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etler cemiyeti onseyinin top an ısı da 26 azir na 
iman ~azeteleri (Habeşistan öldü. Yen· 

E rüşece 
Roma, 5 (0.R) - Mil- dediyorlar. lngiliıler için h•yet verecek formftl tadar: ralya zecri tedtiirlere,harbm l layııiyle .ltalyan piyasasının 

Jetler cemiyeti sekreterliği- mesele milletler cemiyetinin ., Habeşistan öldü, yaıasm iki taraftan her hangi biri kendisine kapanması yüzOn-
nin resmi bir işarına göre nüfiızunu kırmayacak bir for Milletler Cemiyeti 1 " tarafından kazanılmasile mu den faaliyetini tatile mecbur 
heyeti umumiye başkam B. mül bulmaktır. "Berliner Ta- " Börsen Zeitung" gaze- haaemahn nihayet bulacağı kalmıştır. , 
Benes, Asambleyi 30 Hazi- geblatt ,, gazetesinin Lon- tesinin Londra muhabiri de dakikada lağvedileceği ka- Londra 5 (Ô.R)-Necaşi, 
ran Salı ğünü içtimaa da- d.ra muhabiri şunu bildi- zecri tedbirlere nihayet ver- naatile iştirak etmiştir.Şimdi lngiliz harp maktulleri abi-
vet etmiştir. Cenevre meha· r1yor: mek zaruretini kaydederek muhasamat bittiğinden yal· desine bir çelenk koymak 
filinde resmen bildirildiğine "Habeş imparatorluğunun bu neticenin belki de ıan- naz milletler cemiyeti azası arzu!lunu izhar etmiştir. Bu 
göre bu vaziyette konsey yeniden kurulamıyacağı kim nedildiğinden daha yakın olmayan devletlerin ltalyaya arzusu kabul edilmiştir.Bu· 
26 Haziranda toplanabile- se tarafından şüphe edilmi- olacağını bildiriyor. ihracatta bulunarak istifade nun için zabıta tedbirleri 
cektir. yen bir hakikattır ve Jngi- Melbum, 5 (Ô.R)-Bir A- etmelerine mani olmak için almacakhr. Merasim saah 

BerJin, 5 (Ö.R)- Alman Jizler ise her kest~n az bun- vusturalya gazetesi zecri zecri tedbirler ilga edilmedir. yakında tes'>it edilecektir. 
t gazete muhabirleri Lond- dan şüphe ediyorlar. Bu tedbirlerin bırakılması le- Roma 5(Ô.R) - "Hansen,. Necaşi bu ana kadar Edenle 
• ~ ::J rada zecri tedbirlerin ilgası gazeteye göre, şimdiki ger- hinde bir makale yazıyor. adlı büyük Çekoslovak cam görüşmek arzusunu izhar et-

Jehinde bir cereyan kay- gin diplomatik vaziyete ni- Bu gazeteye göre Avustu- fabrikası, zecri tedbirler do- memiştir. 
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Piyasamızdan neden 
şikayet ediyorlar? 

Memleketimiz ürünlerinin bu 
gün en büyük müşterisi Alman
yadır. Alman alıcılar Türk pi
.Yasasınm istikrarsızlığından çok 
tikayetçilerdir. ık..; devlet ara
sındaki ticaret anlaşması ve 
anlaşmanın tatbikatında iki ta
rafın gösterdiği hüsnü niyet 
iki memleketin ikbsndi müna
•eb•bnın inkişafma çok yar· 
dım eylemektedir. İş sahasını 
daha ziyade genişletmek im-
kanları da vardır. Fakat bazı 

ıebebler bu vaziyetin doğabil
mesine engel teşkil eyliyor. 

Türk ihracatçılarile Alman 
idhalatcıları arasında göze ba· 
tan anlaşamamazhkları iki 
nokta etrafında toplamak müm
kündür. Bunlardan birincisi 
ürünlerimizin standarize edil
memiş bulunmasından dolayi 
ihtilaflardır. 

Bu mesele üzerinde iki taraf 
lüccarlarının yapabilecekleri iş 
Yoktur. Bu davanın halli 
Devlete terettüp eden vezaif
dendir ki Ekonomi bakanlığı 
Yıllardan beri bu mevzu etra
fında etndler yapmakta, stan
darizasyonu temine uğraşmak
tadır. Elbette bu mesai seme
resini verecek, bir gün Türk 
tnabsulleri de arsıulusal piya
salarda değişmez birer tip ha
linde mevkilerini alacaktır. 

l1'inci nokta, Türkiye piya
sa!arının fiyat bakımından ar
ıeylediği istikrarsızlıktır.Bunun 
başlıca amili itiraf eylemek 
lhnndır ki; ihracat işleriyle 
uğraşan tacirlerimizdir. Fazla 
satış, fazla kazanç harsından 
doğan rakabet fiyatları düşür
nıek yolunda bazan o kadar 
süratleniyor ki; Alman alıcılar 

bu sukutun nerede duracağını 
kestiremediklerinden bir müd
det Türk piyasalariyle alaka
larını kesmek mecburiyetinde 
kahyorlar. 

iş mevsimlerinde böyle bir 
Vaziye nihayet paniğe müncer 
oluyor. iş mevsimine henüz yeni 
giriyoruz. Rekoltelerin tahmini 

rakamları bile yapı:mış değildir. 
Buna rağmen alivre satışlarda 
daha ilk hamlede müthiş bir 
sukut göze çarpmaya başla
tnıştır. Bilhassa üzüm mahsulü 
üıerinde daha şimdiden Alman 
•.lıcllar hayrete düşmüşler ve 
şıkayetlcrini izhar eylmişlerdir. 

.,;: Sonu 2 mn sa/11/ettı' -
~•lıLk.a Ocako•ıu 

lngiltere Anşlus tehdininin tesirsiz olduğunu 
ima ettiği için ltalya Avusturyaya yüz çevirdi 

... \1 
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Necaşi 

Bu hadise üzerine Şuşnig Italyan Duçesiyle görüşmeğe gelmiş 
Paris 5 (Ö.R) - Harici si- siyasetinin Avusturya ile mü-

Pek yakında 

Cenevreye 
yasetin bugün en mühim hadi- nasebetinin ne olacağını tetkike giderek sesi Avusturya şansölyesi Kurt gelmiştir. Bu seyabata ltalyan, 
Şuşnig ile ltalya başbakanı Alman münasebetleri hakkmda 
Mussolini arasında bugün ya çıkarılan haberler Uzerine şan-
pılan mOlakattır. Romadan bit- •~lyenin vaziyeti tavzih için 

Asamblede Habeş dava. 
sını milletlere izah edecek 

dirildiğine göre mülakat Roka karar vermiş olması muhte-
del Kanetide Mussolininin şato- meldir. 
sunda yapılmıştır. Burası Du- ITAL YA, AVUSTURYA YA 

ALAKASIZ MI? çenin doğduğu köyün yakının-
dadır ve 1933 de ltalya-Avus
turya-Macaristan dostluk pro
tokolu da burada yapılmıştı. 

Avusturya ataşamilteri gece 
yerısında Floransada şansöl
yedan ayrılmıştır: Schuscbuig
gin yananda valmz sekreteri 
bulunmakta idi. Mussolininin 
yanında ise hariciye müsteşarı 
Suviç vardı. 

Her merkezden uzakta ya
pılan bu gizli mülakat hak
kmda hiç bir ma!ümat ve· 
rilmemiştir. Ancak haber 

ltalra·Avusturya yakmlaşmascnı temin eden prens Staı/ıembeıg 
Mussolitti ile bir merasimde 

a.!ın~ığma ~öre Kecyodaki bil· Ayusturya şansölyesinin duçe 
tün ıkameta esnasında Avus- ile mülakatının Habsburgların 
turya şansölyesi, Avusturyanm saltanatını iade meselesiyle 
~oma .ataş:~iliteri~den başka alakadar olduğu bilhassa Ro· 
kımse ıle goruşmemış ve Habs- madaki Alman mehafilinde id-
burg hanedanından kimse ile dia edilmektedir. Umumi ola-
buluşmamışhr. Zaten prens Ot- rak zannedildiğine göre şan-
tonun bu civardaki malikanesi sölye Schuschnigg muhtelif 
kapalı bulunmakta idi. ihtimaller karşısında ltalyan 

Filhakika ltalyan mahfilleri 
bir müddettenberi Avusturyaya 
karşı bir alAkasızlık göster
mektedirler. Bu alakasızlık 
ka"sdidir ve ltalyayı Avrupa 
siyasetine geri geri çevirmek 
için lngiliz diplomasisi tarafm
dan ileri sürülen Anşlus 

(Avuıturyanın Almanyaya ilhakı) 
tehdidinin tesirsizliğini göster
mek için bu tavır alanmıştır. 

ltalya Almanya ile münase· 
betlerinin çok dostane ol
mak üzere olduğunu gösterj 
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Çamaltı tuzlasında 

Bir soda kombinası ku
rulması tedkik ediliyor 
ince tuz fabrikası dakikada &0-70 paket sofra 

tuzu hazırlamaktadır. ihracat faaliyeti arttı 
memur evleri, amele hamamı, 
fırın, beş dershaneli bir ilk 
mekteb, 12 yataklı bir revir, 
tulumba evleri vardır.. Bütün 
bu inşaat azami altı yüz bin 
liraya . çıkmaktadır. 

