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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 16 ikinci kanun 1937 

Devlet memurlan 
Bunban sonra ecnebi tleo. 
letler tebaasından olan ka 
dınlarla kat'iyen evlene. 
miyeceklerdir. 

Fiati (100) Para 

inl(omüııistlerillerleme§;eBaşladılar 
Dün Ataliirk' Ü~--~~zdindel Zeyti.r:ıcilik ıran, ~hava p~staiarl iÇiri 

b • ' J 1 Hükômet nü- , bıze tekhf yaptı 
ır top antı daha olmuş v~ münefabrika- Hava postalan, TahranileDi-s k • • •• •• 1 

•• J •• t •• ları açacak yarıbekir arasında işliyecek anca ışı goruşu muş ur Hü~~~·::. .!:tin~i~;:;i~ in· 
kişafı için yeni bir kanun ha· 

Hariciye vekilimiz Terlik Rüşdü Aras, bugün zı .. lamaktadır. Bu kanun mu-

c Y cibince, muhtelif zeytin mın-
en evre 'ye gidiyor. Yolda, Bulgar ve u- takaıarında nümuna fabrikaıa-
. goslavya\başbakanlarile konuşacak rı açılacaktı~~ 

~ Sofya yoliyle Cenevrey~ hare· Fransa 
1 ket edeceklerdir. 

Alakadar mahafil, Tevfik 
· Rüştü Aras'ın, Sofya'da Bul

gar başbakanı Köse lvanof 

la Yugoslavya başbakanı dok

tor Milan Stoyadinoviç'le mü

him konuşmalarda bulunaca

Kabinesi, dün M. 
Lebrun'un riyase

tinde toplandı 

1 Antakya' dan bir görünüş 
H s.t~nhul 16 ( Hususi ) - umumi sekreteri büyük elçi 
.. arıcıy~ vekilimiz Tevfik Rüş- Menemencioğlu NumanRifat ve 

tu Aras la hariciye vekaleti diğer murahhaslarımız, buıün 

Beyneımne(Siyasi vazi
yeti bir daha konuştular 
ltalya hariciy~-nezareti, Gü-

ringin seyahati hakkında ' 
tebliğ neşretmedi 

Roma 16 (Radyo) - ftal- miştir. 
ya .. ~ariciye nezareti, general Alakadarların verdiği ma
~0rı.ng'in seyahatı hakkında lumata göre, dün general 

~ıçbır resmi tebliğ neşretme· .. Göring'le Mussolini arasında z· ' hususi bir mülakat olmuş ve 
ıraat bu arada beynelmilel siyasal 

•• vaziyet, bir kere daha gözden 
nıusteşarı geçilmiştir. 

At P ır k Roma 16 (Radyo) - ltal-
lr ın v e alete ge. 

ya hariciye nazırı kont Ciya-
f İrİ /ecef İ söyleniyor no, dün gece general Göring 

ve zevcesi ferefine bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziy.afette Alman
yanın Roma sdiri Von Hasel 
ile birçok diplomatlar hazır 
bulunmuşlardır. 

Muhlis IErkmen 
Ankara 16 :(Hususi) - Zi

raat vekili Muhlis'in ~istifa• 
edeceti ve yerine, saylavlığa 
ıcçilmeıi mukarrer olan Zira· 
at vekaleti müsteşarı Atıf'ın 

IÖ leni 91. 

--···---
Yarınki Lik 

maçları 
Hakem komitesince beşinci 

hafta lik programı aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmiştir: 
A. takımları 

Alsancak stadmda 
Saat 9 da Burnava - K.S.K 

orta hakemi Mustafa (A. O.), 
yan hakemleri Baha, Şahap. 

Saat 11 de Altınordu - Buça 
Orta hakemi Fehmi (Altay), 
yan hakemleri: Baha, Şahap .. 

Saat 13 te lzmirc-por · Ege 
spor, Orta hakemi Selahettin 
(Buca), yan hakemleri: Kadri, 
Mustafa Şenkal. 

Saat 15 te Demirspor-Altay, 
Dnamı 4 iincil 6Glı!J•• 

ğını beyan etmektedir. 

Antakya' dan gelen haber

lere göre, Fransız'lar, oradaki 

Ermenilari silahlandırmağa ve 

Türk'lerc saldırtmağa başla-

•• 
Romanya 

Yeni bir hava prog
ramı tanzim etti 
Bükreı 16 (Radyo) - Ro

manya ile Balkan ittifakına 

dahil olan memleketler arasın-

da bir hava programı tanzim 

M. Leon Blum 
Paris, 16 (Radyo) - Fran· 

sız kabinesi, dün Reisicumhur 

M. Lebrunun başkanlığında 

toplanmış ve uzun müddet 
olunmuştur. Bu program, Ro- harici siyasa etrafında müza· 
manya Hariciye Nezaretinin kerelerde bulunmuştur, 
tensibile tanzim edilmiştir. Devamı 4 üncü sahifede 

~-------------~ ....... ._.~,··~•H•-----~·------
ls p an ya hükUmeti,Va-
ıans şehrinden Barse-

1lona kaldırılıyor -· lspanyol Fasına Portekiz 
lkuvvetleri çıkarıldığı 

tekzib olunuyor 

ihtilalciler top başında 
Paris, 16 (Radyo)- Porte- Barslona nakledileceğini yaz

kiz hükumeti, lspanyol Fasına maktadır· 
Portekiz kuvvetleri çıkarıldığı Paris 16 (Radyo) - Milis-

lerle ihtilalciler arasında diin 
hakkındaki haberleri tekzip Madrid'in cenubunda kanlı mü-

etmektedir. sademeler olmuştur. Mıliılerin 
Londra, 16 (Radyo)- Eve- neşrettikleri reımi tebliğde, 

nink Standard gazetesi, Mad- ihtilllcilcrin ikiyüzden fazla te· 
· .. Valautan lcfat vsclilderi bildiriliyor, 

Tahran'da lstanbal caddesi 
fstanbul 16 (Hususi) -lran kikat yapılmaktadır. 

hükümetinin teklifi üzerine Her iki memleket arutnda 
Tahran ile Diyarıbekir arasın- ki bava nakliyatının birin ..
d!l hava postaları tesis edil· vel başhyacatı ve çok faideli 
mesi için hükumetimizce tet- neticeler vereceti söyleniyor. 

