . en yor. nce ıçın 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat Telefon : 3171 Acenta an vya ve ıuu.u.uan ıçm tır 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak1kat : 

Sabah, öğle ve aqam her yemekten 
sonra günde 3 defft 

Kullanmak 

Şnrtiyle 

y 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının hari
.alnrm dan biridir. denilebilir. 

Kokusu güzel czzeti hos, mik-W~~-.. ~~ 
roplnra karsı tesiri yüzde yüz

dü ..... 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirn1iş sayılırlar saha h öğle ve 
akşaın her yemekten sonra güoda 3 defa 

dislerinizi hrçalayınız • 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en halisidir .. 

ilıı defa süzülmii.ştür Şe,.IJet gibi lçllelJUI,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu bam karşısında.. 

.·, • • . !/"··· .. ., •• , . . . •... • ~. •. :---~~. ... ,,.. 

Izmir Posta 
lüğünden: 

Telgraf müdür-

, 

1 - Bedeli ke~fi 7 45 lira olan P. T. T. Müdürlük binası dahilinde
ki kalorifer lc:azanınm tecdidi ve tesisabnın tamiratı mevcut keıifname 
ve '8rlnamesine tevfikan 5/1/939 tarihine müsadif perfembe günü 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün 9 dan 17 ye kadar P. 
T. T. Müdürlüğünden bedelsiz olarak ,artnameyi alabilirler. 

3 -Taliplerin teminatı muvakkate olan 55 lira 88 lruruıu P. T. T. 
vemesine yatırarak alacakları mald)uzla tarihi mezk-Urda saat 15 de 
müdüriyette mütetekkil satınalma komisyonuna gelmeleri ilin olu-
nur. ?'\ 25. 30. 3 4424 3131) 

mal alacaktır. · 
ARAGON motörü 21/1/ 939 tarihinde 

Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve 
Baltık limanlarına hareket edecektir. 

--
SERVİCE MAIUriME 
Roumain Kampanyası 
P E L E Ş vapuru 9 - 1 - 1939 tarihin

de gelerek Malta, Marsilya, Ccnova li-

--
.JOHNSrON WARREN 

LİNİES LTD. 
AVİEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstencc 
limanlarına yük alacaktır. 

--
manları için yük ve yolcu alacaktır. Vnpurlarm hareket tarihleriyle nav· 
İlan~i hareket tarihleriyle navlun- lunlardnki değişikliklerden ncenta me

Jardaki değişikliklerden dolayı acenta su1iyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha faz.la taf- Daha fazla tafsilat icin Birinci Kor
silat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Vnn Der 
rada FRATEI.Lf SPERCO vapur acen- Zee vapur acentalığına müracaat edil-
t.asına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFO~: 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

T O P A N E 

Terazileri 
Türkiyenin en birinci terazi fabrikasının ma· 

mulatıdır. Taklitlerinden sakınınız-

~umbaraı bini 

~ı 
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lZMtR sıcıu TJCARET MEMURLUöUNDAN: 
- DONKO SAYIDAN DEVAM -

Amortismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi mik
tarını tayin ve temettüatın sureti tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye 
teklif eder. 

işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı ve yeniden maddeler 
ilavesi hakkında heyeti umumiyeye teklifatta bulunur. 

Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruznamesini 
tanzim ve tesbit eder. Heyeti umumiyenin bilumum mukarreratını 
icra ve infaz hususunda meclisi idare heyeti umumiyenin vekaletini 
haizdir. 

Meclisi idare azasının heyeti umumiyece azilleri ve icra ettikleri 
muamelatın heyeti umumiyece ademi kabulü halinde üçüncü şahıslar 
tarafından iktisap edilmiş olan hukuka halel gelmez. 

Madde 3 7 - Meclisi idare haiz oldu~u iktidar ve selahiyetlerin bir 
kısmını umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği karar
ların tatbikini azasından bir veya bir kaçma tefviz edebilir ki bu zeva
ta mürahhas aza denir. Mürahhaslar müteaddit ise ekseriyeti ara ile 
ittihazı karar ederler. 

Mürahhas azaya verilecek vazife ve selahiyetleri ve ücretler meclisi 
idare tarafından tayin olunur. Bu ücretler mesarifi umumiyeye ithal 
olunur. 

Madde 38 - Meclisi idare şirket işlerinin tedviri için münasip gör
düğü selnhiyetlerle hissedarandan veya hariçten bir veya bir kaç mü
dür tayin edebilir. Bu müdürlerin vazife ve selahiyetleri müddeti me
muriyetleri tekaüt veya azilleri şeraiti hakkında mukaveleler aktede
bilirler. Meclisi idarece müdürlerin nasp ve azilleri keyfiyeti tescil ve 
ilan ettirilir. Ancak müdürler meclisi idare azasının müddeti memuri
yetlerinden fazla bir zaman için tayin olunamazlar. 

Bundan başka meclisi idare bir veya bir kaç mesele için hususi ve
kaletname ile münasip gördüğü bir veya bir kaç zatı tevkil edebilir. 

Madde 39 - Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın mu
teber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için meclisi idarece vaz'ı imza
ya mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi suretile im
za edilmiş olması sarttır. Bu imzalar sicili ticarete tescil ve alelusul 
ilan edilecektir. 

Madde 40 - Meclisi idare azası deruhte ettikleri vezaifin ifasından 
ve şirket namına yapmış oldukları ukut ve muamelattan dolayı şahsen 
mesul değildirler. Ancak kanunun ve işbu mukavelenamenin kendile
rine tahmil ettiği vezaifi tamamen ifa etmemek suretile sebebiyet ve
recekleri zararlardan dolayı müteselsilen mesuldürler. Şu kadar ki ken
dilerine verilen vezaifin ifasında ağır hata ikaı ve yahut selahiyetlerini 
tecavüz suretile vaki olan zarar kimler tarafından ika edilmiş ise me
suliyet yalnız onlara terettüp eder. 

Bu mesuliyet hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktarına maksur
dur. 

Madde 41 - Meclisi idare azası şahsen alakadar bulundukları hu
ausatın müzakeresine İştirak edemez. Ve heyeti umumiyeden izin al
madan kendi veya şahsı ahar namına bizzat veya bilvasıta sirkede bir 
muamelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müsaadesini 
almaksızın şirketin icra eylediği muamelei ticariye nevinden bir mu
ameleyi kendi veya ahari hesabına yapmıyacağı gibi ayni nevi mua
melei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsen mesul aza sıfatile dahil ol
mazlar. 

Madde 42 - Meclisi idare şirket hesabına şirket hissei senedatmı 
İştira veya işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz 
veya avans ita edemez. Şu kadar ki temettüattan tefrik olunan meblağ 
mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatmm işti
nun İçin heyeti umumiye meclisi idareye se1ahiyet verebilir. 

Madde 43 - Meclisi idare işbu esas mukavclenamenin (78) inci 
maddesi mubicince tefrik ve ita edilecek temettü hissesinden maada 
her İçtima günü için miktarı heyeti umumiye tarafından tayin ve tes
bit edilecek hakkı huzur alırlar. 

Bu hakkı huzur idare azasının hidematının ve tedviri umur ıçın 
tahsis ettikleri zaman mukabili olduğu cihetle içtimada hazır bulun
mayanlara tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan hakkı 
huzur verilmesi memnudur. 

DöRDONCO FASIL 

Mürakipler 
Madde 44 - H eyeti um iye her sene gerek hissedarlardan ve 

gerek hariçten azami Üç sene için bir veyahut beşi tecavüz etmemek 
üzere müteaddit mürakip intihap eder. ilk hesap devresi için mürakip 
olarak Bay Şefik Çullu intihap edilmiştir. Bir mürakip intihap edildiği 
takdirde bu mürakibin, müteaddit mürakipler intihap edildiği takdir
de nısfından bir ziyadesinin Türk olması lazımdır. Müddetleri hitam 
bulan mürakiplerin tekrar intihapları caizdir. Vazifeleri hitam bulan 
meclisi idare azası heyeti umumiyeden beraet iktisap etmedikçe mü~ 
rakip olarak intihap olunamazlar. Mürakiplerin meclisi idare azalığına 
intihapları ve şirketin memuru sıfatile umur ve muamelatını tedvir 
etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare azasının kendilerine ve usul ve furuundan birisine ka
rabeti olanlar mürakip intihap olunamazlar. Mürakipler her vakit he
yeti umumiye tarafından azlolunabilirler. Mürakip]erin tayin ve teb
dilleri meclisi idare tarafından derhal sicili ticarete tescil ettirilmekle 
beraber gazetelerle de ilan ettirilecektir. 