Sofra tuzu fabrikası inşaatı 
ikmal edilmiş ve yalnız paket 
makinesinin montajı kalmıştır 
ki o da ayın yirmisine kadar 
bitmiş olacaktır. 

Bu makine dakikada 60 - 70 
paket tuzu ambalajlıyacaktır. 
Beher pakete birer kilo tuz 

Olimrlik i11hisarlar ı•e!.i/i Ali R./Jnfi koyulacaktır. 
Tuzlndaki büyük faaliyet Yeni inşaat, tulumba evleri 

dolayısile lzmirden Çamaltına ve yeniden vücuda getirilen 
amele akını başlamıştır. Tuzla tesisat Tuzlaya yepyeni bir 
da eski binalnr kamilen yıktı- çehre vermiştir. 
rılmış ve onların yerlerine Çiğliden üç aydanberi Tuz-

lzmire işleyecek nla11 posta taı•J•a
relerinden biri 

ISTANBUL - IZMIR- AN
KARA ARASINDA 
• ••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyare 
Postaları 
başlıyor 

yenileri ikame edilmegw e baş- laya altı yu-z am 1 • e 
e enın g • lzmlrden Ankaraya lstan-lanmıştır. Bu meyanda mükem- r u d- 1- J ·ı 

ce ı g n uz u ça aşması ı e bul vollyle gldllecektlr 
mel oir sofra tuıu fabrikası, otuz bin metre mik 1 tat 11 

Düşündürücü bir hadise 

Bazı ithalat tüccarları 
lstanbula · naklediyorlar 
Buna aebeb, kontenjan llstelerlnde lzmlr llnıanına 
ayrllan hissenin bazan yUzde ikiye kadar inmesidir 

Tüt/wfis direktöıü Ziı'a Aıgun 

Şehrimizde alakadar bir kine nazaran daha fazla mik-
daire tarafından lktısad Veki- tarda hisse tefrik edilmesi is· 
Jetine bir rapor gönderilmiş, lenmiştir. lzmir idhalat tacir-
lımirin iktısadi vaziyetinde çok leri bu vaıiyetten şikayet et• 
ehemmiyeti olan kontenjan mektedirler. Çünltü lstanbu-
ibtiyacı bildirilmiş ve konten- lun mühim olan idhalit 
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Müşterilerimiz -Plyasam~zdan neden 
şikayet ediyorlar? 
-Baş tarafı 1 net sav/ada
Berlin Türk Ticaret odasının 

son ge1en raporu bu hakikab 
bir kerre daha bütün çıplak
lıgiyle gözlerimizin önüne koy
muştur. 

ihracat tacirleri, aralarınd<i 
bu kabil manasız hareketlerin 
önüne geçmek için bir birlik 
vücuda getirmişlerdi. Birli
ğin ciddi bir faaliyet gös
terdiğine şahid olamadık. Bun· 
dan sarfınazar, bazı tüccar
lar birlik anlaşmasının dışına 
çıkarak hususi iskontolarla 
geçen yıl el altından iş görme 
teşebbüsünde bulunmuşlar, gizli 
satışlar yapmışlardır. Bu şekil
deki muameleler de müşteri

lerimizin ayrıca canını sıkmak
tan uzak kalamamıştır. 

Filhakika ihracatçılar bu ka· 
bil tenkitlere karşı "Ticaret 
serbest değil midir? Ucuz sa
tarsak zarar edecek biz değil 
miyiz?" diye müdafaada bulu
nuyorlar. Eğer dün' aya liberal 
iktisat sisteminin hakim bulun
duğu yıllarda böyle bir mü· 
dafaa ile karşılaşmış olsaydık, 
kendilerine yerden göğe ka
dar hak vermekten başka ya
pacak işimiz olmazdı. Fakat 
bugün onların da gözönünde 
tutmalan lizımgelen bir haki
kat vardır ki dünya yüzünde 
bulunan devletlerin dörtte 
üçünden fazlası ulusal eko
nomi bakımından ticaret iş
lerine müdahale tedbfrleri 
almış bulunmaktadırlar. Artık 
ticaret hayatına bakim olan 
"istediğim fiate alırım, diledi
ğim fiate satarım" zihniyeti 
değildir. 

Alman alıcıları da Türk 
mahsullerinden kendilerine la
zım olan ba:ıı maddeleri mev
cud fiatlerin üstünde bir değer
le almağa hazırdırlar. Lakin 
Alman kontrol daireleri bu ser
bestiyi onlara vermemekte ve 
''şu fiatten yukan alamazsınız" 
demektedir. 

Devletler ticaret hayatım 

ulusal, ekonomiyi korumak 
bakımından ele almışlardır. Ve 
buna ulusların yüksek menfa
atJarı adına diledikleri istika
meti vermektedirler. 

Binaenaleyh ticaret serbestisi 
ancak ulusal ekonomiyi korumak 
mefhumü ile muva1i yürümek 
şartına bağlıdır. Aksi takdirde 
serbesti kelimesinin bugünün 
iktisadi gidişinde yeri ve ma
nası kalmamıştır. ·serbesti per
desi altında çılgınca hareketlere 
teşebbüs eden bazı tüccarlar 
yalnız memlekete ve memle
ketin çiftçilerine yapbkları kö
tülükle kalmıyorlar, alıcıları da 
şaşırtarak onları da iş sahasın
dan u:ıaklaşhracak, gücendire-

cek durumlar yaratarak kötü
lüğü iki misline çıkanyorlar. 

Kelimenin tam manasiyle bin
dikleri dalı kendi elleriyle bal-

talıyorlar. Bilmiyoruz; Ekonomi ' 
Bakanlığı bu şuursuzca hareket· 
lere daha ne kadar zaman 
müsamaha ile bakacakbr. 

Türkiye piyasasının istikrar
sız bir pazar olduğu kanaabnı 
hökünden yıkmak zarureti çok
tan hasıl olmuştur. 
~ a.kk.ı <>ca.k.oğ1 u. 

Zavallı çocuk 
Alsancakta Dilküşa soka

ğında oturan IngiJiz tebaasın
dan Loran oğlu Jozefin karısı 
Anna çamaşır yikarken, kazan
dan rldığı sıcak suyu banyo 
yapmağa alışkın iki buçuk ya
şında Loran adındaki çocuk 
banyoya atılarak yanmış ve 
anası hiçbir kimseye söyleme
den ltalyan hastahanesine gö
türüp ilk tedavisini yapbrmış 
jse de çocuk yanık yarası ne
.;,. ... ; Alıtt. Jil.niidilr 

e 

ÇA ZL ND. 
ael----~--mmi~~~:~lllE:IDl:m __________ ___ 

Pek yakında bir Soda ko 
rulması için te kikler ya 

binasıku
ıl aktadır 

Çamaltı uzlasında başlıyan mevsim faaliyeti münase
betiyle lzm·rden amele akını vardır 

- Baş tam/ı 1 mci sav/ada -
getirtilmiştir. Hu taşlar dört 
kilometre boyunda bulunan 
tuzla sahilinin nhtımlanmasında 
kullanılacakbr. Rıhtım inşasına 

da başlanmıştır. Çamalb yolu
nun dahi tamirine pek yakında 
başlanacağı öğrenilmiştir. 

Tuz.lada yeni yıl istihsali
hna başlanmıştır. Bütün bu 
işler arasında Japonya hesabına 
ardı ardına gelen vapurlara 

yevmiye bin beş yüz ton tuz 
tahmil edilmektedir. On bin 
tonluk vapurlann yükleme işi 
en çok alb günde yapılmak
tadır. 

Çamaltında vapurların bir Çamaltt tuz/asından hir göıünüş 
buçuk mil u:ıak mesafede de- ispanyanın Kadiks, Almerya, 1 lerine de başlanmıştır. Böyle 
mirlemek mecburiyetinde ol- Ture ve Y eya tuzlalarının tah- bir iskelenin inşasından sonra 
malanna rağmen bu derece mil randmanlan 500 ile bin tuzladan 24 saat zarfında 2500 

Berlin 
••• 

Ticaret mümessili 
geliyor 

Türkofisin BerJin konseyesi 
Avni Apak önümüzdeki pazar 
günü şehrimize gelerek üç gün 
kadar burada kalacak ve ala
kadar tüccarlarla görüşecektir. 
Avni Apak buradan Ankaraya 
geçecektir. 