·-----~·····~------

Nedimeadında bir kadın 
bir genci bıçakla öldürdü 

Katil ka~hn, cesedi yabaaeı 
bir kapının 
rüklerken 

lstanbul, 16 ( Huıusi ) -
Valde hanında vukubulan feci 
cinayet hak~ında zabıtaca tah· 
kikllta devam olunuyor. Bu 
tahkikata göre, Nedime ismin· 
de bir kadın, kendisinden 13 

•• •• •• onune su. 
yakalandı 

için Kemal'in cesedini ıürük
liyerek bir kapının öniae 
götürüp bırakmıf ise de yaka-
lanmıı ve derhal tevkif edil· 
mittir. 

••••• 
M. Valera yaş küçük olan Kemal adında 

genci, sarho, etmi~ ve bila
hare kendisi de içerek şuurunu Londra 'dan diJntliJ 
kaybedecek bir hale geldikten Dahlin 16 (Radyo) - Lon-
sonra Kemal'i kalbinden yara· dra'ya gitmiş olan lrJanda bii
lıyarak öldürmüştür. kumeti reisi M. Dcvalcra, dün 

Nedime, ıuçunu saklamak gece buraya dönmüıtür. -·-· 17 inci Sovyet kong
resi dün toplandı 

••• 
Stalinin riyasetinde toplanan · 
bu kongrede 1200 iza vardı 

Moskova 16 ( Radyo ) -

17 inci Sovvet kongresi yeni 

Kilimin 
Altır.adan çıkan 

liralar 
Karşıyaka' da Re~adiye so

kağında 147 numaralı evde 

oturan Kazım oğlu Alieddin 'in 

evinde misafir bulunan Osman 

kızı 24 yaşlarında Güzide'nin 

6:>0 lira para çaldığı iddia 

edilmişti. Zabıtaca yapılan 

araştırmada paraların ayni 

evde misafir odasında halı 

altına saklanmış olduğu tesbit 

Stalin Yoldaş 
temel yasasını tasdik etmek 
üzere dün Stalin'in başkanhtı 
altında toplanmışbr. Bu top
lantıda bin ikiyilz lza haar 
bulunm 



' ~ahifc 2 (Ulusal Birlik) 16 ikinci k · ('t 1 --FlkRA: • 
rı-

omanı: 1000 Sekelide bulun n heyk 
hinin yeni bir safhas nı 

Taşa baktıkta hiçbir fayda 
hasıl olmıyacağını anladıktan 
5onra- taşı uzak bir yere fır· 

}attı. Ondan sonra dikkatle 
taşın yerine bakınca küçük 
bir halka gözüne ilişti. Hal· 
kayı yerinden kaldırmak iste· 
dise halkanın yere mıhlandı
ğım anladı. Kendi kendine: 
taşın ehemmiyeti yoktur. Bu 
taş ancak bu halkayı örtmek 
ve nazardan gizlemek için ya
pılmıştır. Feneri oraya yaklaş
tırıp murabba bir daireye te
sadüf etti ki her bir dıl'ı dört 
kadem tulün<le idi. Halka ise 
o dairenin ortasına mıhlanmış 
idi. Neticede anladı ki bu 
halka mezkur daire üzerinde 
olan mermer taşı kaldırmak 

için bir vasıtadır. Muhakkak 
altında da gizli birşeyin bu· 
lunduğuna alamettir. Eğer mez
kur taş olmasaydı, hiçbir şey 
anlaşılmazdı. Çünkü o murab· 
ba resmi görmek kemalidik
katlel muayeneye mütevakkıf 

idi. Sonra dedi ki : 
- Şimdi burayı iyice bil

mek lazım. Tabiidir ki bu da
irenin altında birşey var. Usul
ca halkayı har~ket ettirdi ise 
de halka yerinden oynamadı. 
Sonra iki elile kuvvetlice hal
kayı oynattı ise hemen halka 
yerinden kalkarak etrafında 

bulunan çimentolar ayrıldıktan 
sonra taşın altında bulunan 
bir çukura tesadüf etti, 

-6-

Sağ iken 
gömülen · 

Feneri çukurun yanına yak
laştırınca bir kuyu ağızlığına 
tesadüf etti, kuyunun ağızlığı, 
dayanmak ve sühuletle dibine 
İnmek için taşlarla örülmüş, 
derhal kuyuya inip, feneri ku
yunun dibine doğru uzattığı 

gibi, müthiş bir manzaraya te· 
sadüf ettiğinden vahşetiengiz 
acı acı bağırmağa başladı, zira 
Karter dibe baktığında, polis 
Lafon'un cüssesini arkası üzre 
yatmış olduğu halde orada 
gördü .. Bu manzaradan ziya
desile müteessir olarak dedi 
ki: 

- Ne kadar müthiş bir hal! 
Ne büyük cinayeti Eyvah me
murini zabıtanın en faal, en 
muktediri olan mühim cina· 
yetlerde canileri yakalıyarak 
pek çok muvaffakiyetlere maz· 
har olan polis Lafon öldürül
müş, bu kuyuya atılmı~. ben 
ise Moris Kroseri serbest bu-

radan çıkıp gitmesine izin ver· 

diğim için pek yanlış bir iş 
görmüşüm. Zannımca gfiya he· 

rif olmayınca ben burayı gü

zelce teftiş ederim, lakin fik

rimde hata etmişim. Kat'iyen 
' Moris'in gitmesine müsaade 

etmemelivdim. Zavallı Pol La 
fon bu akşam raporunu takdim 
etmeden burada tutulmuş ve 
bu dehşetli cinayete duçar 
olarak pek feci bir surette it
laf cdilmi~tir. Şimdi bana te
rettüp eder bir vazife varsa o 
dahi Lafonun cesedini şu ku
yudan çıkarmaktır. 

Derhal kuyuya inerek dibini 
güzelce orayı aradı, dibi gayet 
geniş olan mezkür mahallin 
vaziyeti, mevkii Karteri dü· 

a ı 11or _________ ... --
şündürdü. Zira kuyunun ağzı 
dar, dibi geniş olduğundan 
Kerter derhatır etti ki muhak
kak mezkur mahalden diğer 
bir yere girmek için bir taşlık 
vardır. Az bir müddet orayı 
gezerken bir tarafta büyük bir 
halkaya tesadi.if etti. Halkayı 

kaldırdığ1 gibi halkanın altında 
bir dar, ufak ancak bir adam 
kadar vüs'ati muhtevi bir taş
lığa rast geldi, bu ise hüsnü 
tesadüf kabilinden olarak Kar· 
ter, bu yeni muvaffakiyetten 
ziyadesile hoşnut olmuştu. 