Müteaddit mürakiperden birinin esbabı kanuniyeye binaen vazife
sinden sukutu halinde diğer mürakip ve mürakipler heyeti umumiye
nin ilk içtimaına kadar ifayı vazife etmek üzere yerine birisini intihap 
ederler. Bu suretle vazifesinden sukut eden rnürakip bir kişi olduğu 
takdirde heyet i umumiyenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak üze
re alakadarlardan birinin müracaati üzerine merkezi şirketin bulundu
ğu mahal mahkemesi tarafından bir mürakip tayin olunur. Bu hususta 
meclisi idare azasının da mahkemeye müracaati mecburidir. 

Madde 45 - Mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umumiye
sini mürakabe ve hesabatını tetkik ve teftiş v~ meclisi idare azasile 
rniitte fikan bilançonun sekli tanzimini tayin ve hisse senedatının vazi
yetini tesbit, velhasıl şirketin menafii ne muvafık gördüğü her nevi 
müraknbe ve teftişatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile 
zaman zaman şirket kasasını ve kuvud ve defatirini kontrol ederek 
m evcudun kuyudata muvafakatini te .. bit ve meclisi idare azasının 
kanun ve irket mukavelenamesi ahkamına tamamile riayet eyleme
lerine nezaret ve sene nihayet · nde içtima edecek olan heyeti umumi
yeye şirketin vaziyetini, hesabatı ve bilançosunu ve meclisi idarenin 
faal"yeti hakkındaki kanaat ve mütalfıatını havi bir rapor takdim et
mektir. M ürakipler e babı mübreme ve müstacele tahaddüsü halinde 
hey ti umumiyeyi fevkalade olarak davete mecburdurlar. 

ı 1 dde 46 - M ürakipler kanunen ve isbu esi;'ls mukavelename ile 
kendılerine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifo etmedikleri takdir
d~ mütesels"len mesul ve vukua gelecek maddi ve hakiki zararları za
mindir. 

Madde 47 - Mürakipler hissedaran tarafından meclisi idare azası 
veva miidür aleyhine vaki olacak şikayeti tahkik ve tetkik ile sihhati
rıe kail old ukları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına derç edecek
lerdir. 

Sermnyei şirketin onda birine malik olan hissedaranın talebi üzeri
nı: m iirakipler heyeti umumiveyi fevkalade olarak içtimaa davet et
meğe ve miiracaati icap ettiren maddeyi ruznameye ithal etmeğe mec
burdurlar. 

Mürakiplere müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalade içtimaa 
davet olunmasını talep eden hissedaranın sermayei şirketin yüzde 
onunn tekabül eden mıktardaki hisse senetlerini muteber bir bankaya 

YE1flASIA 

tevdi etmeleri lazimdır. 
Madde 48 - Sermayei şirketin onda birine muadil hisse senedatina 

malik olan hiseedarlar, heyeti umumiyenin kararı hilafına meclisi ida
re azası aleyhine ikamei dava edilmesinde israr ederlerse bir ay zarfın
da mürakipler ikamei davaya mecburdurlar. Su kadar ki bu akalliyet 
mürak.ipler haricinde bir vekil de intihap ve tayin edebilirler. Ve hisse 
senetlerini de şirketin melhuz zarar ve ziyanına karsı teminat olarak 
davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir bankaya tevdie 
me~burdurlar. Davanın reddi halinde davayı talep eden akalliyet şir
ketın maddi ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine mecburdurlar. 

Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenid olursa olsun meclisi 
idare azası aleyhine ikamei dava olunmasına mütedair bulunan kara
rının icrası keza müralciplere aittir. 

Madde 49 - Mtirakipler meclisi idare müzakeratmda rey ve müza
kereye iştirak ehjlek şartile haiz bulunabilirler. Ve münasip gördükleri 
teklifatı meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi ve fevkalade içtimaları 
ruznarnelerine ithal ettirebilirler. 

Madde 50 - Mürakipler heyeti umumiyece takdir ve tesbit edilecek 
ücreti alırlar. İşbu ücret şirketin mesarifi umumiyesi meyanına ithal 
edilir. 

BESINCt FASIL 

Heyeti Umumiye 
.Madd~ 51 -.- ~irketin hissedarları senede laakal bir defa heyeti umu

mıye halınde ıçtıma ederler. Kanuna ve işbu esas mukavelename ah
kamına muvafık surette İçtima eden heyeti umumiye umum hissedar
ların heyeti mecmuasını temsil eder. 

Bu sure~le içtima eden heyeti umumiyede ittihaz edilen kararlar ge
rek ~uhalıf kalanlar ve gerek İçtimada hazır bulunmıyanlar hakkında 
mer ı ve muteberdir. 

Heyeti umumiyeler ya adiyen veya fevkalade olarak ictima ederler. 
Heyeti umumiyei adiye devrei hesabiyesinin hitamından itibaren 
(_üç a! zarfında) ve senede her halde bir defa vuku bulur. Bu İçtimada 
sırketın !'!enelik muamelatı umumiye ve hesabiyesi tetkik ve ittihazı 
karar olunur. 

Heyeti umumiye fevkalade şirket muamelatının istilzam ettirdiği 
ahval ve zamanlarda içtima eder. 

Tesis h~yeti umumiyeleri bu fasılda tasrih edilen heyeti umumiye
lerden harıç olup bunlar hakkında Ticaret kanununun ve işbu esas 
mukavclenamenin kısmı mahsusunda münderiç ahkam caridir. 
. Madde 52 - Heyeti umumiyeİ adiye zamanı muayyeninde meclisi 
ı~are ve. ?u~lann ademi tesebbüsleri halinde iktısat vekaletinin dave
tıle akd~. ıçt~a ~der. Bundan başka doğrudan doğruya meclisi idare 
':eva m_urakıplerın veyahut sermayei sirketin laakaI onda biri kıyme
tınde. hıss~ se~e~atı~a ~alik olan hissedaranın esbabı mucibeyi havi 
tc:_Jeb~ t:ıhrırlerı uzerıne ıdare veya mürakiplerin ledeliktiza iktısat ve
kal~tının heveti umumiyeyi sureti fevkaladede içtimaa davete selahi
yetı vardı"'. Bu suretler ile vaki olacak davetlerde yevmi ictima saat 
ve m?.halli İçtim~ .te~bit olunarak davet ve içtima günleri dahil ~lma
mak uzere yevmı u;:tımadan laakal iki hafta evvel S?azetelerle ilan olu
nur ... Heyeti_ umumiyenin içtimama mi.iteaJlik olan davetiye ve ilanat
ta ru_z~~meı müzakerat derç edilecektir. Bu ruznamei mün\keratm 
n:e ... clısı ıdare ve mürakioler tarafından verilen raporların kıraatini 
hıl~nço ;_e mevcudat defteri ile kar ve zarar hesabı ve temettüiin su~ 
r7tı te~.zu ~akkındaki teklifat müddeti münkazi olan meclisi idare aza
sıle m~.r~~ıplerin tekrar intihabı ve bunların ücüratının tayini ve lü
zum gorulen mevaddı saire ithal olunur. Ruznamede gösterilmeyen 
husu~at m.7vzuu rn.üzakere olamaz Fakat riiznamede münderiç bir me
selenın muzakeresı arasında o me!ele ile alakadar b ir hususun tahtı 
ka:~ra alınması lazım geldiği takdirde hissedaranın arasına müracaat 
edılır. 

. Sermay:i sirketin laakal onda biri kıymetinde hisse senedatına ma
lı~. olan hı.ss:daranın esbabı mucibeyi havi talebi tahrirleri üzerine 
mnzak~resını arzu ettikleri mevaddın akti zaten mukarrer olan heyeti 
~:numıye ruznamesine meclisi idarece ithali mecburidir. işbu talebin 
ılanen davet vukuundan evvel dermeyan edilmesi sarttır. 

Mad~e. 53 -.-.Heyeti umumiye şirketin merkezi idaresinde veya 
~erkezı ıdaresının bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde iç
tıma eder. 

Madde 54 :---=-~erek adi ve gerek fevkalade heyeti umumiye içtima
l~rı~ı~ ye".'mı ıçtımadan yirmi gün evvel tahriren iktisat vekaletine 
bıldırılmesı ve ruznamei müzakeratın ve buna müteferri evrakın birer 
suretlerinin irsal olunması lrnmdır. Bilumum içtimalarda iktısat vek" _ 
leti komi~erinin huzuru kanunen ve şirket mukavelelerine göre m~
zakerelerın cereyanına nezareti şarttır. 