• ıe e • e eu CI 

ilk J<uekteplerin 
tatili 

Şehrimizdeki ilk mektepler 

yarmdan itibaren yaz tatili ya
pacaklardır. ilk mekteplerin 

son sınıflarında mezuniyet im· 
tihanlarına yarın başlanacak ve 

bir hafta sürecektir. Bir çok 
ilk mekteplerde sergiler hazır
lanmıştır. -
Valinin tetkikleri 

Vali F azh Güleç ve sıhhat 

müdürü Dr. Cevdet $;.racoğlu 

evvelki gün Çamaltı tuzlasına 

giderek tetkiklerde bulunmuş· 
lardır. .... . ~.,.,...... .. .., .. 

sürat'la tahmilit yapılmasına ton arasında tahmilat yapabil- ton tuz yüklemek mümkün 
vapurların süvarileri son derece dikleri göz önünde tutulursa oJacağı umulmaktadır. Pamuk piyasası 
memnun olmakta ve bu sür- Çamaltının yüklemede sürat Çamaltında kurulan tuz şehri k ld • 
atta hiçbir memlehadan tuz rekoru yaptığı anlaşılır. ile Tuzla memleketin en büyük yÜ Se 1 
yüklemediklerini söylemekte- Tabmilatın daha süratle ve bir sanayi kombinası şeklini Dün pamuk piyasasında kay-
dirlerler. ucuzlukla yapılabilmesi ve dola· almağa namzed görülmektedir. da değer bir fırlama olmuştur. 

Misal olarak şu da zikredile- yısile dış piyasalarda Türk tu- Pek yakında Tuzlada bir de Düne kadar 42 kuruşa satılan 
bilir ki ltalyadaki Trapani tuz· zunu rakibsiz bırakacak olan soda fabrikasının kurulacağı pamuk 45 kuruşa çıkmıştır. 
lası yevmiye azami bin ton, Çamalb tuzla isltelesinin etüd- sevinçle öğrenilmiştir. Dün alıcılar çok hararetli idi. 

.................................................................................................................................................................. ~··············· 

9 Eyliil 
Vapuru kaza geçirdi 

Karşıyaka ile konak arasında 
işliyen Dokuz eyJul vapuru bir 
kaza geçirmiştir.Saat on altıda 
Karşıyakadan lzmire hareket 

Alaçatı cinayeti 

Zabıta memurları suçlu
yu nasıl ya lamışlar 

eden ve içinde yolcu bulunan Çeşmenin Alaçah nahiye- - Hakkı Demirle kahve 
vapur, Alsancak iskelesine ya- sinde Hakkı Demiri kahvede önfinde oturuyorduk. Apo Meh-
naşmak iizere manevra yapar- otururken aldürmek maksadile met kahvenin önünden geçli, 
ken şaftı kırılmış ve bu yüzden silah atan Apo Mehmedin fakat geri dündü tekrar ge-
vapur şiddetle iskeleye çarp- h k rerken tabancasım Hakkı De-

t 1 k 1 d b. k mu a emesine dün agıv rcezada .,. 
mış ır. s e e e ır metre a- mire ateş etmeğe başladı. Ye-
dar genişlikte bir yank husule devam edilmiştir. Dinlenen şa- tişip tuttuk, elinden tabanca· 
getirmiştir. Kaza esnasında va· hitleıden bazıları vakadan son- sını zorla aldık, kaçtı. 
purda bulunan yolcular büyük ra suçlu Apo Mehmedin yaka- Şahit sıfatile dinlenen jan-
bir heyecana kapılmışlar ve lamp nahiye müdürünün oda- darmalar da maznunu nasıl 
feryat etmişlerdir. sına getirildiği esnada müdür yakaladıklarını şöyle anlatmış· 

Vapura birşey olmamış ve tarafmdan kendisine: lardır: 
kaptan vapuru rıhbma yanaş- _ Hakkı Demiri sen mi - Silah seslerini duyunca 
brarak yolcuları dışarıya çıkar· karakoldaki mavzerlerimizi ala-

vurdun? diye sorulduğu vakıt: mışhr. Pasaport isk~Icsine te- rak maznunun kaçtığı Çeşme 
lefonla kaza haber verilmiş ve - Evet ben, cevabını verdi- yolunda takibe çıktık. Çeşmeye 
yolcuları almak üzere acele bir ğini söylemişler ve demişler- yakın bir yerde kendisini tut-
vapur gönderilmesi istenmiştir. dir ki: tuk. Bize Hakkı Demir'i vur-
Pasaporttan gönderilen Çan - "Müdür sebebini sordu: duğunu ve Alaçab'da resmi 
kaya vapuru gelerek orada Apo Mehmet de: daire olmadığı için Çeşmeye 
bekliycn yolcuları alıp götür· - O benim cocuğumu para teslim olmak üzere gitmekte 
müştür. Vapur da tamirat için mukabilinde öldürtrü. Ben de olduğunu söyledi. Gelmemiş 
tersaneye çekilmiştir. intikam almak için vurdum, olan şahidlerin celbi için mu· 

Kaza hakkında alakadarlarca hatta bunun için altı ay evvel hakeme başka güne bırakıl-
hk.k b ı mıştır. ta ı ata aş anmıştır. bir tabanca satın aldım. Bu ...... _ 

·• • • • • • •·.. lnglllz konsolosunun 
Şarbayın ziyareti tabancayı üç gündenberi üze- ziyareti 

B 1 d. · · d k B h rimde taşıyor ve Hakkı Demiri e e ıye reısı o tor e çet Şehrimiz lngiliz general kon-
uz dün öğleden evvel vilayete koJhyordum. Kahvenin önünde solosu dün öğleden evvel ilbay 
gelerek vali Fazh Güleç'i zi- oturduğunu görünce ateş ettim. fazlı Güleçi makamında ziyaret 
ya ret etm~tir. Diğer bazı şahitler de: etmiştir. , ............................ !!im ... ______________________ .... 

TAYYARE Sineması TE;~:.0" · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
( Bitmemiş Senfoni) filminin dahi rejisörü Willy Forst>un bizzat temsil ettiği yeni bir şaheser 

2 - Esrarengiz Hane 
Şöhreti bütün dünyayı tutmuş olan Fransızca sözlü büyük eser 

Ayrıca Miki ( Canlı Karikatörler ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
16 - 19,30 ESRARENGİZ HANE 
17,30 - 21,15 BÖYLE BİR KIZ UNUTULUR MU ? 

Fiyatlar 15 - 20 - 30 kuruştur. 
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Madenciler 
Ankaraya gittiler 

Diin iktisat Vekaletinden 
şehrimizde bulunan maden şir
ket ve sahiplerine bir telgraf 
gelmiştir. Telgrafta: Maden 
cevherlerinin tesbit ve memle
ket servet ve gelir kaynakla
rına gereken önemi vermek ve 
bu zemin üzerinde görüşmeler 
yapmak üzere madencilerimiz 
Ankaraya çağırılmaktadır. 

Bu çağırıya gitmek üzere 
Buldanlı Mustafa, Hüsnü Tonak 
ve cıva maden müdürü Mahmut 
bugün Afyon trenile Ankaraya 
gitmişlerlerdir. Madencilerımi

zin orada bir hafla kalacakları 
tahmin edilmektedir. 

• • • • ı • • rr 

Kordon tramvayı 
Verllen haber yanhşmı? 

Bugünkü gazetenizde benim 
Ankarada iken yüksek Nafia 
vekaletile anlaşarak tramvay 
şirketine kordon hattı için ba:ıı 

tekliflerde bulunulması tesbit 
edildiği yazılmaktadır. 
· Memleketin umumi dertleri 

üzerinde konuşulurken şehir 
dahili nakliyat hakkında da 
vekaleti celileye bazı maruzat
ta bulundum isede şirketle her 
hangi bir müzakere için şart · 
tespitine veya şirkete teklif 
yapılmas.na dair gazetenizde 
yazıldığı gibi hiç bir emir 
almadım. 

Belediyece bu gibi ıerait 
tespit edildiğinden de malfi
matım yoktur. Binaenaleyh 
gazetenize akıeden haberin 
yanlış olduğunu arzederim. 

lzmir llbayı 
Fazh GUleç 

&.:.- , ...... 

inhisarlar kadrosu 
inhisarlar baı müdürlüğünün 

yeni yıl kadrosu gelmiştir. Si-
gara fabrikasının kadrosu da 
ğelmiş ve her iki kadroda bazı 
yenilikler bulunduğu ğörülmüş
tUr. 