Bu rakamı görünce, b 0 lki 
de, ismet lnönü'nün 1000 
kombinasından bahsedeceğimi 
zannetmişsinizdir. Hayır, l:>ir 
lstanbul telgrafının haberini 
tekrar etmek istiyorum: İstan
bul' da endüstriyi teşvik kanu· 
nundan istifade eden küçük 
büyük fabrikaların sayısı 1000 i 
bulmuştur. 

Bir lngiliz Erkeoloji hey' etinin Torosların ete-
kinde bulduğu kabartma heykelin kıymeti 

Kendi kendine diyordu ki : 
- İhtimal ki bu taşlık ile 

Moris'in hanesi arasında bir 
rabıta var, hiç şüphe yoktur 
ki bu taşlığın öbür ciheti M.· 
davsın saklı olduğu mahalle 
bitişiktir. Bu dahi şüphesiz

dir ki, Moris hergün Midavs 
ile görüşmek için, polis me· 
murlarından gizli olarak bu 
taşlıktan geçerek Midavs'ın 
bulunduğü mevkie gidip, onun 
ile mülakat ediyor. Şimdi be
nim vazifem şu mes' el eyi la
yı kile tetkik edip işin mahiye· 
tini meydana çıkaı maktır, zira 
her daim av, avcıdan sakınır. 

LakinS Karter, bu nazariyeyi 
düşündükten sonra dedi ki : 
evvela ben Lafonun cenazesini 
nakletmeliyinı ki burayı iyice 
aramak, taramak bence kolay 
olsun. ( Lafonun cenazesini çı· 

karmağa teşebbüs etti.) 
Cesedin yanına yaklaşıp 

kemali hayret ve dikkatle La
fonun cesedinde gördüğü ku
yuya atılmazdan eyvel göğsüne 
isabet eden bir mermi ile itlaf 
olunmuş, kurşun ise ani olarak 
kalbigahma isabetle vefatına 

sebebiyet vermiştir. 
Bu müthiş, hayretiengiz vak'a 

Karterin tasavvurun fevkinde 
teessürünü mucip olarak 'katil 
Moris'e son derece hiddetle
nerek kendi kendine dedi ki : 

- Moris SPnin menhus elle
rinle icra ettiğin cinayeti işte 

ben keşfettim. Şayet şimdiye 

kadar yapmış olduğun cinayet
ler için seni mücrim kılacak 
bir delil yoksa da artık şimdi 
mukni, müskit, vazih bir delil 
mevcutt.ur. Bu sefer yakayı ele 
verip mahkum olacağına şüp-

Endüstriyi teşvik kanunu! 
Fakat bunun ne manası var? 
Asıl tesbit edilecek nokta 
şudur: Eğer kapitülasyonlar 
devam etseydı, lstanbul şeh
rinde 1000 değil, 1 fabrika
nın yaşamasına imkan yoktu. 
Çünkü emperyalistler tarafın
dan, endüstri saadetleri, met
ropol yığınlarına ayrılmıştır. 

İstanbul ise, bütli ıı löhiir şöh· 
retlerini bir tarafa bırakınız, 

hakikatte bir yarı sömürge 
pazarı idi. 

lstanbul artık, sıra ile iki 
maaş verilmemekle, bütün 
geçim imkanları buhran geçi
ren bir şehir olmaktan çıktı. 
Eskiden, orası biıhassa Türk
ler için, sadece bir memur 
şehri idi. Büdceye bağlı bir 
şehir, yani bir çocuk başı, 
boynu ve göğsü altında bir 
dev karnı! Şimdi o boy artı
yor; başı ve onunla bütün 
azasının nisbetleri normal bir 
eb'ad kazanıyor. Gerçi eski 
babı ali sınıfı, orada, tanıdık
larını azaldığını görüyorsa da 
hayat kaynaklarını daha tabii 
şartlarla tesis eden yeni bir 
cemiyet kabuk tutmağa baş· 
lam ıştır. 

Her türlü hürriyetleri mü
dafaa ~tmck kudretinde bu
lunan bu devlet, merkez de
ğişmekle en çok kaybettiği 
zannolunan sevgili şehre dahi, 
kabiliyetlerinin bütün inkişaf 
imkanlarını temin etmiştir. 

Hükümet gişesinden aldı
ğını, Avrupa endüstrisinin sa
tış şubeleri olan, Galata, 
Beyoğlu, ' Eminönü ve Çak

. makçılar dükkan ve mağaza· 
!arına ödeyen haraçgüzar İs
tanbul, artık, alnının teri ile 
[geçinmmeğe başladı. 

Fatag 

1GözteP'; 
kulübü 

--- ···---

Taymis gazetesi yazıyor: 
Adana' da bulunan hususi 

bir muhabirin verdiği habere 
göre, Liverpul üniversitesine 
mensup Neilson heyeti, vak
tile Asurilerlerlc Etiler ara· 
sında zaptı için mücadeleler 
vukua gelmiş Kilikya ovasında 
bu kış arkeoloj ik buluşlar 
yapmıştır. 

Sahildeki kuşak, Kilikya 
Toroslarının zengin ormanla
riyle madenleri burasını ele 
geçirmek için çarpışma değe
cek bir zenginlikte idi. Fakat 
bütün bur ların üstünde bu 
bölgenin Suriyeye küçük As
yaya ve Fıratın üst kısmına 
açılan geçit veya kapıyı ihti· 
va etmesi dolayısile stratejik 
bir kıymeti haiz olması bu 
mücadelelere sebeb olmuştu. 

Serkeli'de bulunan eserler 
arasında tabii cesamette ve 
Anadolu Eti imparatorluğu 

hükiimdan kıyafetinde bir hey· 
kel bulunmuştur. 

Toros'ların cenubunda ilk 
defa bulunan bu heykel, Eti 
imparatorluğunun rıcrelere ka
dar uzandığı ve idare sistem
lerinin ne olduğu hakkında 
fikir edinmek istiyen tarihçi
lere yeni mah'.imat verecek 
dt ğcrdedir. 

Burada büyük bir şehir 

harabesi de bulunmuştur ki 
profesör Garstang, bunun ce
nubi Eti imparatorluğunun 

merkezi olup ismi bir takım 
kitabelerde geçen ve şimdiye 
kadar yeri tayin edilemiyen 
Arzava olduğunu zannetmek
tedir. 