Madde 55 - Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek isbu esas 
mukave}en~~de sarahat bulunmıyan ahvalde gerek fevkalad~ ve ge
r:_k alela~e ıçtıma edecek. olan heyeti um~miyelerde asaleten veya ve
kaleten. laakal sermayenm ruhunu temsıl eden hissedarların huzuru 
şarttır. Ilk içtimada bu nisap hası] olmadığı takdirde hissedaran tekrar 
ikinci defa içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri ser
maye miktarı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmak 
üz:_re_ ihzar .olunan ruzname hakkında icrai müzakerat ve itayı karara 
selahıyetlerı vardır. (olacaktır). Bu veçhile cereyan eden müzakerat 
mer'i ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için her halde asaleten 
ita edilen aranın ekseriyeti şarttır. Birinci içtima ile ikinci içtima ara
sındaki müddet onbeş günden az ve bir aydan fazla olmıyacak ve ikin
ci içtimaa ait davet içtimadan on beş gi.in evvel ilan olunacaktır. 

Madde 56 - Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek isbu esas 
mukavelenamede sarahat bulunmıyan ahvalde gerek fevk~lade ve 
gerek alelade heyeti umumiyelerde hazır bulunan hissedaranın 
(ELU) hisse için birer reyi olacak ve şu kadar ki her bir hissedarın 
ondan ziyade reyi olmıyacaktır. 

Madde 5 7 - Mevzu veya nevi şirketin tebdiline veya sermayenin 
tezyit ve tenkisine veya şirketin bilihtiyar feshine müteallik heyeti 
umumiye içtimalarında şirket sermayesinin asaleten ve vekaleten 
akalli üç ruhunu temsil eden hissedaranm huzuru ve bu içtimaatta 
ittihaz olunan kararların muteber olması için sülüsan ekseriyeti ara
nın husulü şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç ruhunu temsil eden hissedaran hazır 
bulundukları halde işbu nisap hasıl oluncaya kadar meclisi idare mad
dei atiyedeki şekil dairesinde ilan etmek suretiyle heyeti umurniyeyi 
davet edebilir. 

Madde 58 - Maddei sabıkada muhaner hususların gayesine mü
tedair tadilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaında keza 
şirket sermayesinin asaleten ve vekaleten üç ruhunu temsil eden hisse
daranın huzuru şarttır. Bu içtimada matlup nisap hasıl olmadığı tak
dirde keyfiyet gazetelerle on beşer gün fasıla ile iki kerre ilan edildik
ten sonra ikinci bir içtima aktolunur. Bu ikinci içtimada sermayei şir
ketin laaka1 nısfını temsil eden hissedaranın huzuru kafidir. işbu ikin
ci içtimada dahi nisap müzakere hasıl olmadığı takdirde salifülbeyan 
şerait dairesinde üçüncü bir içtima aktolunur. Ve bu son içtimada mü
zakeratın icrası için sermayei şirketin akalli bir sülüsünü temsil eden 
hissedaranın huzuru kafidir. Bu suretle inikat edecek olan heyeti u
mumiyelerin kararları muteber olmak için asaleten ve vekaleten hazır 
bulunmuş olan hissedaranın sülüsan arasının içtimaı şarttır. içtimaı 
ihbar için yapılacak ilanlara ruznamei müzakerat ile beraber içtimaı 
sabıkın zemanı vukuu ve neticesi ve teklif edilen tadilatın metni derç 
olunur. Hisse senetleri nama muharrer bulunduğu müddet zarfında 
bu senedat sahiplerine aynca davetname tastir ve i§bu davetnamelCl'e 
baladaki tafsilat ilave olunur. 
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~adde .5? -.-. Şirketin tebdili tabiiyyeti ile hissedaranın tezyidi te
ahhuda~ ıçın ınıkat edecek olan heyeti umumiye içtimalanna bilu
mum hıssedaranın_asaleten veya vekaleten huzur ve ittifakı şarttır. 

. ~~d~e 60 - Şırket mukavelenamesinde icra edilecek her nevi ta~ 
dılat ıç~n _vukubulan. içtimaat müzakeratına bir hissesi olan hissedara
nın da ıştırak ;e ~ey ıta etmeğe hakki vardır. Birden ziyade hissesi olan 
eşhasın reylerı nısbetinde mütesaviyen tezayüt eder. 

t • Madde 61 - !"f eyeti umumiyelerde hissedarlar kendilerini diğer 
hıssed.arlar vasıtasıle bilvekale temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi 
reylerınden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik ol
duğu reyleri istimale selahiyettardırlar. Selahiyetnameler seklini mec-
lisi idare tayin ve ilan eder. · 

Emvalinin idaresi kocalanna müfevvaz bulunan kadınlar kocalan· 
küç~kle.r "!e rna~curla_: ;eli ve vasileri; şirketler şirketin şahsiyeti ma: 
nevıyesın~ te~vsıle s~lahıyettar. ol~ mümessilleri veya selahiyeti mah
s:ısayı haız dıger bır zat marıfetıle temsil olunurlar. Bunların bizzat 
hıssedar bulunması şart değildir. Cemiyetlerle müessesatı umumiye 
kendilerini haizi selahiyet müdür ve mümessilleri marifetile temsil 
ettirirler. 

Bir hisse senedinin hakkı intifaı ile tasarrufu başka baska kimselere 
a~~ bul~ndu.ğu takdirde aralarında bilittifak kendilerinin ~ünasip gör
dukler~ şekı] ;e. surette temsil ettirebilirler. itilaf edemezlerse heyeti 
umumıyelere ıştırak ve rey vermek hakkını intifa sahibi istimal eder 

Heyeti umumiyeye dahi] olmak için 1azımgelen miktardan dun hi~
seye malik olan hissedaran müştereken aralarından birini kendilerini 
temsil etmek üzere vekil olarak intihap edebilirler. 

.Madde 62 - Nisabı ekseriyetin anlaşılabilmesi için heyeti umu
mıy~de hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten ve gerek vekaleten 
h~mıl old~kları hisse senetlerini veya bunu müsbet vesaiki içtima gii
nunden hır hafta evvel merkezi şirkete ve yahut meclisi idare tarafın
d~n irae edilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetleri
nı_n_ a~e~ v_e numa~alarını mübeyyin birer duhuliye kartı alacaklardır. 
Bırıncı ıçtımada nısabı ekseriyet hasıl olmazsa bu kartlar ve verilmiş 
olan selahiyet ve vekaletler hilafı tebliğ edilmedi<>-i takdirde m""teak" 

ı 1 . . d h" be " u ıp ce se er ıçın a ı mute rdir. 
. Madde 63 - Heyeti umumiyenin hini içtimada hazır bulunacak 

hıssedaran veya mümessillerinin isimlerini ve miktar hisselerini mü
beyyin olarak tanzim olunacak cetvel meclisi idarece bittasdik müza
kerata mübaşeretten evvel hissedaranın görebilecekleri bir maha1le 
talik ve bir sureti de heyeti umumiye kitabetine tevdi olunur. 

M~.dde 64 - S!rketin hisse senetleri heyeti umumiye içtimaına te
kaddum eden yedı gün zarfında ahara devir ve ferağ olunmaz. 

Madde 65 - Heyeti umumiye içtimalarma meclisi idare reisi, bu
lunmadığı takdirde reis vekili, o da bulunmadığı takdirde meclisi idare 
tarafından irae ve İntihap edilecek bir zat riyaset eder. Reisin vazifesi 
müzakeratın muntazam bir surette cereyan etmesini ve zabıtnamenin 
kanun ve işbu mukavelename ahkamına muvafık bir surette tutul
masını teminden ibarettir. 

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

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

Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedaranın veya mü
messillerinin isimlerile maha11i ikametlerinin, miktar hisse ve reylerini 
mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tas
dik edildikten sonıa zabıtnameye raptolunarak muhafaza ve talep vu
kuunda alakadarana irae olunur. 

Madde 66 - Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri ararlar mute
ber olabilmek için ittihaz olunan kararların mahiyeti ve netayici iltı 
muhalif kalanların esbabı muhalefetini mübeyyin bir zabıtname tu· 
tulması lazımdır. 

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

İçtimaa devetin usulü dairesinde cereyan ettiğini müsbet vesaikin 
zabıtnamelere rapt veya münderecahnın derci lazımdır. 

Meclisi idare işbu zabıtnamenin musaddak bir suretini derhal sicili 
ticarete tescil ve hulasasını ilan ettirmekle mükelleftir. 

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

Madde 67 - Heyeti umumiyenin selahiyetleri meclisi idarenin se• 
lahiyeti fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere tahtı karara almak. 