•• 
Ş ~ iDEN 

Oyuncak 
Hiç dikkat eltiniı mi? Ço· 

cuklarımza bir oyuncak alınca 
evvela onunla kendinizin oy
nadığına onu kurcaladığma?. 

Mesela: Çocuğuna yaylı bir 
oyuncak otomobil alıpta vida· 
sını, gırıl gırıl! Kurarak sofada 
vızır, vızır gezdiğini seyreden. 
bunu çocuğundan önce müte· 
madiyen tekrarlayan ne baba· 
lar, amcalar, dayılar gördüm. 

Tirit olmuş bir ihtiyar bile, 
toronuna alacağı sesli bir be
beğin karnını torunundan evvel 
sıktırarak, onun alelacayib se• 
sine dişsiz ağzını aça aça gü· 
ler, ı eyifJcnir. 

Ben böyle değilim diyecek 
hangi kabadayı varsa ~ıksıd 
karşıma 1 

Fakat. .. işin içinde bir fakat 
var. işte o fakat bana sözümiİ 
geri aldırdı. Zira oyuncağı se· 
ven yalnız çocuk sevt:bilenlerdir. 

Elindeki oyuncağı çocuktaa 
evvel oynıyan, hevesini tatmio 
eden, o yaşını başını almış kinı"' 
sder - ki bunların içinde ne 
yalan söyliyeyim ben de varım .. 
çocukluğun; bir türlü hiç bir 
şeye doymıyan, her şeye işti· 
halı duygularını, yaşayışlarını: 

- Çocuğa hediye ediyoruoıl 
Perdesi altında bir daha du

yarlar, bir daha yaşarlar. Ki
misi oyuncak bir tabancanın 
mant~rını, kimisi bir çatlak, pat· 
lağı patlatırken, kimisi, havuzda 
delicesine dönen bir oyuncak 
gemiyi seyrederken, kimisi, çe· 
şid çeşid oyuncakları kurcalar
ken kendi zevkini ilk önce 
gıdıklar. 

Ne garibdir ki, çokluk ço· 
cuğa istediği oyuncak değil, 
o oyuncağı çocuğa alan kocl 
bebeğin arzu ettiği oyuncakla! 
hediye edilir .. 

insanlar hep geçmişini batır· 
farlar ve severler. Çocuk" 
ları sevenlerin öpenlerin göıı· 
lünde; geçmiş zamanların biO 
h• et doğuran firaklı duygtı• 

lan ne hayal oyunları, ne ba .. 
yal geçidleri yapmaz ki ... 

Ben bu fıkracığımı va:ıarkell 
bile, gönlümde bu bahsın uyan· 
dırdığı sayfalara sığmaz, .nice 
nice duygularla doldum, boşal· 
dım .. Ve bu bahsın ne uzdd 

tatlı rüyalarını gördüm .• 
TOKDIL .. -. . 

Eşrefpaşa cinayet1 
Eşrefpaşada Alanyalı t:lil" 

ıeyini öldürmekle maznun ııı•· 
rangoz Snlihio muhakemesine 
dün ağırcezada devam edil' 
miştir. iddia makamını işg'~ 
eden müddeiumumi muaviol 
Şevki, hammal Tatar HüseYİJ' 
ile Orhan adında bir çocuğuO 
amme hukuku şahidi sıfati)'~' 
dinlenmelerini ve emanet dal .. 
resinde bulunan, cinayette k~: 
lanılmış olan bıçağın da ge~l
rilmesini ve şahitlere göster• 
mesini istemiştir. Bu dilek k•' 

r.Ja"' 
bul edilerek muhakeme 15 P 

zirana bırakılmıştlr. 

Kalp para 
Kalp para imal etdle)ıle 

maznun sahte diş doktoru ."; 
mail Hakkının muhakeaıe5;ı, 
dün ağır cezada devam ~ , 
miştir. Maznun deli oldug~, 
dan mahkemece, kalp . P~ b 
imal ettiği esnada da delı ~~ 
olmadiğının tespiti isteoll'1 

1
, 

lsmail Hakkının memleket bd
tanesindeki deliler koğ'Uşud r 
müşahede altında buluod~ 
anlaşılmış ve muhakeme ba 
bir güne bırakılmıştır. 

•••••••••••• 
Hayvan ihracat~ ttJ 

Yunanistiina evvelki guo -
baş sığır ve 2198 baş kil;, 
ha; van ihraç edilmiştir. b• 
zamanlarda Yunanistana 
van ihracab artmıtbr. 



•Haziran tese 

•••••••••••••••••••••••• 

Necaşi 
Pek yakında 

Cenevreye 
giderek 

Asamblede Habeş davc\· 
aını milletlere izah edecek 

Kondra, 5 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı Eden öğleden sonra 
Habeşistan sefaretı ne giderek 
Necaşiye bir nezaket ziyare
tinde bulunmuştur. Necaşi ya
nında veliahtı ile prens Kassa 
ve Habeşistanın Londra elçisi 
doktor Marten olduğu halde 
az sonra Vayt Hola giderek 
lngiliz meçhul askerinin meza
rına çelenk koymuştur. 

TENi ABIR 
• 

son Telgraf Haberleri 
GALATASARAY Tw~KIMI M·ı c . t• hl . 
MUHA~IMISALAHETTIN 1 • emıye 1 asam esı 

Mılyoner A · · · kl·f· ·· · 30 h · Amerikalı 1 r1antının te ı ı uzerıne azıran-
hir kızla da umumi heyet halinde toplanacak 

Yalunda evleniyor Ame
rikalı lstanbula geliyor 

lstanbul, 5 (Yeni Asır) -

Galatasaray takımında sol açık 

oynıyan Salaheddinin, Ameri

kalı milyoner kızı Olga Tras

ıiille evleneceğini gazeteler 

yazmaktadır. Milyoner kız ya· 
kında lstanbuJa gelecek ve 

nikah merasimi yapılacakmış .• 

Keyfiyet resmen dün hükumetlere tebliğ edildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cenevre, 5 (Ö.R)-Milletler Cemiyeti sekre- şimdiki devre başkam, asamble tarafından on 
terliği, Arjantin hükumetinin talebi üzerine, bir ilk teşrinde verilen karara tevfikan Asamb-
bugün bir tebliğ neşrederek Mill~tJer cemiyeti lenin gelecek içtimaının otuz haziranda Cenev-
başkanı Beneş tarafından asamblenin ~tuz rede saat on birde yapılacağını azalara bildir-
haziraoda içtimaa davet edildiğini bildirmiştir. mekliğ mi rica etmiştir. Binaenaleyh, bu devreye 
Bunun üzerine k'>nsey içtimaının da yirmi yedi k 
hazirana kalması muhtemeldir .. Umuıni sekreter, iştira edecek delegasyonların teşekkülünde bir 
Miller cemiyeti azası olan hükumetlere şu tel- değiıiklik varsa hükumetlerin bundan sonraki 
grafı çekmiştir : mesaiye iştirak için lAzımgelecek salahiyeti haiz 

"Arjantin hükumeti tarafından iki haziranda yeni delegelerin isimlerini bildirmelerini rica 
yapılan bir müracaat üıerine, Milletler cemiyeti ederim . ., 

Sahife • 

ISTANBUL - IZMIR - AN· 
KARA ARASINDA 
............................ 

Tayyare 
Postaları 
başlıyor 

--lzmirden Ankaraya latan. 
bul yallyla gidllecaldir 

lstanbul, 5 ( Yeni Asır ) -
lzmir-lstanhul ve Ankara ara
sında hava seferlerine başla· 

nacağı için tarifesi tesbit edil· 
miştir. Hergün Ankara ve iz. 
mirden seferler yapılacaktır. 
Ankara-İzmir seferleri Istanbu· 
la da uğrıyacaktır. 

Ankaradan lzmir yolculuğu 
40 lira, lstanbuldan lzmir yol

culuğu 20 lira, lstarıbul - lzmir 
gidip gelme bileti 32 liradır. 

Kamutayda 
·--

Eden yann intihap daire
sinde partisi tarafından verile
cek bir şenlikte hazır buluna
cağından Habeş sefaretinde 
Necaşi tarafından verilecek 
resmi kabul resminde hazır 
bulunamıyacakhr. Bu merasim· 
de hükümet namına yalnız 
hariciye müsteşarı Lord Kran· 
bom hazır buluoacakhr. 