Bu keşif, halk nrasında mev
cut bir takım garip telukkileri 
de izah edebilecek bir mahi
yettedir. Serkeli köylüleri ara· 
sında bu Eti kıralı, "fenalık 
yapan bir cadı,, gibi telakki 
olunmakta idi. Fakat bu hava
liye son zamanlara kadar Yar
suvat ismi veriliyordu ki bu 
kelime Arzavanin bozulmuş 
bir telaffuzu olabileceği gibi 
klasik Anazarba şehrinin adı· 
na da gene bu havalide bulu· 
nan Anavarza köyünde tesa· 
düf edilmektedir. 

he etme · Spor kongresi bn ak-
- Sonra cenazeyi oradan 

Kilikya' da birçok istilalar 
ve fetihler yapılmış ve birçok 
insanlar buralardan gelip geç
miş olmasına rağmen eski 
hatıra ve isimlerin silinmediği 

görülmektedir. 

çıkarmak için taşlığa indi, la- şam toplanacak 
kin taşlık o kadar dar, etrafı Göztepe spor kulübü baş-

büyük taşlar ile öyle çevrilmiş kanlığıudan: 
idi ki, asla cesedin oradan Geçen hafta ekseriyet olma· 
diğer bir mahalle nakli kabil <lığından, ~toplanamıyan kulü-
değildi. Bükülerek, münhani bümüz k ı ngresi, bugün akşam 

Taymis'in yukarıya t'!rcüme 
ettiğimiz makalesinde bahso
lunan ve Adana'dan bildiril
diği söylenen haber de şudur: 

bir vaziyette elleri üzere yü- saat 20 de toplanacaktır. Sa-
rümeğe mecbur oldu, 30 adım yın arkadaşların kongrede 

bulunmaları rica olunur. kadar yol yürüdükten sonra 

1 
önünde taştan, kireçten, tuğ
ladan yapılmış bir sed gördü 
birkaç saattanberi yapılmış ol· 
duğu tahakkuk etti, zira henüz 
mczkfir seddin çamuru kuru· 
mamı~tı. Anlaşıldığına göre, 
Kroser her zaman buraya ge· 
liyor ve bu taşlıktan Midavsın 
bulunduğu yere gidiyor, şimdi 

"Adana - 30 llkkanun - bu 

ise memurini zabıtanın husu
sile benim kendisini tarassut 
ettiğimizi anlamıştır ki kuyuyu 
Lafona medfen ittihaz etmiş, 
taşlığın, Midavsın bulunduğu 

yere gidecek medhali kapat
mıştır. Benim başka bir arzum 
kalmadı. Şimdi Lafonun cena
zesini buradan diğer mahalle 
nakletmenin kolayına bakmalı. 

· Arka•ı var -

;wppg * .. 
Doktor 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
ikinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

1 kış mevsiminde Kilikya ova· 

1 
sında kazılar yazmakta olan 
Neilson arkeolojik heyetine 
eskiden Pyramus ismini taşı· 
makta olan Ceyhan nehrinin 
şark sahilinde Missis' den bir ... 
kaç mil uzakta bulı:nan Ser-·--·- =- kelide bir takım Eti kabart· 

Daimi encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammeni 

Lira· K. Yeri Cinsi No. 
1200 00 Karşıyaka bahariye s. ev 37 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cınsı ya
zılı akarın mülkiyeti satılmak üzere 20 gün miiddetlc açık 
artırmay~ çıkarılmı_,Şlır. Şeıaiti öğrenmek ist iycnlcrin her ~:· ıı 

hususi hesaplar müdüriyrti varidat kalt'nıine ve pey sürmek 
istiyenlerin<lc ihale günii olan 1-2-937 pazartesi giinü saat 
10 da depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenin<; 
müracaatları ilan olunur. 96 

maları ve mahkukatı bulundu- yor, Buradaki mahkiikatın ma
ğu haber verilmiş ve yardım 
vadedilmiştiı. Bu kabartma 
heykele yerliler tarafından 
"Kötülük yapan cadı,, naza· 
riyle bakılmaktadır. 

Bu heykel, nehrin dirsek 
verdiği bir noktada bulunan 
bir kayalık üzerine hakkolun
muştur. Tabi~ cesamette bu
lunan bu rahip hükümdar Eti 
heykeli cenupta bulunan ilk 
Eti eseridir. 

Bu heykel sakallıdır; sırtın
da Toga şeklinde bir elbise 
vardır; ayaklarında uçları kıv

rık pabuçlar bulunuyor. Elinde 
kendi mukaddes mesleğinin 

alameti olmak üzere Litmus'a 
benzer bir işaret tutmaktadır. 
Yüzü cenuba dönüktür, bir 
adak adar ve yahut ibadet 
eder gibi bir eli yukarıya kalk
mış bulunuyor. Fakat önün
deki kayalar üzerinde hiçbir 
ilahi tasvir yoktur. Lakin, ar
kasında ana mabudenin içinde 
ışık saçan bir güneş de bulu· 
nan işaretleri ilahi bir el ile 
tutulmaktadır. Bundan başka 
üzerinde kanadlı bir güneş 
başlığı bulunan bir talrım re· 
simli eski hiyeroğlifler de bu
lunuyor ki bunlar kralın adı 

ile hüviyetini anlatmaktadır. 
Bunların deşifre edilmesi me
rakla beklenmektedir. 

Bu havalide yapılan araştır
malar neticesinde Etilerin ilk 
devirlerine ait büyük bir şeh· 
rin izine tasadüf edilmiştir. 

Prof, Garstang, burasının 
bir zamanlar ccnupta ... bir si· 
yasi faaliyet merkezi o!up A
nadolu Etileri ile mücadele ha· 
lindc bulunmuş ve yeri şimdi
ye kadar tayin edilememiş olan 
Arzava olduğunu tahmin edi- ı 

hiyeti ise bir istila ve yahut 
ittifak sırasında yapılmış ol
duklarını göstermektedir. 

Bu keşiflerin yapıldığı ha
valiye son zamanlara kadar 
Yarsuvat adı veriliyordu. Şim
di yerinde Anavarza köyünün 
bulunduğu klasik Anazarba 
harabelerinin bnlunduğu yer· 
de buranın ayakla bir günde 
gidilecek kadar uzağında ve 
şimalindedir. ' 

Bundan başka Feke ~üze
rinden geçerek Toros\ardan 
Kayseki ve Eti paytahtına gi
den eski bir araba yolu da 
mevcud bulunmaktadır. 

Bu keşif sayesinde Etilerin 
Mısırlılar Suriyeyi ele geçir 
mek için yaptıkları ne gibi 
bir askeri ve siyasi organizas· 
yon vücuda getirdikleri de 
aydınlanmaktadır. 