Meclisi idare müsaadei mahsusa vermek ve verdiği vekaletin şera
itini tayin ve şirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek. 

Meclisi idare ve mürakiplerin şirket umuru hakkında tanzim ettik
leri raporlara bilanço kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkın
da kabul veya ademi kabul karan ita ve badelmünakaşa yeniden tan
zim etmek meclisi idarenin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar 
vermek, amortismanları tahtı karara almak ve tayin edilecek temettüat 
hisselerini tesbit etmek, meclisi idare azalari1e mürakipleri intihap ve 
lüzum gördüğü takdirde ve bunları azl ve yerine diğerlerini tayin et
mek meclisi idare azasına veri1ecek hakkı huzur ve mürakiplere veri
lecek tahsisat miktarını meclisi idare azasının evvel emirde şahsen 
müsaade istihsal ebnesi lazımgelen 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 mukavelenamenin 
tatbikine mütedair ruznamei müzakeratta mevcut m esail hakkında 
karar vermek gibi hususattır. 

Madde 68 - Bilançonun tasdikine dair heyeti umumiyenin kararı, 
meclisi idare azasile müdürler ve mürakiplerin ibrasına da mütezam· 
mindir. Ancak bilançoda bazı cihetler meskut kalmış veya bilanço yan· 
lış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikile heyeti idare azalarile 
müdürler ve mürakipler iktisabı beraet etmiş olmazlar. Mürakiplerin 
vermiş olduğu raporun kiraat ve istimaından mukaddem bilanço ile 
hesabatın kabulü hakkında verilen kararlar keenlemyekündür. 

Madde 69 - Hissedaran şahsen alakadar olduğu mesailin heyeti 
umumiyelerde müzakeresi esnasında hakkı reyini istimal edemezler. 

Madde 70 - Heyeti upıumiyedc bilônçonun tasdiki hakkındaki 
müzakere ekseriyetin veya sermayei şirketin onda birini temsil eden 
ekalliyetin talebi üzerine onbeş gün sonraya talik ve ikinci içtima için 
vaki olacak davet alelusul ifa olunur. İ şbu ikinci içtimada ekalliyet ta
rafından müzakerenin diğer bir ic.timaa taliki hususund"\ vaki olacak 
talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen nok
talar hakkında izahati mukteziye verilmemiş olması lazımdır. 

Madde 71 - Heyeti umumiye kararları aleyhine tarihi sudurların
dan üç ay zarfında şirket merkezinin bulunduğu mahal m ahkemesin
de heyeti umumiye zabıtnamesinde itirazları tesbit ettirilmiş olmak 
şartile muhalif kalan ve hakkı reyini istimale müsaade edilmiyen his
sedaran ile şahsen mesuliyetlerine karar verilen meclisi idare azası ve 
mürakipler ikamei dava edebilirler. 

Ancak işbu davanın suiniyetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde 
hu yüzden hasi] olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz eden
ler müteselsilen mesuldürler. İtiraz üzerine mehkemece verilip iktisabı 
katiyet eden ilamın bir suretini meclisi idare derhal tescil ettirmeğe 



mecbuiam. 
Madde 7 2 - Adi hiue senedatmdan gayri muayyea .,. nevi hiae 

r ıedati tlılaiplerillia l.ublaaau auiail elma Dele beyıeti -.ı• 'Jl 
itti.az olamn lımdaun •'*'- ol.bilmeai mald!r hiw eı•tıjiıa 
hahmm ("8) inci ma lleye tıeriik- heyeti umumiye hahde J,iJiçti 
ma ittihazı karar ederek tasvip ve muvafakat etmelerine vabeated 
lctimada dahi ilmsat vekaleti kom~in Jıuzuru şarttır. 

~ 
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Macide 73 - işbu esas mukavelename maddelerinde heyeti um 
miye ~ icra edilecek her nevi tadilat meclisi idare tarafından 
iktısat vekAletine tasdik ve sicili ticarete tescı1 ve alelusul ilan ettir 
dikten sonra mer'i ve nam olur. 

u-
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Madde 7 4 - Heyeti uınumiyeJerde reyler el kaldırılmak eureti 
verilir. Ancak hazır bulunan lailledaramn temail ettikleri aenna~n 
onda birine malik bulunan bir kaç hissedann talebi üzerine reyi hafiy 
müraeaat mecburidir. 
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o-Madde 75 - Meclisi idare ve mürakip raporluile senelik blanç 
dan heyeti umumiye-zabrtnamesinden ve lle,eti mezkGrede hazır bu 
ı- hiaeClarama eeamt ve miktara hieıtl•iai mübeyyin cetvelde 
müsaddak dörder a6eha heyeti umumiyenin son içtima gününden it 
haren nihayet bir ay zarfında ikbaat veklletine irM) ve tevdi kılın 

-
n 
1• 

caktır. 
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Heuhatı seoeviye - Me.cudat 
Madde 76 - Şirketin eenei heeabiyesi kinunusımiaia birinci giı 
~~ t.atiayankklnanuevvelin eonwa alini hitam bub. Faka 
bırıncı heeap aenesi müeteena olarak şirketin sureti katiyede teşekkül 
tarihi ile o aenenin kanunuevvelinin sonuncu günü beynindeki müd 
deti ihtiva edecektir. 

. . 
t 

Ü . 
Madde 77 - Mevcudat ve muvazene defteri, bilinço, kir ve zara 

h-batı ft heyeti umumiye ..,_ için taybı olwa aünden llaka 
Wr ay evwıl Briirakiplsin w (dikkatine) t•• •ine arzohmar. His
..._ Jetmi içtima tebddim eden onbet RÜD zarfmda tirbt mer
k n· ı ı ılı ........ mevcudat ve muvazene defterini, kir w war he
..._ ve hil&nçoyu mürakipler ve meclisi idare raporlanm tetkik v - -eder- alaz edebilirleT. 
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y,_, ..... ıweti .... ; - ...,.. ..... 
Madde 78 - Şirketin muarifi amumiyeei ile müdüriJW:te ft yahu 

l.r "-ai Wr ..-.,_ memur edilen •• ıelıın mnumt ...,. ı.-u. 
.. tlli r ..... edilen yimJz'er .......... __ ...... t.leBeri 

t 
i . 

... , ........ ..,. te&l:i •ı&ıı.t ..... , .... laeeap 
_.. _... b • ohsna •adik men:aılat .,. mih •u e delte
riade ...wt al - L lt'mıt.a ...a ediWikten eoma bMi Wan 
miktar afi lrm:ancı tetkil eder. . Bu aaıetle haeıl olan aafi kazaaçtan % de beti ihtiyat akçesine tah 
• edilecek •• mütelı@W tediye ohmu eermaye aehabtna tefti ola
nacaktlr. 

Mamafih heyeti mnamiye hiaedarlara ~t mebaliiin kaffesini yeya 
bir ._._. Mkallır:le ihtiyat akçeai veya hiaelerin İtful zımmnda 
haıllll Wr illti)lll aq.i tıetkiline veyahut tenii gelecek aeneye nakle 
'ft yalıut mecliai idare na'-na ve memurlara tevzüne karar verebi -
lecektir. 

Madde 79 - T emettüatı senevi,enia Weeedanma huci.. tarihlerde 
w hangi YMd:alarla ve ne tekilde atiye ......_.. mec:Bıi -.... 
teklifi Uz:erine heyeti umumiyece brarl.tıbnlrr .... - ....... 1 

nae ahklmına teYfibn tevzi edilen temettGU Wtiadat olıı••-. 
'· Madde 80 - 78 inci 1itadcle mw:ibiw .......... -·o [ 1 1 

mü&. meWiiin terakGmünden b...I ola .il ~ ~ tiaketia 
bıuhtemel ~na~ oL1r~= x fr? 

Bü ı~iim oJaD -·"Q' 11• ' ı' ' 
(20) ._ müeavi raddeye balii oW.kta atik lati,at _... iftar• 

.. 
devam edilmez. Şu kadar ki bu miktna balii olduktan eonra IUfiyat 
icruile .ihtlyat .kçesinin milrdan tm •ül edeı:ıek .ı.n. tebar tıemet
tüattan tevkifat icra edilecektir. 

Madde 81 - Hiıue eeaedabnm lımç .. , ıtleri lııJmeti •• ,,.. 
nesindeP ziıade oluraa fazlıai kıymet ihtiJat ~ ilhe olımıw. 