............ ı;·~i;· .. ;·~ht~ifü ·ı~t~·;;b~i'd·~· ............. j .. 'B·~y~;i;iI~ı· .. ;~~·~i .. 'k~;;f ~;~~~~~d~ ... 
Takınıınıız sporcular ta- Kırk saatlık mesai haf- iş kanununun 

f d k ı d t 
. . .. .. ..1.. müzakeresine 

ra ın an arşı an ı ası ışı goruşu uyor devam edildi 

Loid Corç N ecaşi şerefine 
Habeş sefaretinde verilen ka
bul resmi için gönderilen daveti 
kabul etmiştir. 

Londra, 5 (Ô.R) - Habeş 
imparatorunun sekreteri Asos
yasyonun Londra muhabir ine şu 
beyanatta bulunnmuştur: 

- Necaşi yakında lsiçreye 
hareket edecektir. Ancak mil
letler c~miyeti içtimamda bu· 
lunmak üzere Cenevreye git
meai ihtimali yoktur, lmpara· 
tor müzakereler üıeriude mü· 
euir olmamak için şahsen iç-
timada hazır bulunmağı tercih 
etmektedir. 

Londra, S (Ö.R) - Deyli 
Ekspresin aldığı malümata göre, 
yapılan tekziblere rağmen Ne
caşi, Milletler Cemiyeti asam· 
blesinin toplanacağı 30 Haziran 
tarihinde Cenevrede buluna· 
cakbr. Necaşi ondan evvel 
Parise giderek Fransız başba-
kana Blumle de görüşecektir. 

Amerika 
Nlkaraguanın ı,ıerlne 
müdahale etmlyecek 
Vaşington, 5 (Ö.R) - Pero 

ve Şili sefirleri Nikaraguada 
birleşik devletlerin bir müda
helesi ihtimali hakkında te
şebbüste bulunmuşlardır. Dış 
hakanı B. Hol birleşik devlet
lerin ne doğrudan doğruya ne 
de bilvasıta hiçbir Amerika 
cumuriyetinin iç işlerine müda
hale niyetinde olmadığ1nı bil
dirmiştir. 

Istanbul, 5 (Hususi surette gönderdiğimiz muhabirimizden) -
lzmir muhteliti bu akşam, neş'eli geçen bir deniz yolculuğundan 
sonra lstanbula varmıştır. Futbolcu kafilemiz vapurda Istanbul 
mmtakası murahhası ve lstanbul sporcuları tarafmdan karşılan
mıştır. Avusturyalı futbolcular da bu akşam gelerek karşılan
mışlardır. 

Yarın ( bugün ) First Viyana takımiyle yapacağımız maça fe
derasyon erkanı büyük bir ehemmiyet vermektedirler. Avusturya 
maçlarında üç güzide mıntakanm alacağı neticelerden sonra 
olimpiyada i~tirak edip etmiyeceğimiz belli olacaktır. Bu maçlar 
futbolcularımız için ciddi bir imtihandır. 

Yarın yapılacak lzmir-First Viyana maçının tafsilatını aynen 
bildireceğim. Mehmed Alı 

Finlandiyalı güreşçilerle son. nıiisabak~ 

Çoban Mehmed hasmını 
on dakikada yendi , 

lstanbul S (Yeni Asır) Telefonla - Finlandiyalı güreşçilerle 
son müsabaka bugün stadyumda kesif bir seyirci kütlesi önünde 
yapılmış, maç 3-3 berabere neticelenmiftir. 

56 kiloda Hüseyin hasmım sayı hesahiyle mağli'ıb etmiş, 61 
kiloda Yaşar hükmen mağlüb olmuştur. 

66 kiloda sadık tuşla galib v~ 72 kiloda Faik beş dakika 16 
saniyede tuşla, 79 kiloda Ahmed 20 dakikalık çetin bir müca
deleden sonra sayı ile mağli'ıpturlar. 
Ağır sıklette Çoban Mebmed on dakika bakim bir güreşten 

sonra sayı ile galiptir. 
Stadyum diğer maçlardaki gibi çok kalabalıktı. Maçın bilhas~a 

orta ve ağır sıklet müsabakaları heyecanla takip olunmuştur. 

Mısıra giden demiryolu hududu 
bomba ile tahrip edildi 

Kudüs, 5 (Ö. :R)- Mısıra giden demiryolu hudut yakınında 
bomba ile tahrip edilmiştir. Bir demiryolu köprüsü de bomba 
ile uçurulmuştur. 

Kudüs, 5 (Ô.R)- Hayfa belediye reisi vaziyette esaslı bir 
deği~iklik temin edilmezse istifa edeceğini fevkalade komisere 
bildirmiştir. Yafa, Nablus vesair şehirler belediye reisleri de 
belediye hizmetlerini yaptırmamak kararını bildirmişlerdir. 

,----------~.--------..... ----., 
SAFI AŞK 
- 24 - Türkçeye çeviren: R. B , 

Bu kadar ~eametin birden çift· 
liğe musallat olmasını anlıya· 
mıyorsa da anladığı birşey 

vardı. O da çifçilerin kirayı 
zorlukla verecekleri idi. Em· 
manüel çiftUk sahihlerinin ha
kim, insafsız ruhunu taşımıyor 
idi. Bundan sonra ekmeğini 
bu yarı aç .zavallı insanlardan 
beklediğini düşünerek utandı. 
Onlara: 

Lorans Föyant çıpli k vücudu ile Emmanüelln 
tasavvur ettiğinden daha enfesti 

Bu sözler, çiftçinin kendi ırk 
düşmanları gibi saydığı burju
valara karşı kullanabileceği en 
büyük iltifattı. 

Emmanüele gelince, o da 
memnundu. Fakat gece yarısı
na kadar daha dört saat bek
lemek lazımdı. Hemen madam 
Lekuvana yemeği hazırl~masını 
emretti. 

Lekuvan gevezelik ederken 
0 şunları düşünüyordu : 

- Dört saata kadar Çitin 
Önünde bulunacağım. Föyant 
beni bulmaga gelecek. Ses çı· 
karmıyan otlar üzerinde çabuk 
Yürüyerek süthaneye gireceğiz. 
O kaoıvı ac:acak.. Köoekler 

bavlamıyacak.. Beni odasına 
nasıl sokacağını bilmiyorum. 

Çiftlik halkı, bu beklenmi
yen ziyaretten hayrete düıtü
ler. Landölene nasıl ikram ede· 
ceklerini bilemiyorlardı. 

Çiftçilerden Madam Simon 
Kesnal bu ziyaretten istifade 
ederek çiftçilerin bu kış mev
siminde açlıktan istirab çek
tiklerini, toprağın feyizli olma
dığını, elma ağaçlarının ihti
yarladığmı, tavukların çalındı
ğını, piliçleri fareler yediğini, 
tavşanların, ineklerin ve do
muzlarm salgınla kırıldıklarını 

söyledi. 
Emmanüel aüküt ediyordu. 

- Bütün bunları size veri
yorum. Topraklarımı ne ister
seniz yapınız. Mes'ud olunuz, 
demek istiyordu. Fakat için· 
den gelen bu sözleri söyliye· 
medi. Zira bizzat o da fakirdi. 
Bu toprağın gelirine ihtiyaç 
gösteriyordu işte ... 

Çiftliğin şen ihtiyarı uyandı. 
Eski bir köylü şarkısı söylü
yordu. Yanındakiler: 

- Efendi burada... Diyerek 
onu susdurdular. 

ihtiyar, delikanlıya yaklaştı: 
- Affedersiniz mösyö, dedi. 

Bilirsiniz ki, biz Normaolar, 
hiraz neı'eliviz. 

Cenevre 5 (Ö.R) - Beynelmilel mesai konferansı sabah, tek
lifler komisyonunun tekliflerini müzakere ederek 40 saatlık me• 

sai haftası hakkında 3 komisyon teşkiline karar vermiştir. Pat
r~nlar komitesi namına Danimarka delegesi şu beyanatta bulun
muştur. 

40 saatlık mesai haftası meselesi hakkında kat'i ve son saf
haya geldik. Bu haftanın Ebniye, Nafia, Maden, Demir ve Çelik 
sanayiine tatbiki teklif ediliyor. Patronlar grubu teşkil edilen 3 
komisyonun mesaisine iştirake karar vermiştir. Bu, evvelki nok· 
tai nazarının değiştiği demek midir? Hayır, bilakis patronlar şiın
diki Ekonomik şartlar içinde 40 saatlık mesai haftasının yersiz· 
Jiğine ve işsizliği azaltmak için tesirsizliğine kanidir. Ancak, 
tecrübeleriyle komisyonları tenvir etmek arzusundadırlar. Fakat 
onların müdahalesi burada kalacaktır. Yoksa bu iştirak, evvelki 
görüşlerinin değiştiği manasına alınmamahd1r. Patronlar 40 saat
lık mesai haftasına muhalefette ev.velki kadar azımkar bulunu· 
yorlar. 