Şark ovasında yapılacak 
olan kazılar, kış ayla;ı dola
yısile tehir edilmıştir. Bu 
müddet içinde heyet, Tarsu
sun eski limanı olan Anchia· 
lede (çalışacaktır. 

* * * Çevirenin notu - Hatay 
topraklarının tarih bakımın
dan kimJere aid olduğu orada 
asırlar ve asırlarca önce kim
lerin oturduğu bahse mevzu 
olduğu şu günlerde bir lngiliz 
arkeoloji heyetinin yapmış 
olduğu bu keşif üzerine dik· 
kati çekmek isteriz. 

Buralarda hüküm süren 
Etilerin Mısır'lılarla harbede· 
r~k zaptetmeğe çalıştıkları Su
riyenin Hatayla ne alakası 
olduğunu, bize bu yeni ka
bartma ve arkasındaki hiyerog 
lifler de, yeni bir delil halin
de anlarır. 

~-------aa.,....•~•••_.~--~---~ 

Amerikan garibeleri 

Soğan aleyhtarlığına kar 
şı kurulan cemiyet -·-

Mısır medeniyetinin en büyük 
abidesi sayılanEhramlar,soğan 
' sayesinde vücuda getirilmiş! 

Amerika' da Mişigan hiiku· 
meli dahili .. dc soğan aleyh· 
tarlığına karşı bir cemiyet te
şekkül etmiştir. 

Yeni teşekküliin adı, soğana 

karşı yapılan iftiraların izalesi 
için müteşekkil cemiyettir. 

Cemiyet işe başlamadan ev· 

vel soğanın lehinde ve aley

hindeki neşriyatın biliyografini 

yapmıştır. 

Bundan anlaşıldığına göre, 
soğnı seven ve terviç edenle
rin miktarı, onun aleyhinde 
iftira edenlerrf erı daha fazla· 
dır. 

Müverrihlerin babası Here-

dot, soğanı sevenlerin piri 
sayılmaktadır. Hakikat halde 
bu büyük tarihçi Mısır' a dair 
olan vak' alan hikaye ettiği 

sırada Mısır medeniyetinin en 
büyük abidesi sayılan ehram
ların ancak soğan sayesinde 
vücuda g t imiş olduğunu yaz-
ınışlır. 

Heredot'un ifadesine göre, 
ehramın binası iç1n çalıştırılan 
yüz binlerce işçiye başlıca gıda 

olarak soğan verilmiştir. 
O zaman bu sebzenin çok 

biiyük mukavvi tesirleri görül
müştür. 

Amerikanın vücudu ile ifti
har ettiği meşhur VendelHol
mesyni dünyada soğanın fazi
letlerini terennüm hususunda 
en çok muvaffakiyet gösteren 
ediptir. 

Bu zat, şaheserlerinden bi
rininde soganın çorba yapmak 
noktasından kabiliyetini de
haet kelimesile tavsif etmek· 
tedir. 

Bu gibi parlak şehadetler 
karşısında soğan düşmanları
nın kötü iftiraları, yukarıda 
ismini kaydettiğimiz cemiyet 
nezdinde ehemmiyetten ari 
sayılmaktadır. 

Soğan aleyhinde söylenen 
sözlerin en parlağını ise meş
hur Amerikalı filozof (Benj
mian Franklen) söylemiş olup 
bu hususta bu zatın sözlerine 
bile ehemmiyet verilmemek· 
tedir. 

F ranklen şöyle demiştir : 
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Korsanların korsanı 
' Fratelli Sperco N. V. 

W.F. H. Van 
~--=-------------..... -----------, lzmir Yün Mensucatı 

,. vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S "SATURNUS" vapuru 

elyevm limanımızda olup 16-
1-937 tarihine kadar ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

SiS "TBERIUS,,'vapuru 14-
1-937 doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük· 
liyecektir. 

SiS "ULYSSES., vapuru 22-
1-937 tarihine doğru beklen· 
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASINA 

Der Zee 
& o. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

"AKKA,, vapuru 13 son 
kanunda HAMBURG ve AN-
VERS'ten gelerek yük çıkara· 
caktır. 

"ANDROS" vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATf ON 
"EXMOOR,, vapuru 17 son 

kanunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. ' 

Türk . Şirketinin 
al a ınar kumaş fabrikası 
T p.rafından mevsim dolayısile yeni 

' çıkardığı kumaşlar: 

av lam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı t 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

M/S "ERLAND,, motörü 
21 ikinci kanunda bek\enm~kte 
olup yükünü tahliyeden sonra 

1 ROTTERDAM. HAMBURG, 
GDYNIAve SKANDINAVYA 

il limanlarına yük kabul ede· 
cektir. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASI 

"EXTAVIA,, vapuru ayın 

sonunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yükliyecektir. 

"EXMINSTER,, vapuru ikin· 
ci kanun sonunda beklenil
mektedir. NEVYORK ıçın 
yükliyecektir. 

KANDEMİR Oğlu • ~irl:l~K.'!l':~Zt31~~~11!!1!1----ımılmll ........... 

ZMIR 

M··ce lit 

Ali IZA 
• --·-

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

SiS "LEHiSTAN., vapuru 
16· 1 ·937 tarihine doğru AN
VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
lımanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SiS "AEBA· JUL YA,, vapu
ru elyevm limanımızda olup 
18·1-937 ye kadar PiRE, MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

"SUÇEAVA" vapuru 27-
1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PIRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 

m:ııı:!!Di!llı:=ma 

PİRE'den AKTARMALI 
Seyri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 15 

ikinci kanunda PlRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR" vapuru 12 
şubatta PIRE' den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
cektir. --

Pamuk ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Te efon No. 2211 ve 3067 
Te graf adres·: Bayrak lzmir -

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 28 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
SPERCO vapur acentalığına JOHNSTON WARREN LINES ikinci kanunda beklenilmekte- "BANADEROS,, vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PiRE, ISKENDERlYE, 

müracaat edilmesi rica olunur. L TD.-LIVERPUL dir. ROTTERDAM, HAM-
Telefon: 4142/4221/2663 "DROMOS" vapuru 10 ikin- BURG ve BREMEN için yük 

-Q--.- • •• ci kanunda, LINERPUL ve kabul eder. 
vıer Ve ŞU• ANVERS'ten gelip yük çıka- SE•R•v•rc_E_M_Am::ıR-I•T-IME 

rekası Limited racak ve BURGAS, VARNA ROUMAIN 
ve KÖSTENCE limanları için BUCAREST 
yük alacaktır. "DUROSTOR,, vapuru 16 

ikinci kanunda :KOSTENCE ~apur acentası 

DIYEP ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 Birinci Kordon Rces binası ARMEMENT H. SCHULDT- için yük kabul eder. 