Macide 82 -· Şirketin zarar etm11iı Jv dılQa lmllılc. ... ..
mayeain ikmaline ihtiyat akçesi kafi 8 hı fiii lıMle :W&• '4 ana 
telifWne umr hiwdarana tmıett& .... ..... o 

Mıitle 63 - ihtiyat akçea belma•al mlıit .-alllllk w.9..
" ba nakit ikblat •ektıletince kabul olunacak emin bir miwwi .... 
.,_,.e tılmli ol s mb-. llatiywıt akpıinia her wwa mlule kalJili tlıh
Yil clolet ~ Türk tirbtleri eslta= Ye tahvilatı itlira alilnwlıg w-
.ııl!IL ..L --....: mir ·~ -L-...: f L-..J_I.! -L-L wm9 ~ -----.rı- ea • . .. ~ -..-- aanar • ...,. ~ ~ ..-. ---w;p. bb ılrc tayin ............. bilile iJtimclbi ...,.. 
idare ta7ia eder. Fnlralade ~t akçeeini heyeti idare m& its aıii
NCGii teldi ve eurette Wmah r"bi,..U., hatta bir denei heeabiye. 
lliln huıllb hi111lere t-ettii te+ziine klıfi aelm9ii takdi.ae fevbl
Me .__ .... de bu h..-a itıliıMli ceWlr. 

Fdbllde ihtiJet ..._i tedria .. ette ~ itlaıa için --.a 
iatimal olunabilir. 

Madde 84 - Şirketin inkmü mactdetincle ve yahut vaktinden e\"\'el 
L..-1. a.....-~ • ..1 ~ ..__LL.!:..I_..._ İfa (--~-'-tan ilıti._.., ....._ ft IWl,_P.• WDllllll\WU O um.a IOnr& .J"•• 
alrçeıi w..danmm t.i1 ele•i niabetincle taban olunacakbr. 

SEKiZiNCi FASIL 

..... Nala ,,. tu&ı• 
Mac:lc:le 8S - Meclisi idare her hangi bir aebeple tirketin fesih ve 

tufiyei mumelltmı ft _.. cleTuam 111üzalının etmek Glll9re be,,ıeti 
umumiyeyi davet eclebillr. Bu içtimalarda (S7) inci maddedeki m..ba 
içtima ve eberiyet aranır. 

Madde 66 - Müddetin hitamı. ıirket eermayeeinin aülüsBntln m:ri 
olmaiı veyahut makwh firketin lıueulü veya husulü imklnınm zeva
li. ıu..edaıan adedinin betterı .,aiıya düfmeei, dayinlerin taWX. tir
bt mubvelenameeinde bir 1ebebi fesih tayin edilmiş İle onun tahak• 
kuku, ıirketin diğer bir ıirke~le "'birleşmeei. tirketin iflas hallerinde 
meclisi idare hissedaran heyeti umumiyesini içtimaa davet etmeie 
mecbiırdur. Hideleri miktan her neye baliğ oluna olsun, hissedara· 
nın klffeei itbu içtimaa davet olunaca1rlardır. lıhu içtimada ( S 7) inci 
maddedeki nieahı içtima ve eberiyet aranılacalhr. Yalnız şirketin 
toptan funıhta hakbnda tufiye memurlarına seWıiyet itasına müte
dair heyeti umumiye kararlannda (57) inci maddedeki ni..bı eberi
yet aramr. 

Madde 87 - F esilı '9'e in&eah iflasın pyri bir sebebe müstenit iee 
medisi idare birer hafta f..ta ile üç defa i1inat yapacaktır. 

811 ilhname,e tiilret da,mlerinin ıirketteki hukukunu nihayet bir 
tene zmfmcla IMl'ınül'llCM İlpaıt eylemeleri dere olunur. Bir aenclik 
mqddetin m~ılei iiçiiadl ua... tarilai iotipndu. 

Şayet ıneclw idare bu vni • · ifa etmez ve.yahut heyeti umumi--
ye · itbu malımvehaiamedeki · dairesinde içtima ilitimali hatıl 
olma-, tıi•ıale .... ._ mahkemeye müracaatle tirketin 
fesih ..,. ' fiteeiai ..... J 1-kbm l>-Vcfir. He,eti umumiyece 
ittihaz olun- mdk~ ıMP..nca malCim otm.k üzere illa 

••• i.t ddı 88....,.. ap. _.. m~ede muharrer müddetUa hita-
•me ,.. :tabut .................. rutiw>clen evvel tirkeün feelıine 
heYeti wrıu r Ttıce karu • iHiii lae.,eti. umumiYedc tasfiıreain py
rHMllll lııiır ~ m lms '8ılfiıtt ~ ve bunlann aelalıi7etlerini 

-

"" 

tayia aler ,,.,~ ~ •6-e•· .... 
.a-oemı'ı~ itti• - 1 'lıitni•• "••·· 

Madde 91 - Tas fi ye memurlannın tayini ile beraber meclisi ida-. 
ni! ~iyeti hitam bular ise de mibakipleria Yeaifi nezareti tufiJııı; 
muddetınce <Jevam eder. Heyeti umumiye firlcetin mevcudiyeti a
manlannda olduğu gibi tasfiye esnasında dahi iktidar ve aelihi em.. 
m~ini isti~~~e d~vam .. eder. ~•fiye memwrlari heyeti umumi~ ka
rarile ve hükumetm mueaadeeile şırketi me&uhanin balatk v 
d.t hh~!..1_ e ee... ve tee uaabnm tamamım veya bir kiemim bedeli lpirak olarak 
aynen diğer bir şirkete devir edebilecekleri gibi hangi bir şirket V'e şah
sa~ d~vir ile mukabilinde kaffeai veya bir kuım,.ı içia nakit veya ı,.. 
deli tediye olunm11ş hisae senedatı ve esham ve tahvilit 1l'Cya her hansf 
bir taviz alabilirler. 

Hey~ umumiye her zaman lürdim gördüğü takdirde memurlarini 
ve tasfiye vezaifini ifa eden meclili idare azaeıni •letmek ve yerlerine 
diğerlerini tayin etmek selahiyetini haizdir. 

Ke.a tasfiye 81Dllllnda he~ti umumi~ tasfiye memurlarının tel:
~fi ~erine. feshi şirket hakkında eneJce ittihaz edilmit -... k 1 O. 
ıptalıle tufıye memurlaiının selahiJıedmiae ıdmJet ......- ; • ı 
meclili id-. 'ft ıniinlkip intihap edclôr. Ba tMııl.de feeila ..... ...... 
sonra hiısedaranın gayri eşhasın iktilap ettildmi W .....,_ ... . 
T aefiye esnasında ~rketin me1tkul emftli yiDe tirJret ......,_ _... 
viyesiae ait olup hiaeedarandan hiç biri itba --ı aa.iade ...... Wr 
hak iddia edemez. Taefiye devanı ettiii nriiddet wlıwda lııqeti .__.. 
miyeyi tasfiye memurlan w: müralripler ft .._ g&Jila tir L119 
iktısat vekaleti içtimaa davet edebilirler. (edesim). Bw • ...... _. 
maV'ei şirketin yüzde onunu temail eden hieeeıılaran ten.fı:m' .... 
vukuunda tasfiye memurlan veya mm.kipler heyeti• •ye:Ji igli
maa ve bunlar tarahndan irae edilen h111M111b m=•r ı,. al.I et Sıla 
mecburdurlar. Tufiye muamelati bir 21e11rdea fazla dew ~ 
takdirde tasfiye heyeti ıirketin muamelat ~ luv'zı-ı ......,, .. tra
zim edeceii mevcudat ve muvazene c:lefteaile 1.-?r DDY• 1fttl e' + 
ve taa~ye~ ~~~~~~il. edenli..: mz ılrlelE~ ,._ lw.,. 
umumıyeyı ıçtimaa aavet eaece1ttir. ' 1 m ... 
yeti umumiye ic;timalanna ait zabıtnamelerin suret yeya hüJAsalaıi 
muteber olmak içisa tufiye memurLm..n imızManı haııri ohwi pıtbr. 

Madde 92 - Şirketin hali taaff.vede ilUmd•iu _._... tisket-.. 
mana tamim olunacak. bilcümle enllk ... eenedaıb. ~ ...... 
biheai için (HALI TASFiYEDE 8UOJNAN Y MSANA Yll lllAI: 
ANONiM ŞlRKETINlN TASFiYE MEMURLARl) a-11· w i1tr 
vesile tasfiye memurları taıafmdaa İlaza edilmeei fAribr. 

Madde 93 - Şirketi münfeaihaam ...wrcudu, duyuma tM6ye edlı
dikten eoma laieeedaran arumcla hiael iae KÖie 'eh im olaaur. Del
terlerden veya Ü =akhul veail• da. eldaklari aalapM ilL
teahhütlü mektuplarla istifayı hakka davet edilirler. icabet etmiye_. 
riD wıya lwkM heniz mubtelifia&h W nnlana ahttklai mut6-
her hir .... ,. tıeM 11 ..... 