Bu beyanat üzerine komisyonun celsesi tatiJ eailmiştir. 

Belçika kralı YandervelCli kabine 
teşkiline memur etti 

Brüksel, 5 (Ö.R) - Kabine buhranı inkişaf etmektedir. Kral 
Leopold sosyalist lideri VanderveJdi yeni kabineyi teşkile memur 
etmiştir. Bir sosyalist başkanlığında yeni bir milli birlik kabinesi 
teşkili imkanı hakkında kral tarafından evelce tahkikata memur 

edilmiş olan Vandervelde sabah saraya giderek raporunu 
vermiştir. Kral tedkiklerini bitirmedikçe raporun neticesini 
bildiremiyeceğini gazetecilere söyliyen Vandervelde öğleden 
sonra kral tarafından tekrar çağmlmış ve saat 14,30 da, milli 
birlik kabinesi için raporunda biJdiriJen esas dahilinde bir kabine 
teşkiline teşebbüs etmesi ıica edilmiştir. Havas ajansma göre 
Vanderve_lde kat'i cevabını krala yarın verecektir. 

Sovyet anayasasının yeni şekli kabul edildi 
Moskova 5 (Ö.R) - 1 hazirandan 4 hazirana kadar toplanan 

merkez komitesi umumi heyeti yeni kanunu esasi projesini tas
vib etmiştir. Yeni anayasa projesinin ehemmiyeti hasebile bunu 
tetkik için Sovyetler kongresi içHmaa çağınlmıştır. Yeni kanun, 
maliye idaresini merkeze vermektedir. Şimdiye kadar muhtar 
cumhuriyetler tarafından tayin edilen maliye memurları merkez 
tarafından tayin edilecek ve maaşları da merkezden verilecektir. 

Böylece tatlı bir muhavere 
başladı. Emmanüel, ihtiyarın 
yüz yılhk hikayelerini seve 

seve dinli.vor idi. Vaktin 
nasıl geçtiğini anlamadı.Güneş 
batıncıya kadar orada keldı. 
Delikanlı çiftliği terkederkeo 
çiftçiler üzerinde iyi bir intiba 
bırakmıştı. Hep~i : 

- Bu bizim efendi ne kadar 
şeker adam ... 

Diyorlardı.. Hiç te mağrur 
değil... 
Bütün varlığıyla benim olacak ... 
Onun yatağına girecek, sessiz
lik içinde onu yeyecek, bitire
ceğim. Y eterki bir mani baş· 
göstermesin... Yeter ki, o gel
sin. Gelmezse yaşayamam." 

işte geliyor. 
Emmanüel intizar saatlarmı 

nasıl geçirmişti? Bunu biliyor
du. Madam Lekuvan derin 
uykusuna dalmıştı. Viyö Kon
tinin sessizliği içinde uyuyan 
yalnız kendisiydi. Gözlerini 
bir noktaya dikmiş. öylece 
dalmısb. Cehresi bir mah-

kumun solgun rengini . andı· 
rıyordu. Hayatında bir kadını 
bu kadar ihtirasla arzu ettiğini 
hiç bilmiyordu. Sanki bütün 
varlığı, hayatı, ğençliği bu mü· 
likata bağlı idi, son kartını 
oynuyordu. Bu gece için, vade
dilen .zevkten mahrum kalırsa, 
henüz içinden çıkmış bulunduğu 
müthiş yeis \e fütura ~bediyen 
düşecekti. Bin bir hile ve kalb 
çarpıntılariyle köpeğini evde 
kapayarak ayaklarının ucuna 
ba:ıa basa evden çıkmıştı. 
O kapıdan ayrılırken limanın 
saat kulesi on bir buçuğu çalı· 
yordu. Gece karanlığında ağaç· 
)ar feci bir şekilde titreşiyor
lardı. Uzakta, çiftlikteki köpek
ler havlıyorlardı. 

Gecenin serinliğinde, heye
candan donmuş gibi, disleri 
birbirine vuruyordu. Hafif ay· 
dmhğa ahşan gözleri, bu esrar
engiz sessizlikten sevimli bir 
silubetin görünmesirtl bekli
yordu. 
. Nibavet o ailuhet sıöründii. 

ANKARA, 5 (Hususi Mu
habirimizden Telefonla) - Ka-

mutay bugün Fikretin başkan
lığında toplandı. iş kanununun 
müzakeresine devam edildi. 

Encümene iade edilmiş olan 
maddeler hariç olmak üzere 
kanunun diğer maddeleri ka
bul edilmiştir. 

Kamutay Pazartesi günü 
tekrar toplanacaktır, 

Toros 
Ekspresi gecikti 

lstanbul, S (Yeni Asır) -

Seller yüzünden batta husule 
gelen arizadan, T orvs ekspresi 
beş saat gecikerek geldi. Hat
taki ariza derhal düzeltilmiştir. 

MUGLA 
MUstahslllnln kararı 
Muğla, 5 (Ô.R) - Halkevi 

salonunda ilbayın başkanlığın-

da yapılan bir toplantıda müs
tahsilin toprak ürününden 

hava kurumuna verdiği hisse
nin vüzde ikiye çıkarılması 
ittifo k.a kabul edilmiştir. 

rlalkevinde 
konser 
Halkevinde müzik Korasu

nun verdiği müsam~re, dün 

gece kalabalık bir dinleyici 
kütlesi huzurunda muvaffakı· 
yetle başarılmıştır. Mektep ço· 
cuklarmm cazip oyunları çok 
alkışlanmıştır. 

Bir söz bile söylemeden Em -
manüeJio elinden tuttu. Sağır 
otlar üzerinde ihtiyatlı ve acele 
adımlarla yürüdü. , 

BiR AŞK GECESiNiN 
HATIRASI 

Fırtınalı bir geceyi takib 
eden yağmur, şafakla beraber 
başlamış ve bütün yeşil ovalar 
su altında kalmıştı. Sağnakh 

yağmur altında "abahın beşinde 
Viyö Kontiye dönen Emmanüel 
öğleye doğru uyanmıştı. Büyük 
ıütb&nede geçirdiği aşk gece
sinden kimsenin haberi yoktu. 
Dönüşte bol bol tatmin 
edilen bir hırsın asabına ver
dif'i sükunetle mes'ud bir uy· 
kuya dalmıştı. Altı saatlık de· 
Jiksiz bir uykudan şimdi vÜ· 
cudunu kaplıyan tatlı bir reha· 
vetle uyanıyordu. Yatağından 
kalkarak koltuğuna yaslandı. 
Sigarasını yaktı. Köpeği ayak· 
ları dibinde uzantDış bulunu
yordu. Onu bu halde görenler, 
çürüyen evinin derinliğinde, 

: ·.=~--ı. ... ..;:~am t!tlµe4 -
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det•------~--' Gramofonlar 
Bir ilaç alırsınız. Bir taraf

tan derdinize derman olur, di
ğer taraftan başka yerinize 
zararı dokunur. Asprin gibi 
ağrınızı dindirir, kalbinizi yo· 
rar, salisilat gibi romatizma
nw tedavi eder, midenizi alt 
üst eder. 

işte tıbka ilaçlar gibi dünya
ya gelen herşey; bir tarafa 
faydalı olurken diğer tarafa 
zararı dokunuyor. 

Radyo gramofonun pabu
cunu dama attı. 

Plak, ses, iğne satanların 

ocaklarına incir, keselerine darı 
dikti. 

Dünün sadık ve terbiyeli 
uşağı gramofon, bütün emir
lerimizi harfiyyen ifa etmişken 
sus dediğimiz zaman susmuş, 
çal dediğimiz zaman çalmışken 
bugün hizmeti ve kıymeti bilin
miyen insanlar gibi köşeye 

atılmış. 

Geçmiş günlerin meclislerine 
neşe katan, şen kahkahalarını 
tamamlayan, maun masalarda, 
oymalı ceviz dolaplarda sakla
nan zavallı emektar, şimdi 
hanımınıo, beyinin gözünden 
düşmüş cariyeler gibi san
dık odalarında, tavan ara
lannda, tozlu raflarda ağzını 
açmamağa mahkum. Ben bun
lan eyilik edip, kötülük gören 
insanlara acıdığım gibi acırım. 