----------------------------~~-Tel. .2443 

LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT" vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

''LESBIAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO., vapuru 15 ikin-
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN" vapuru 25 

biriuci kanunda LIVERPOOL 
ve SWC:\J5S~ 1d11 g~lip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN .. vapuru 10 
ikinci kanunda -gelip LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

pEUTSCHE LEVANTE-UNIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar

maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 

,,,.. l 

J 
' 

NC°A 
( 

o 11 ıu ue' 

:::~ilıiiiiiiiiiiiiiili:;::;::~:;~~~~~~!'!~!!!!~~e:d~i~lm~e~z~ ...... nmm•lllm .... .. • ............ mi:.'lı:llillli'il .. mE:~ .. !a[Jll!'Jılı'.i .... n!llİa~llll!--~ ........................ . 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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• 
rı, <;in.Kom· i 

so'ya doğru 
ıy n u ile Kiyak· 
ilerliyorlar 

Nankin hükumeti, her iki şehirde ikamet eden ecnebi tebaa
larının şehirlerden uzak a mala nı kendilerine bildirdi 
Şanghay 16 (Radyo) - Çin Komünistlerini tenkil iç!n mühim kuvvetler harekete gelmiştir. 

Son gelen haberlere göre, Komünistler, SiyanFu ile Kiyankso şehirlerine doğru ileri harekata başlamışlardır. Bunların, ma
sum halkla meskun olan köyleri yağma etmeğe başladıkları söylenmektedir. Nankin hükumeti, Siyanko ve Kiyankso şehirleri· 
nin de ayni akıbete maruz kalmaları ihtimalini nazarıdikkate alarak, her iki şehirde bulunan ecnebi tebaasının, hemen şehir
leri terketmelerini ve aksi takdirde mes'uliyet kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 

-------••ı&m .......... • ·· .. --tnım••.-------
Devlet memurlar. ec- Hitler Almanya için yeni 

nebi kadınlarla ev- bir program hazırhyor 
lenemiyecekler Rayhştağ meclisi, bu ayın otu-

y eni memurin kanununda, mü zunda toplanacak, Bitler mü-
him bir çok ahkam vardır him bir söylev verecekti~ 

Berlin 16 (Radyo)- Rayihş· Rayihştagdan geniş salahiyet Ankara 16 (Hususi) - Bu 

günlerde kamutaya verilmek 

üzere bulunan yeni memurin 

kanunu, bırçok mühim ahka

mı ihtiva etmektedir. Bu ka· 

nuna göre, devlet memurları, 
ecnebi kadınlarla evlenmiye· 
ceklerdir. Kanun hilafına ha· 
reket edenl,.r, derhal devlet 
memuriyetinden uzaklaştırıla· 

caklardır. 
·~-----------~---..._---... ______________ _ 

Her tarafta deniz fırtı-
naları hüküm sürüyor 

Posta vapurları, bu yüzden in
tizamını kaybetmiş bulunuyor 

Birkaç gündenberi havalar 
birdenbire soğumuş, geceleri 
hararet, sıfırın al tında 1 · 8 e 
kadar düşmüştür. 

Evelki gün sabahleyin baş
hyan poyraz, gece fırtına ha· 
linde devam etmiş, lzmir·Kar
şıyak arasında son seferleri 
yapan vapurlar, güçlükle işli
yebilmişlerdir. Saat 23 de 
Karşıyaka' dan kalkan Karşı
yaka vapuru, fırtınanın şidde
tinden Alsancak iskelesini tu· 
tamam1ştır. 

Poyraz dün de devam et· 
mişse de hafif esmiştir. Li
manda hiçbir kaza olmamıştır. 

Mersin' den gelmesi bekle-

nen denizyolları idaresinin va
puru, şiddetli fırtınadan en 
yakın bir limana sığınmış ve 
yoluna devam edememiştir. 

Vapurun bugün gelmesi bek· 
lenmektedir. 

Verilen haberlere· göre, ha
valar her taraf ta çok soğuk 

gitmektedir. Bazı yerlerde ka
zalarla vilayetler arasında mü-

nakalat kesilmiş, pek fazla ya· 
ğan kar, yolları kapamıştır. 

Afyon, Bandırma ve Aydın 
trenleri, yollar kardan kapalı 

olduğu için 4-5 saat teehhürle 

gelebilmişlerdir. Ödemiş tre

nı de 2,5 saat gecikmiştir. ·----------
Fransa 

Almanya'ya müstem 
leke • 

vermıye. 

cekmiş .. 

Kaca'Rcılık 
' ' Ankara 15 (A.A) - Geçen 

hafta gümrük muhafaza or
gutu 66 kaçakçı 2279 kilo 
gümrük kaçağı 659 kilo inhi-

sar kaçağı 814 Türk liraa sı 
4 silah 15 fişek 128 kesim 
hayvanı ile 9 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

-------------•tıt--------

Paris, 15 (Radyo} - Fransa 

Müstemlekat Nazırı Maryos 

Mote, Almanya'nın müstemle

kelere muhtaç olduğu hakkın

daki iddiasından bahisle ver

diği beyanatta, Fransa'nın, Al

manya'ya mali müzaherette· 

bulunmağa hazır olduğunu ve 

fakat müstemleke veremiyece

tini söylemiştir. 

y arınki lik macları 

Cenaze 
Bugün Brüksel'e 

getirildi 
Brüksel, 15 ( Radyo ) 

Madrid' de ö\aürü\müş o\an 
Bc\ç\\ta'nm \spanya mas\ahat
güı:.an ~aT'n 'Dö '{ oz.grad) ın 
ccaed\, bugün buraya gc.\iri\
Tnİş ve iıı.\aıı.yondan bir \op 

arabasına lJindirilerck askeri me
rasimle kiliseye götürülmüş

tür. 

, 
-/Juşturcrji 1 irıci S<1lıi}••de-

Orta hakemi Sabri. Yan ha· 

kemleri: Fethi, Zihni. 

Saha gözcüsü de Alaettin 'dir. 