Madde 94 - Kanana'" iti* etM r r+trTlen1PM MkAmme _.. 
7W• 'rtede.ntaırr.,......ı.n,.1ı0:ıa .. 1g1.::a..-....ır--
11 ......... m.hıi ........ w iılilwJııaa etlikleri e ... _ a. ı.mı .... 
amelrlwiaclen d.W .,.ı ~ .....,. olT 'dvdlr. 

Madde 9S - lkı-t .-aJeti ••ti• etM --.veb-rı· iı• 
mnth u ımt \ : \ !'i 1 .-. ' i f •• kain •ar hw ..._ .... 
MaıWe 96-Siıbıtio W. ve~ .ats' · I..,...& um d 

Je .............. d lla tıiitcil ve ilan olunur. 

DOaJZUNCU FASIL 

•ıu Mı M•ıfMiaa 
il 'rla 97 - $d ılia awıl tmfi;eei ..... + ... il •• 

..... 11 ......... JJtdarmMHmliatah•IA+.•' ı\ıilıılia 
111111 tirlret AM&I 5 • • 1 +ita mahal melin' *ha dH• ıs-. 
Di,eye tnfikan hal ve faalolunur • 
~ ._uuaa ait olırek hie.,ıllııaa ~ tah lrllı edip .. 

btin hMbkana m ireıi• olacek ibtilafabn hali cWıi kezalik tiımaıt 
•eık-iıJıa LulıanduP malvJ nwhbmeledue aittir. 

e. w - iMifMap ..... ulinde nwhlreme" ... =• etmlt 
oı.. ............ ---- ...... +11 .+ u. ...... ..... 
iab ~ iiw icia bir ilrendaota lrlıa..t ~ ... • ı h" 
mecburdur. 
Mııdıie.,.-H. ~ hir •· edar tiıhtin umar ve.,.._ ... 

a a&ilii Wr ~ clela71 fiılletmüwınmııi ftJa onlirı-. 
biri aleyhine doğrudan doiruYa ve ı. f ı • ..,. m.. e.lım 7 Aaelll 
( '48} inci ......dde ahlranuu tevfibn dua olu,.Mlir. 

Madde 99 - Şirket ip. ... maka~ tah ı•ia_. .... 
'*cek hi.edıarlara ita f!J'lyeceii gibi elli nlılı·- lllr i l ıa mahe.i 
o'lmak üzere iktıaat vekalıtine irat edecektir. 

Madde 100 - Şirket ietatietik ~ita '-lmeaık •'-mıılsi 
teriikaa iter IAD& ........... dair bir iTladatlt cebel tısitriin ft ..-.. 
kAlete t.Mim eyliyecektir. 

Madde 101 - Kanuna ve itlMa _.. 1 o lı n ı,. l ık 
feshi tirketi mueip ahvalin tahakkııik ia •• ıt u ' Mıll 1M ' ' 

-- clavw ibme ........ 
MaMe 102 - Mlıı i hr _.pWd,.... 't ıla Mrı ılul .... 

•hair ..... ,,. p·ı · •• ---Wr lc ı • • . ,, .. 3 
8 

••• ... •••• 

ki mı .. 6' llecWi, .. --.w1en •••n,.... •••• 1 +• .... 
tediywJi deıWde arı ia'roliır. Sit'le M: 

T..W.üteöiii 

W._J.Jiro 
Hani Jiro Jr. 
Münir Dinel 
T.,,,.. Çulla 
Dr. ı-m...ettin Yabl 
Refael Buki 
Nesim Danan 
Fermnd Bıaaiotti 
Aziz Pak. 

Hilee 

soo Beoüz 
SOO Bcaiı: 
500 ee,,a. 
soo e.,,i& 
300 ()ak 
6SO Aiti)•• 
6SO Alb,iz eli 
200 lki,rirs 
200 lki,ic 

..._._..Mu uu 
ı.w 

n..20 TI..10.00I 
c 20 c ıo.• •• c 10.000 
c 2.0 c 10.008 
c 20 c 6.881 
c 20 c 1.3.008 
c 28 c 13.0. 
cJI c 4 ... 
c 28 c 4.000 

Y e k 6 n ...•....•.••••• 4000 Dört bin n.. 80.000 
Madde 103 - ltba llMlbYelename lzmirde tanzim w imza edlı

-.m. 
P.al 14 EylQI 1911 M. Müair """'· Kendi aaw a11IH.a,.. 

Am Palrer •lllllW 'ftd&lleten Fermn.1 Breaiotti -.... 'Vilyw Ji-
'°"Hani Jiro. W Bulli. Tanv Çulha, l"lerim O.a• "we Dr. H. 
........ Y. öa; H. ,, L 

len ,,n·" ıi hqetiain IS/11/1931 tısnhli taplım ..... w.J-.. 
~r••llk T"".W,,. Cilllami)eti R.i,ıaıetinin ali ...,..._ •ıww edea 
Y-i wyii Tiık ... w. P,•eti) aia tı. ew ....___ taedik 

kıhndı. 
( 

lblaaııl ekili umna (imaa okwa-dt) 
P.llL 'I. ~ .. llL ı 1 U.ti IJ~ mauaı müd~ ......... 

* 

Çünkü ASPiRiN seneler· ,,.,_..,.i ._. fittG sotukal· 
gınlrklarına ve qılara karıı 

lesiri Jall'MZ bir ilaç olduOuau 
isbat ehnllfir. 
ASP 

emin.... ..-.. 
bana diklrat echiz.. 

* 

* 
Bir cleriala iyi cilten olup ohud .. * b ................ lrdrrm& 

Clntl ,_ile defi llJıDll: ft ~ 
DedleNekl JebJeri çıkannak için 111- tir. 

'ft İlllr& 
938/6J 
T&k .... "R - w lriwhme Yli al ve \Mcr,. ftmltle izinli 

lmair .iye mehkemeei ticaret c1aiıeıiDin W12/1938 ......_ 
•• k ~ 

Rım: Nwli °n ... , "yetli W.. Kufaliaa ... he'rimai Fı • 
Gr. ..... --·-Pi ...... oila. y.. rK,.. - s :liri eti •leı . 1 ri va,.. J ........ 
J. Jr.. MP • &.ı ıl, T..,. CuUu, Hüeamettin Y .... a • v-.. 
,. Ck:; ' t R 6ıl .... Nııin Dırı-. F.....t Buı,vti '",,.,,_ 
,.._ h • • • •••• ,, •erilea he)" ..... &-. ••111-., 
Jwli -..a. •re iJ'llti • s? rl o1unn Ye ani olaıalı: tetel•ll a.lea 
Yal n r ıri Tlık - s ~nin hnanen muktezi nnm.Jlb ._ 
..ı ı " it .U:rJ; l taı '•ölünün taecfilriwe bnr ftriLlleai ille-

, ... ,$. 

Ani almak teı Hd5' eme Ylli eanayii Türk anonim tirketinin t.M
dlli. müııı·' i ._ ...... -'eten ve vekaleten mümza beyannamıe 
ile talep edı1ınit olmelrla mahbmeye tevdi edilen veeaik tetkik edile-
ni: .... -........: ...... lzmir olarak tepkkül eden tiı'btin 
lr..I ... n Cllllli olım - ..avelenameeüün icra vekilleri ...._ 
bl:ııJll drm lilE C hmfulı 1'1Jaeetinia yüUek tuclilriae iktiran etmia 
olclıiu ..._ -.lrı•ılr t alhadaki ibe.t vekAleti terhiaden w 
(80800) ••• ' ............ eerma.yMiniD. dörtte biriain tirbt 
111111. 1 li .......... Oı: 1

1 knba bmiı ...--~ ı.. 
handuğu auıeti ihraz olunan mezkt\r bankanın 21/9/1938 tarihli ..-.. 
bua mirıderecatmdaa anlatılmauna ve fiıbt müeuieleriııüı iftirak 
t.bhütna=ıbri ele ... • + ,,..1enameye eldi buluamaw -
teeljlgiade kauni bir mmi ~ wılkar Y ai wyji Tirk 
....... •ea·w. tic:set ·--- 299 UDCU meid•iM te; .... 
tııekHlli\nıiia taıdlrim ..,. 300 i..a 7Mlıılıle muciWnce eiıı:illi tianlıga 
wden teacil ._ atma 'l6/12/1938 ~ ittifel+ -. Tel'iWi. 