• •• 
Asıl kızdığım, ellerini kolla-

rını saJJıyarak aramızda dola
şan; kendilerine bir kıymet 
veren gramofon taklidi insan-
lardır. Bunların kendilerine 
mahsus kanaalları, fikirleri 
yoktur, varsa da saklarlar. 
Başkalarından aldıklarını sa
tarlar; sathklarıoa menfaat
lerine uygun gelecek hileyi 
katarlar. Bu Jaf ve hava
c\is dellalları; kulaklarının de
lik, huylarının girgin olduğunu 
anlatmak için naklettikleri me• 
taa herkes tarafından işitilmesi 
bilinmesi güç ilaveler yaparlar. 
Hakiki gramofonlar durduklan 
yerde, yerlerini hiç değiştir
meden çalarJar, çaldıklarını be
ğenmezseniz susturmak için 
ufacık madeni bir düğmeye 
basmak kafi gelir. Halbuki 
bunları susturamazsınız.. El
leri kolları oynar, yerleri 
mütemadiyen değişir, durma
dan dolaşırlar, yol kesiciler 
gibi önünüze çıkarlar [ heber 

var mı] diye başlarlar işte ben 
bu; kalbin huzurunu, ruhun 
neşesini; kafanın sükunetini 
bozan bu maskaralara çok kı
zarım, asıl dama atılacak pa
buclar bunlar değil mi? 

~:u.ra.-ı Çın.ar 
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Borsa 1-labeı-leri ~ 
DUn Borsada . 

Yapllan Satışlar ~ 
~ :-..: 

Uzum 
Çu. Alacı Fi at 
145 jiro ve Şü. 8 50 9 

39 S Süleymnno 9 9 12 
12 S Gome1 8 8 25 
10 Kaptan Meb. 10 10 

206 
514375 
514581 

Yekün 
Eski sahş 

uumi satı.ş 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

68 Mısır darı 6 375 6 4375 
50 Çavdar 5 5 
30 ton Bakla 4 3125 4 3125 

623 balye pamuk41 95 45 
13899 ki. yapak 48 66 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
1'1Qh.ıalvfllnamulr44. SO. 4S 

<'ERi ASIR 

lçHmaf tetkikler : 

Büyük bir af et : 
Dedi kodu hastalığı 

Dedi kodu hastalıfunın sebebleri ..... 

Bu afetle nasıl mücadele edilir ? 
Yazan: Dr. Fahri Işık 

içtimai bünyem;zin temelini kodu musabıdır. 

için için kemiren, hemen her Güzellik, b lhassa dedikodu-
ailenin mahremine kadar giren nun başlıca amillerinden biri-
ve musap ettiği şikarının gece dir. Güzel bir kadın vele., ki 
gündüz rahatını, buıunınu sel- faziletin, namusun bir timsali 
beden dedi kodu hastalıgı hak- müşahhası olsun muhakkak bu 
kında kısa bir tetkik yapmağı l<adının dedikoducu için müte· 
faydalı görmekteyim: addit aşıkları vardır. 

Hemen denebilir ki (dedikodu) Dedikoducuların 'en büyük 
hastalığının başlıca temeli di- ruhi karakteri mevzu ittihaz 
ğer bir makalede tetkik ede- ettikleri şikirlarının yüzleri· 
ceğimiz "Kıskançlık,. hissidir. ne :karşı fevkalade dod gö· 

Kendisinde mevcut olmayıpta rünmek, her fırsatta kendile-
başkasında bulunan - mevki, rini methüsena etmektir. Fakat 
servet, güzellik - gibi başlıca bir dakika sonra yapacakları 

kıskançlığın imilleri sayılan şey ekseriya kendileri tarafın-
şeyler dedikodunun da başlıca ~an uydurulan dedikodudur. 
mevzuunu teşkil eder. Dedikoducu hele bu şahıslann 

Vücuduna dedi kodu mikro- biraz da dedikodu mevzuu ola-
bu girmiş olan zavallı, evveli bilecek hususi abvallerine va-
muhitindeki insanlarda gördü- kıf sa mesele bitmiştir. Artık 
ğü serveti, güzelliği, aile saa- kollar sıvanır, sabah karanlık-
detini, namus ve fazileti kıska- larıada komşuların kapısı çalı-
nır. Bunları baltalamak, harpa- nır ve mühim bir meselei siya-
laruak, lekelemek ve bu suretle siye gibi o adamın metresinden, 
birinci makalemiıde izah etti- o kadının aşığından uzun uza-
ğimiz dimağında teraküm et- dıya bahsedilir, hükümler ve-
mekte olan menfi kuduretleri rilir. Sinirlerindeki müterakim, 
boşaltmak ister. Çünkü, artık yakıcı seyyaleler bu suretle 
bu müterakim kuduretler ken- tahliye edildikten sonra zavallı 
disini gece, gündüz muztarib basta büyük bir istirahat duyar. 
edecektir. Ancak bu mevzular Bu hastalarm mazarratları 
üzerine yapacağı hücumlardır yalnız kendi sinirlerine, kendi 
ki asabında bir rahavet, bir haz, vücudlarına olsa birşey de-
bir zevk hasıl edecektir. Ba ğil • • . Kendi cezalarını ta• 
hastalığa musab olan biçareler biat kendilerine veriyor de-
eyi tetkik edilirse görülür ki mektir. Lakin hazan kendileri 
bütün hüsnü niyetlerine, vic- kadar dimağan hafif, mubake-
danlannda gelen seslere rağ- meleri dar, düşünceleri noksan-
men büyük bir iztirar her ne lar üzerinde istedikleri tesirleri 
bahasına olursa olsun kendi- fazlasile yaparak bir çok aile-
lerini dedikodu yapmağa icbar ]erin dağılmasına, bir çok ço-
eder. cuklann anasız, babasız kal-

Eğer bazı sebepler albnda malanna, bir çok mes'ut yuva-
dedikodu yapmazsa adeta bo- lann yıkılmasına sebep olurlar. 
ğulmak n5betleri geçirir ve bir Büyük bir dost gibi aileler 
fırsatını bularak muhakkak bir içine sokulan bu mikroplar 
kaç sözle olsun müterakim ku- kocası hakkında karısına, kansı 
duret dalgalarını boşalbr ve hakkında kocasına evveli imalı 
rahat eder. ı k sözler e, sonra açı tan açığ~ 

Bu hastalar için şikirJannın 
bir mevki sahibi olması muhit- - Kendilerinden duyduklarını 
!erinin hürmetine mazhar bulun- söylememeleri hakkında müte-

addit yeminler verildikten sonmalan, güzel olmalan, parab 
ra - öyle şeyler söylerler, öyle olmaları kafidir. Ve ekseriya 
hikayeler uyd:ırurlar ki ekseriya savlet edecekleri şahsın en can 

alacak noktalarına hücum eder- artık bu mes'ut ailenin rahatı 
ler. Bu da ahlak cephesidir. huzuru kalmaz. Nihayet kav-
Mesela yüksek mevkili bir galar, aynlmatar, mahkemeler, 
memurun mevkiioi mi kıskanı- boşanmalar sahnede göriiJü .. •· 
yorlar, mesele basittir: Derhal Artık dedikoducu memnundur, 
yapacakları bu adamın çapkın rahattır. Zira gayesi hasıl olmuş 
olduğundan, barlarda para ye- ve en büyük zevki duymuştur. 
diğinden, müteaddid metresleri Mevkii iktidarda bulunan bir 
bulunduğundan bahsetmek ve şahsın etrafında yapılan dedi 
bunları dedikodu mevzuu rap- kodular neticesi bu adam mev-
makbr. Bazan hiç görüşmemiş kiioden düşerse bütün hü-
veya tanışmamış oldukları bu cumlar, bütün gayızlar söner. 
şahsı sanki gece gündüz bera- Bunun yerine bir hissi 
ber ve mabremi esrarı imişler merhamet kaim olur. Herkes 
gibi saatile, dakikasiJe ahvali acır. Zira f>ütün hücumlar ona 
hususiyeleri hakkında maJümat değil nıevkiine idi. O adam 
•erirler. Daha doğrusu birçok mevkiinden düşmekle . gaye 
efsane uydururlar. Bunlar öyle hasıl olmuş, kıskanacak birşey 
yalanlardtr ki kısa bir müddet kalmamıştır. Arhk ne bu ada-
ıonra bu yalanlara kendileri de mın metresleı i ve ne de evelce 
inanmış bulunurlar. Ve muhitle- birer cinayet gibi telakki edi· 
rini de inandtrmak için o kadar len hususat mevzuubahis bile 
deliller o kadar safsatalar ih- değildir. 
das ederler ki bazan aklı ba- Az çok hepimizin kanında, 
şanda insanlar bile inanmakta ruhunda bulunan bu müdh\, 
tereddüt etmezler. Bir adamın afetin mikrobuna karşı yapı-
servetini mi kıskanı)·orlar?Yine Jacak yegane bir tedbir var-
mesefe basit.. Bu adamın ser• dır. Ehemmiyet vermemek.. 
veti hırsızlıkla, birçok can!ar Çünki bu dedi koducunun 
yakarak kazanmış olduğunu her kesin ahvali hususiyesile, 