B. takımları 
Halk sahasında 

Saat 9 da Demirspor-Altay, 

Orta hakemi Mustafa Şenkal, 

yan hakemleri: Kadri, Behlül. 
Saat 11 de lzmirspor - Ege· 

spor. Orta hakemi Kadri, yan 
hakemleri: Mustafa, Ahmed. 

Saat 13 te A\tmordu-Buca. 
Orta hakemi Fcth\, yan ha· 
kcm\cT'İ~ 7..\hni, Bl"h\ü\. 

Saat \ 5 le K .S .K. - Burnava. 
Orta hokcmi Ahmed, yan ha· 
kcnıleri: BclılüJ, Şahap. 

Saha gözcüsü Ahmed ôz-
Jlİrzin. 

tag meclisi, bu ayın otuzunda 
Berlindeki büyük Operada 
toplanacak ve Hitler, mühim 
bir söylev verdikten sonra, 

istiyecektir. Söylendiğine göre 

Hitler, Almanya için yeni bir 

J?rogram hazırlamaktadır. 

------------------------· ..... ~.-.·~------------------
Zeytincilik 
için bir proje 
hazırlanıyor 
Zeytin bakım teşkilatının 

vazife talimatnamesinin Ziraat 
Vekaletinden vilayete geldiğini 
yazmıştık. Dün alakadarlara 
müracaatla bu mühim talimat
name hakkında maliimat iste
dik. Zeytincilik işlerinin inki· 
şafını temin edecek tedbirleri 
tesbit etmek üzere Ankara' da 
yapılan toplantıda alınması 

Jazımgelen tedbirler tesbit 

edilmiş ve zeytin bakım işle· 

rinin kısa bir zamanda yüksek 

randman ver('bilecek bir hale 

konulması için bir kanun pro· 
jesi hazırlanmıştır. 

Bu meyanda zeytin bakım 
teşkilatının ve bu kşkilatta 
çalışan ve çalışacak olan zey
tincilik mıntaka mütahassısları, 
bakım memurları ve zeytin 
ustalarının vazifelerini gösteren 
bir talimatname de hazırlan· 
mış ve ziraat müdürlüğüne 

gelmiştir. TAiimatnameye göre 
sah}pli mahsuldar zeytinlerin 
verım kabiliyetini artıracak 
fenni usulleri müstahsi il ere 
göstererek yaptıracak ve ayni 
zamanda devlet, köy malı veya 

sahipli yabani zeytinlerin mah· 
suldar hale getirilmeleri için 
icabeden kanunu ve idari iş
lerin fenni şartlar dahilinde 
yapılmasını teının etmek, fi
dan dikme ile yeni zeytinlik· 

ler tesisine ve ayni zamanda 
zeytin yağhane ve fabrikala
rında ve salamora zeytincili· 

ğinde alınması lazımgelen ted
birlerin tatbikine nezaret et
mektir. 

Zeytincilik mütahassısı, ba
kım memurları ve ustaları, 
zeytincilik işlerinden başka İş· 

lerle tavzif edilemiyeceklerdir. ---·---- -
Fransa kabinesi 

( Ba~tarafı 1 inci sahifede) 
Fransız parlfırnentosunun 

Amerikan ~aribeleri 
/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 

- Soğan denilen nesne o 
kadar acip birşeydir ki hatta 
kahramanları 'Ve dul kadınlan 
bile ağlatır. 

Franklenin bu sözünde ~de-
rin bir istihza rizlidir. -

Ekseriya dul kadınlar muac
ciz bir kocadan kurtulduklan 
için çok şen ve neş'eli olur· 
lar. 
Kahramanlara &'elince; hatta 

l>ü~ük felaketler kar~ısında 
bile vakarlarını bozmak iste· 
mezler. 

Bunun için Amerikalı filo

zof, sokanın hem dul kadın

ları, hem kahramanları ağlata· 

bilmesini ~irretliğine delil 

olacak bir misal diye ortaya 
sürmek iatemi~tir. 

Amerika gazetelerinin riva
yetine göre, yeni tc~ekkül 
eden cemiyet soğan lehinde 
yüz mısraı tecavüz etmemek 
~zere en güzel methiyeyi ya· 
zacak şaire mükafat vereceği 
gibi bu şairin başında gayet 

büyük bir kalabalık huzurunda 
taç ta giydirilecekmiş. 
' 

Karaburun Aıaliye Hukuk 
hakimliğinden: 

Karaburnun Mordağan na· 

niyesinden sadık oğlu ahme· 

din karısı ayni köyden imanı 
ahmed kızı raziye aleyhine 
açtığı boşanma davasının müd
C:lei aleyha raziyenin ikametka· 

hının meçhul bulunmasından 
mahkemece kendisine usulen 
ilanen tebliğat yapıldığı hal· 
de mahkemeye gelmeyen mez
bure raziy.enin gıyabında icra 
kılınan muhakemede dinlenr.n 
şahitlerin şehadetile davacı ile 
müddei aleyha aralarında ıid· 
detli bir geçimsızlık olduğu 
aabit olduğundan boşanmala
rına dair 26/111936 tarihinde 
verilen kararın müddei aleyha
nın oturduğu yer belli olma
dığından hukuk usulu muha· 
kemeleri kanunun 142 inci 
maddesine tevfikan işbu kara· 
rrn bir sureti mahkeme divan

hanesine talik olundu;t,u .6 . 
bl. . ' gı 1 

te iğ yerme aeçm k .. . . ~ • c uzere 

ı 6 iki inci kanun 9Sl 
~~--~--------------------~--~·--

İzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

(Mühendis Vahit Akpak ve 
şeriki Komandit şirketi) tica
ret unvanile lzmirde Selanik 
bankası üstünde 9-10 numa· 
rada resmi daireler ve mües-
seselerle inşaat ve taahhüt 
işlerile uğraşan işbu şirketin 
ticaret unvanı ve şirket muka-
velenamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin l 915 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

1: Mukavele. 
Türkiye cumhuriyeti 

Y. No. 10017 
C. No. 

Komandit şirket mukavelesi 
lstanbulda Beyoğlu, Harbi

yede Vali konağı caddesinde 
25 no. lı apartımanda mukim 
mühendis ve ınüteahhid Vahid 
Akpak ile Eskişehirde Sivri 
Hisar caddesinde mukim Hı· 
dır Mehmed Çolpan arasmda 
aşağıdaki şartlar dairesinde 
bir komandit şirket akd ve 
teşkil edilmiştir. 