Rei. Aa A-. ..... 
1986 Site 6S37 

ıc-.n-.,......ı.... 
~ ... ,. .. 

·-9'1!~'.-- li\
3

f• ,_. 
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ltalyan mebusanında nümayişler 
Mebuslar bir harp halinde ilk hatta 

Gazeteler F ransaya yaylım ateşlerinde 
yürümeyi kararlaŞtırmışlar ... 

devam etmektedirJer 

Romada tavassut rolü 
ln1?iliz 
rolü 

gazeteleri lngilterenin bu 
yazıyorlar •• v• • • 

gormıyecegını 

fogiliz lıct§vekilinin uç pozu .. 
Faris, 29 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri Faris, 29 (Ö.R) - Havas ajansının Makineleri 64 bfu beygir kuvvetinde 

Cibuti civarında ehemmiyeili İtalyan Londra muhabiri bildiriyor : İtalyaya olup 36 mil sür'at yapabilir. Hatta tec
tahşidatı hakkındaki şayiaları yaygara karşı Fransanın yalnız başına icap eden rübelerde bu sür'ati oldukça geçm.İ§tir. 
ile karşılıyorlar. •Messagero• gazetesi vaziyeti almağa muktedir olduğunu İn- 130 metre uzunluğunda ve 12 metre ge
İtalyan otoritelerinin Fransaya karşı gö- glliz gazeteleri umumiyetle kaydediyor- nişliğindcdir. Su kesimi beş buçuk met
nüllü topladıkları haberini pek kaba te- lar. Bunlann fikrince B. Çemberlayn redir. Mürettebatı 10 zabit ve 210 nefer
lAkki ediyor. Romada Akdeniz statükosunun muhafa- dir. 158 milimetrelik beş, 35 milimetre-

aTemps• gazetesinin Roma muhabiri zası ve akdeniz vaziyetinin ıslahı husu- lik dört topla, 4 mitralyöz ve 550 mili
bildiriyor : Roma askeri mah!elleri Alp sunda ısrar edebilecekse de İtalya ile metrelik be~ torpil tübüyle mücehhez.. 
dağlarında bu mevsimde her hareketin Fransa arasında bir tavassutta bulun- , dir. 
imkan haricinde olduğunu .kaydediyor- ması beklenemez. İngiliz başvekili Fran- aLibcn·iJ. avizosuna gelince 2000 ton 
lar. İtalyada esasen husust bir askeri sız cümhuriyetini tahrik siyaseti karşı- h.."lcminde, 100 metre uzunluğunda, ıı 
faaliyet eseri görülmemektedir. Son sında gerilememek azminden çevirecek metre genişliğinde ve 4.50 metre derin
günlerde yapılan biricik manidar nüma- değildir. Jiğindedir. Mürettebatı 14 zabit ve 120 
)'i.ş mebusan meclisinin son celsesinde Faris, 29 (Ö.R) - Ortaya çıkarılan neferdir. Makineleri 32 bin beygir kuv
mebusların( harp halinde, ilk hatta yü- mübalnğalı bazı ş:ıyialara cevap olarak vetinde olup 15 - 16 mil sür'at yapar. 
rilmeği) alkışlarla kararl8§tırmış olma- Fransız resmi mahafili ~u noktaları tas- 138 milimetrelik Uç topu, 37 milimctro
Jarıdır. rih ediyorlar : Fransız Somali sahilinde lik dört defi tayyare topu ve altı mitral-

Londra, 29 (Ö.R) - Röyter ajansına bilhassa Cibutide meşru askeri ihtiyat yözü vnrdır. Ayni zamanda bir deniz 
:A.denden bildirildiğine göre 1936 da de- ve tahaffuz tedbirleri alınnuş olmakla tayyaresi için de tesisatı mevcuttur. 
nize indirilen 2500 tonluk bir İtalyan beraber şimdilik Cibutiye gönderilen 
torpidosu Eritreye gelmiştir. sadece Libcrvil avizosu ile Epcrviye tor- Paris, 29 (A.A) - Liberte gazetesi 

Londrn, 29 (Ö.R) - İngiliz gazetele- pidosundan ibarettir. Diğer taraftan bin direktörü Jaoques Doriyonun B. Dala
ri İtalya - Fransa gerginliğini tetkik neferlik bir senegal taburu 31 ilkkfuıun- diyenin Tunus ve Çemberlaynın Roma 
ederken B. Çemberlnynın Romada bir da Marsilyada Sfenks ve Şantiyi vapur- seyahatleri arifesinde ortaya atılan yan
tavnssut teşebbüsünde bulunmamasını farına bindirilerek Cibutiye gönderile- lış haberleri tenkit eden bir makalesini 
ittifakla tavsiye ediyorlar. Hükümet ga- cck ve orada mevcut kuvvetleri takviye neşretmiştir. Doriyo bu makalesinde hü
seteleri de başvekilin Fransız - İtalyan edecektir. I kümetten istihbarat ajanslarının bir 
meselesinde mütavassıt rolünü üzerine 

1 

Cibutiye gönderilen Epcrviye torpi- I kontrole tabi tutulmasını ve yanlış ha
elmamak kararında olduğunu bildiriyor- dosu 2500 tonluktur. 1931 de denize in-

1 
herlerin şiddetle cezalandınlmasını iste-

lar. dirilmiş ve 1933 te hizmete girmiştir.. mektcdir. 

Yuvarlak masa konferansı 

Katalonya yolunu kapayan 
tepeler önünde . • • 

F rankonun müthiş zayıata ağrıyan 
orduları yerlerinde sayıyorlar. 

·Faris 29 (-0.R) .:..... Katalonya muhare- . 
besi mütezayit bir şiddetle devam edi- · 
yor. öyle görülüyor ki ilk günlerde ka- · 
zandıkları muvaffakıyeilc:rden sonra ge- · 
n.eral Franko kuvvetleri Katalonya yo- · 
lwıu kapayan tepeler önünde hükümet
.çilerin müdafaa mevkileri karşısında 

yarlorinde saymaktadırlar. 
Dün Tremp mmtakasında asiler ha

fif bir ilerleme hareketi kaydetmiş ol
makla beraber hükümetçiler tarafından 
durdurulmll{llardır. Cenup mmtakasm
da yaptıkları hUcumların ise hepsi se- · 

meresiz kalmıştır. 
Faris 29 (ö.R) - Barselondan gelen 

haberler Cümhuriyetçiler tarafından 

Asilerin taarruzuna gösterilen mukave
metin müesmr olduğunu gösteriyor. Bu
nunla beraber asiler Tremp mıntakasm
da 813 ve 1100 rakımlı tepeleri işgale 

Ispanyol harbı intiba lan, yaralılar taşınıyor 

ni geçerek biri Katalonyanın denizine, MAKSATLARINA MUVAFFAK 
diğeri Akdenize doğru uzanan iki büyük OLAMADILAR 

muvaffak olmuşlardır. yolu takip etmekti. Şimalde ve cenupta Londra 29 (ö.R) - cNevs Chronicl~ 
Salamankanın tebliği bazı terakkller

den bahsediyorsa da mühim bir ileri ha
reketi .kaydetmemektedir. 

bir cenah hareketi yapılarak şark tara- gazetesi yazıyor: Muhakkaktır ki gene
fmdan Segre ovasına hakim olan Cüm- ral Frankonun tnarruz gayelerinden bi
huriyet mevkileri ezilecekti. Bu teşeb- ri de Nasyonalistlerin za!eri istihsal et

Yanan köylerden kaçan halk 
PLANLARI ALTO'ST OLDU bUslerin akameti üzerine asiler şimdi 

Londra 29 (ö .R) - cDeyli Telgraf> gayretlerini Lerida - Saragus yoluna 
gazetesi ispanya taarruzu hakkında şu tevcih etmişlerdir. Fakat Cümhuriyet 
haberleri veriyor: Asilerin ilk plfuu Le- ordusunun sarsılmaz mukavemetiyle 
rida ile Bolaguer arasında Segre nehri- karşılaşmışlardır. 

mek üzere olduklarına B. Çemberlaynı 
ikna ederek şimdiden kendilerine mu -
hariplik hakkının tanınması müreccah 
olncağı fikrini uyandırmaktı. Fakat ne
tice bunun tamamiyle aksi olmuştur. Zi
ra Italyan gazeteleri ltalyan kıtalarının 
son taarruzda oynadıkları rolle açıi.ça 

tefahür ederek işin iç yüzünü göster -
mişlerôir. 

ispanyadan ltalyan kuvvetleri tama
miyle çekilmedikçe hakiki bir Ingiliz
Italyan dostluğunun mümkün olamıya
cağı kanaati Ingilterede umumidir. Bu 
kanaat son hadiseler üzerine Lond.rada 
ve bilhassa B. Çemberlaynın kabinede 
arkadaşları arasında bir kat daha biiyü
miiştür. 

Madrid 29 (Ö.R} - Cünlliuriyet or
dusundan ecnebi muhariplerin tama -
miyle çekildiğini kontrole memur bey
nelmliel komisyon merkez ordusunu tef
tiş etmiş ve Madridde ancak hastanede 
yatan 9 beynelmilel asker kaldığını gör
müştür. Bunlar da eyi olur olmaz hare
ket edeceklerdir. Bu komisyon Arajuz 
cephesini de ziyaret etmiştir. 

Altı arap murahhasından biri Kudüs Fransanın bahriye bütçesi 
müftüsünün mümessili olCıcak A.yan meclisi tarafından kabul edildi 

Irıgiıiz er bazı Arap menfileti serb.est · bıraktı lar 
Kudüs 29 (A.A) - Yuvarlak masa 

konferansı~ Bjağıdaki zevatın iştiraki 

muhtemel bulunmaktadır. 
Irak için Nuri Sait paşa, Erden için 

Tevfik Abdülhuda paşa ve Suut krallı
ğı için de emir Faysal. 

Arap mutedil partileri de Ingiliz hü-
1rlime1inin arzusunu yerine getirmek ni
yetindedirler. Yalnız Yahudi ve Siyo -
nist teşekkülleri şimdiye kadar müza
kerelerden istinkaf temayülü göster -
mcktcdir. Bununla beraber Yahudi ka
rarının kal'i olmadığı ve doktor Vciz
manın Londradaki Yahudi komitesini 
fiili bir iştirak lehinde meseleyi tekrar 
tetkike ikna edeceği zannedilmektedir. 

Filistin politik mahfilleri yuvarlak 
masada bütün alfıkadarları toplıyabilc
ceklcrini ümit etmektedirler. Emir Fay
ı;alin uzlaştırıcı tekliflerde bulunacağı 
ve buna müslüman eyi anlaşması nclinc 
olarak büyük müftünün de istirfık ede
ceği ı::örlcnmcktedir. 

Mutedil araplar bu tarzı halli şimdi
den kabul etmiş bulunuyorlar. 

L<>ndra 29 (Ö.R) - Eyi malumat alan 
mahfillere göre, Londrada Filistin me
selesini hal için içtimaa çağırılmış olan 
Filistin kongresi ikinci Kl'ınunun son 
haftasından evvel toplanacaktır. Bu 
kongreye iştir<lk edecek arap murah -
haslarının listesi ikinci Kanunun bidaye
tinde neşrolunacaktır. Arap delegasyo
nu Filistinin b ütün arnp partilerini tem
sil eden altı azadan ibaret olacaktır. Fi-

Filistinde Telavivdcn bir manzara 

listinde beş parJ vardır. Altıncı murnh
hasın eski Kudüs müftüsü Hüseyini tem 
sil edecek bir zat olacağı tahmin edili -
yor. Murahhaslar ikinci Kanunun on 
ikinci günü Londrada bulunacaklardır. 
Kongrenin içtimaından evvel siyasi 
mahfillerle bazı temaslar yapmalan 
muhtemeldir. Filistin meselesini halle 
çalışacak olan Ingiliz projesi araplarla 
yahudilerin metalibatı arasın<la bir had
di vasattır-

Lond.ra 29 (ö.R) - Yüksek arap aza
sından "olup Seşel adalarına sürülmüş 
olan beş zat serbest bırakılmış ve bu
gün Kanton vapuruna binerek hareket 
etmişlerdir. Bunların ikisi Beyruta çı

karak muvakkaten orada kalacak, diğer 
üçü Kahirede yerleşeceklerdir. Bu beş 
arap lideri Londrada yapılacak Filistin 
konferansına iştirak edebilmeleri ıçın 

lngiliz hükümetinin emriyle serbest bı

rakılmışlardır. 

Fransanın şimdi 
senesinde 

550 bin 
bu 680 

ton 
bin 

harp 
tonu 

1942 .. . 
gemısı var 
geçecektir 

Faris, 29 (A.A) - Senato dün akşam 
bahriye bütçesini kabul etmiştir. Maz
bata muharriri Farjcu şimdiye kadar el
de edilen neticeyi takdir etmekle bera
ber inşaat programının tacilini ve harp 
halinde el konacak olan gemileriı, ' mo
dern hale getirmek için annatörlere yar

dım tahsisatı verilmesini istemiştir. Bay 

zeteye gönderilen ve B. Blum ve Delbos kat'i bir işareti sayıyor ve Fransa hesa
tarafından kendisine en geniş bir esas hına bu mesut hfü:liseden dolayı beyanı 
dahilinde bir birlik kabinesi teklif edil- memnuniyet ediyorlar. •Taymis• gaze
diğini gösteren bazı vesikalar neşretmiş- tesi diyor ki : 
tir. Evvelce böyle bir teklifte bulunduk- •Fransanın beynelmilel ve dahili vazi
larmı reddetmiş olan B . Blum ve Delbo- yetinin iyi bir şekilde inkişafına delil 

sun cevapları beklenmektedir. olan harici piyasalardaki istikraz mu

Legorgeu 1934 - 1938 inşaat programının Paris, 29 (Ö.R) - Bütün ecnebi efka
derhal başarılmasını ·ve 1938 gemileri- rı umumiyesi Fransız mali siyasetinin 
nin de derhal tezgaha konulması lüzu- kazandığı kat'i muvaffakıyeti kaydedi
munu kaydetmiştir. 1939 da 349 bin ton yor. •Nevyork Taymisv gazetesi şunları 
tezgahta bulunmalıdır. Şimdiye kadar yazıyor : Fransız maliye nazırı B. Rey
böyle bir rakknm görülmüş olmamakla nonun Arap saçı halini almış olan Fran
bcraber bu kat'i bir liizumdur. Deni?. sız maliyesini düzeltmek gibi karma ka
hava kısmının daha bobarClıman ve av- rışık bir işte hakiki tcrakkiler temin et
cı tayyarelerine ihtiyacı vardır. Ve bun- tiğini gösteren işaretler çoğalmaktadır. 
ların mümkün olduğu kadar çabuk in- Hollandada çıkan •Hancfolsblab gaze
~ası lazımdır. tesine göre, Fransız devlet kredisi son 

Devlet tersaneleri şimdiden haftada haftalarda mühim terakkiler kaydetmiş-
44 saat çalışmaktadırlar. Halen Fransa- tir. İtalya ile Fransa arasındaki müna
nın 550 bin ton harp gemisi vardır .. Ve sebctlerin gerginliğine rağmen elde edi-
1942 de bu rakkam 680 bini geçecektir. len bu muvaffakıyet gösteriyor ki ne 
Nazır B. Caınpinchi kendi bakanlığın- Fransada, ne diğer memleketlerde İtal

da inşaat programının tatbikinde hiçbir yanın müddciyatı ve hattı harekeli cid
gecikme vuku bulmadığuu bildirmiştir. di telakki edilmemektedir. 
Bahriye bütçesinin kabulünden sonra •Roterdamişe Kuranı. gazetesi Fas 
Senato perşembe sabahı toplanmak üze- demiryolları istikrazının konversiyon 
re dağılmıştır. murunelesindeki muvaffakıyeti çok iyi 

F aris, 29 (A.A) - B ugünkü Grino- bir işaret telakki ediyor. İngiliz gazete
goire aazetesi B. Tardiyö tarafından aa- leri de bunu Fransız malt kalkınma.sının 

va!Cakıyetini Fransız hudutları haricin
de de memnuniyetle karşılanmıştır. Zira 
kuvvetli ve müreffah bir Fransa bey-

nelmilel istikrar için elzem bir unsur
" dur. 

Fransanın refah devrine avdeti yo
lunda iktihamı liizım gelen son mlini 

partiler arasındaki husumettir. Fakat 
bunu da mübalağa etmemeli. Partiler 
arasındaki husumet, memleket cidd! 
olarak tehdide maruz kalırsa, derhal zn
il olacaktır. 

Fransız - Sovy et 
ticaret anlaşması 

-0--

Paris, 29 (Ö.R) - }'ransız - Sovyet 
ticaret anlaşmasının 31 birinci kanunda 
müddeti münkazi olacağından itilfıfuı 
tecdidi için müzakereler başlamıştır. BtJ 
ililaf ta pek hafif tadilat yapılacağı ~ 
anlaşmanın yılbaşından evvel, yarınlci 
cwna günü imzalanaca~ı öğrenilmictir. 

I 