Md. 1 - Şirketin unvanı: 
Mühendis Vahid Akpak ve 
şeriki komandit şirketidir. 
Müddeti 1 Kanunusani 937 
tarihinden itibaren 1 Kanunu
sani 950 tarihine kadar onüç 
senedir. 

Md. 2 - Şirketin merkezi 
lzmirde Selanik bankası üs
tünde 9, 10 numaralı yazıha
nelerdir. 

Md. 3 Şirketin mevzuu: 
Resmi dairelere ve müessese
lere inşaat ve taahhüt işle· 
rinde bulunmaktır. 

Md. 4 - Şirketin sermaye· 
si: (7 5,000 yetmiş beşbin) 
Türk lirası olup yarı yarıya 
şeriklere aittir. 

Md. 5 - 1 Şirketin her ti· 
cari sene nihayetinde bilanço
suna nazaran elde edeceği 

:.afi karın yüzde ellisi Vahid 
Akpaka ve yüzde ellisi Hıdır · 
Mehmede aid olacaktır. 

Md. 6 - Zarar: Şerikler 
arasında münasafaten taksim 
edilecektir. 

Md. 7 - Şeriklerden mü
hendis Vahid, şirketin faaliyet 
mevzuuna dahil olan taahhüt 
ve inşaat işlerinde icap ve 
lüzum gördüğü takdirde başka 
bir şirket veya şahıs ile müş· 

terek işlere girişmek hak ve 
salahiyetıne haizdir. 

Md. 8 - Herhangi bir şe· 
rikin vefatı, çalışma imkan· 
sızlığı veya mahcuriyetinden 

dolayı şirketten infikakı halle· 

rinde bu şerikin mirasçıları bu 
mukaveledeki şerait dairesinde 
şirketin devamını kabule mec
burdurlar. Yukarıdaki sebep· 
)erden dolayı infikak eden 
şerik komanditer Hıdır Meh· 
med olduğu takdirde miras
çıları gerek reşit ve gerek 

ı 1ğır olanlar murislerine aid ser
mayei şirketten hisselerine isa· 
bet eden miktar ile komandi· 
ter olarak şirketin müddetinin 
hitamına kadar şirkette kalmak 
mecburiyetindedirler. 

Birinci fıkradaki sebepler· 
den dolayı infikak eden şerik 
kollektif şerik mühendis Vahid 
Akpak olduğu takdirde onun 
mir~sçıları kollektif olarak şir-
kctın devam edip etmemesini 
ta~epte. muhayyerdir. Kabul 

Md. 9 - Şeriklerden hıdır 
mehmet maişetlerine medar 
olmak üzere sene nihayetinde 
tehassül edecek kara mahsu· 
ben ayda ikiyüz - 200 lira 
çekebilecektir. Mühendis vahit 
akpak dahi ayni sebeple iki 
yüz elli 250 lira çekecek ve 
bunun haricinde olarak masa
rıfı umumiyeden mühendis 
vahidin ikametgah kirası ola
rak ayda elli lira fazla çeke· 
cektir. 

Md. 10 - Şeraiti hayatiye 
esaslı bir surette tebeddül et
tiği takdirde bu miktar yeni 
şartlara uygun bir surette teb
dil edilecektir. 

Md. 11 - Şerikler her sene 
nihayetinde tahakkuk eden 
safi karın beşinci maddede 

yazılı nispetler dairesinde araların 
da tevzi edecekler ise •de bu su
retle tevzi edilecek meblağher bir 
şerikin iaşesi için her ay aza· 
mı çekmeğe ~elahiyettar olduğu 
mebaliğin senevi hesap üze
rinden bir nıislini tecavüz 
edemiyecektir. Bu miktarı te
cavüz eden safi kar bakiyesi 
her iki şerik tarafından musa
vaten ve "ihtiyat sermayesi., 
unvanı altında ve şirket işle

rinde kullanılmak üzere şirke
tin emrü tasarrufuna blöke 
bir hesabın matlubuna kayde
dilecektir. 

Md. l 2 - Şirket; mü hen· 
dis vahid akpak ve hıdır meh· 
met çolpan arasında resmi 
daire ve müesseselere inşaat 
ve teahhüüt işlerinde bulun· 
mak Üzere mevcut olan şirketi 
hususiyenin 1936 senesi gaye
sine kadar olan muamelatın
dan mütevellid ve mezkur 
seneye aid olmak Üzere bu
günkü tarihle tanzim ve tas
dik ettirecekleri resmi senette 
mukayyet bilcümle matliibat 
ve düyunatı, teahhüt vecibe· 
lerini ve vergi mükellefiyetle
rini deruhte edecektir. 

Md. 13 - işbu şirket mu· 
kavelcsi' lstanbulda 31 kanu· 
nuevvel 936 tarihinde bir 
nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

31 k. evvel 1936 
imzalar 

Mühendis Vahid H. Mehmet 
Mahallinde okunup anlatı !a 

bu mukavelename altındaki 
imzalar şahıs ve hüviyetleri 
malumum olunan mühendis 
vahıt akpak ve hıdır mehmet 
çolpanın olup bizzat memurum 
yanında koyduklarını tasdık 

ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı birinci kanun ayının 
otuz birinci perşembe günü. 

31-12·936 
Resmi mühür 

T. C. 
Beyoğlu ·altmcı noteri 

İsmail Kunter 
imza: 1. Kunter 

Bu mukavde örneği 31 ka· 
nunuevvel 936 tarih ve 10017 
sayılı dairede saklı imzalı 
nüshaya · uygun olmakla tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı birinci kanun ayının 
otuz birinci perşembe günü. 

31 k. evvel 1936 
T. C. Beyoğlu altıncı no
teri Jsmail Kunter resmi 

mührü 1. Kunter imzası 
Umumi No. 609 
Hususi No. 1/9 
işbu suretin aslına ve daire 

dosyasında hıfudilen nüshaya 
mutabakatı tetkik ve muka
bele ueticesi anlaşılmakla tas

dik kılındı. Bin dokuz yü_ı 
otuz yedi senesi kanunu.san•· 
nin on dördüncü günü. 

14-1-937 ' 

önüıniizdeki Salı günü yapa· 
cağı toplantıda hariciye nazm 

M. lvon Delbo! tarafınd.an 
izahat verilecei'i ıöyJeniyor. ılan ılan olunur. 

ettıklerı takdirde H_J!!!v:.._ Meh
med Çolpan kollektif aza sı
fatını ihraz edecektir. 

T. C. lzmir ikinci noteri 
resmi mührü Vt' M. Ernifl 

Erener imıaeı 