• 

Düşündürücü bir hadise 

Bazı ithalat tüccarları 
Istanbula naklediyorlar 

··-·--- Baştarafı buinct salzi/ede - ı lzmirde mühim ithalat müesse-
vaziyeti sebebiJe kontenjan lis- sesi bulunmaması yüzünden bu 
telerinde en mühim hisse lstan- müşteriler lstanbula dönmüş 
bula ayrılmaktadır. Söylendi- bulunuyorlar. Çünkü istedikleri 
ğine göre şehrimizdeki itha- malları orada daha kolayhkla 
Jatçı bazı ticarethaneler lzmir- ve çok bulabilmektedirler. Bu-
deki merkezlerini Istanbula nun bir sebebi de ithalat eş-
nakla ve burada yalmz birer yası getiren vapurların evve-Ja 
şube bırakmağa karar "vermiş- lstanbula ve ondan sonra iz-
lerdir. Bir kısım ticarethaneler mire uğramalarıdır. 
de yalnız lstanbulda iş yapmağı Kontenjan esasına göre bir 
muvafık görerek buradaki tica- mal evvela hangi limana çıka-
rethanesini kapatmıştır. rılırsa kentenjan listelerinde 

Yine haber aldığımıza göre evvela o liman nazarı dikkate 
bilhassa manifatura kontenjan alınmakta ve hisse oraya veril-
listeJerinde lzmirin ihtiyacı tat- mektedir. lstanbulun bu hususi 
min edilmemektedir. Bazan vaziyeti oraya daha çok kon-
lzmire verilen hisse yüzde on tenjan verilmesini icap ettir-
beşi bulduğu halde bazı bu mekte isede lzmirin iktisadi 
mıktar yüzde ikiye kadar in- mühim vaziyetinin nazarı dikkate 
mektedir. Evvelce Ege mınta- alınması fazımgeldiği de ra-
kasındaki yedi vilayetin ithalat porda ehemmiyetle tebarüz 
eşyası ihtiyacı, lzmirdeki itba- ettirilerek kontenjan hisseleri 
Iat ticareti ile maşgul olan tevziatında b:mire biç olmazsa 
ticarethanelerden temin edil- yüzde 25 - 30 nisbetinde hisse 
mekte iken bir müddettenberi aynlmasının temini istenmiştir. 

Mussolini dün Şuşnigle görüştü 
- Baş tarafı 1 ind sahifede -

mek istiyor. ltalyan gazete
leri son zamanlarda Alman 
gazetelerinin ltalyaya müsait 
olan tefsirlerini. çok nakledi
yorlar. ltalyanın Almanya He 
dost olduğunu göstermek isti
yorlar. Alman sefiri von Ha
selin Mussolini ile son mülakatı 
ve ltalyan dostluklarının başk:ı 
istikamet alması hakkındaki 
telmihler, Stresa cephesi üze
rinde bir ltalyan - Alman an
laşması tehdidinin mevcud ol
duğunu göstermektedir. 

Bununla beraber şimdiye 
kadar Roma ve Berfin arasın· 
da Avusturya Şansölyesini dai-

mi bir endişe içinde tutmak 
için aynı sebeblere dayanm~yan 
müşterek arzudan başka birşey 
yoktur. Romada Mussolini ile 
Avusturya Şansölyesi arasın
daki görüşmeye verilen mini 
budur. 

Floransa 5 (Ö.R) - Avus
turya başvekili Şuşnig Villa 
Recio'dan dün akşam buraya 
gelmiştir. 

Roma 5 (Ö.R) - Hariciye 
müsteşan Suviç, Romadan Mus
solininin Roka Kanello' daki ma• 
likinesine gitmiştir. Burada 
Mussolini - Şuşnig arasında vu
kubulacak müJAkatta hazır bu
lunacaktır. 

Kocasını zehiriiyen kadın 

Londrada bir kadın 
idama mahkUm oldu 

Londra - Beş çocuklu bir 
kadın, kocasını zehirliyerek öl
dürmekten suçla olarak Dorset 
cinayet mahkemesinde muha
keme edilerek idama mahkum 
olmuttur. Vak'a şudur. 

- Geçen birinci kanunda 
Fredrik Con Briand Gombe
deki evinde ansızın bastalana-

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
zuubabis olan kimse: 
"Atarlar senki f(lfizi dırahtı 

Ve: 
meyvadar üz re,, 

rak Şerbon hastanesine kaldı
rılmış ve orada ölmüştür. 

söylemekten çekinmezler.Sanki servetile, mevkii ile, metresle- "Hasmın sitemin anlamamak 
hırsızlıkta, dolandmcılıkta müş- rile, aşık!arile, uğraşmağa hatta lıasma sitemdir,, 

Brian dördüncü defadır ki 
ayni hastalıktan mustarip bulu· 
nuyor ve hastalığın teşbisi,ara• 
zımn tesbiti kabil olınıyordu. 
Cesedde yapklao otopside adü 

doktor Arsenik izleri buldu. 
Mister Brian'Ja temasta bulunan 
üç kişiden Parson ve hasta 
l>akıcı üstler üzerindeki şüp· 
heyi celbedecek en küçük bir 
şey görülmeyince bütün şüphe· 
ler karısı Şarlot üzerinde top
lanmıştı. 

terek imişler gibi.. iki kişi, iki bunları mevzuubahs etmeğe bile Deyipte kendileri ve yakın-
aile samimi mi konuşuyorlar... hakkı yoktur... Kendilerine ları bütün bunlara gülmekle ve 
iş bitmiştir: Muhakkak bu iki neden dolayi bunlarla alakadar hatta bu zavallıya acımakla 
kişinin veya ailenin kadın ve olduktan sorulsa şaşınrlar, ce· mukabele ederlerse bu dedi 
erkekleri arasında sevgi rabı- vap veremezler.... koduculara karşı en beliğ bir 

Londrada haftalardan beri 
devam eden bu muhakemenin 
son celsesi gizli idi. 

Hakim Jüriye sordu: 
- Şarlot suçlu mudur? 
Jilri başkanı ha suale ıu 

.-....;:::_ 

Hergün 
--- Bir fıkra 

l'nznn: f.czacı l(rmaL Aktas ................................ \ 

Paris?! 
Fransanın payıtahh Paristen 

bahsediyorum. Her nedense bu 
kelimeyi biz Türkler arap harf
lariyle okur yazarken adeta bir 
arap şivesile katil, amir, fail 
vezninde bir ismi fiil gibi (pi) 
hecesini uzatarak (Piris) şek· 
linde teleffüz ederdik. 

Bazı musevi, rum ve ermeni 
şivelerinde Parisin kısa heceyle 
söylenmesı kulağımıza garip 
gelirdi. Şimdi bo şehrin adınııa 
Paris olmayıp Paris olduğu 

olduğu anlaşılınca aksansız ya
zılmasına ruğmen hala Paris 
şeklinde okuyanlar vardır. 

Kulak galata alıştığı için 
midir nedir, bana bile Paris pek 
Ermeni şivesi geliyor. Ben kendi 
hesabıma yavaş yavaş Parise 
dilimi ahştmyorum, fakat içim
den doğru söylemiyenlere hak 
veriyorum, dil pek çabuk dil
zelemiyor. 

Kahve idhalatı 
için yeni bir mukavele 

yapılacak 
Kahve ve çay ithalatının bir 

elden idaresi hakkındaki ka· 
nuna istinaden akdedilmiş olan 

mukavelenamenin müddeti 1 
mayısta bitmişti. Bu mukavele 

mucibince Brezilyadan memle
ketimize ithal edilmiş kahvele-

re mukabil memleketimizdeP 
Brezilyaya maden kömürü, zey· 

tinyağ, tuz, kuru meyva, tütüa 
gibi mallarımız satılmış ve heı 

yıl memleketten vasati olarak 
5 milyona yakan serbest dövİJ 
tesviyesini icabettiren bu itba· 
lat Türk mallariyle karşılan
mıştır. 

Hükumetimizin kahve ithalit 

işini ayna tarzda gene hır el· 
den idare etmek kararında ol-

duğu anlaşılmaktadır. Bu bab"' 
taki şartlar yakında gazeteler149 

ilin edilecektir. Haber aldığı"' 
mıza göre, memleketimizde 

önümüzdeki sene başına kadar 
yetecek :niktarda kahve stokll 

bulunduğundan, kahve verınek 
üzere vaki olacak müracaatla· 

rın tetkiki Eçin önümüzde vakit 
vardır. 

••• 
Zabıta haberleri: 

MahkOmiyet 
Tepecikte beşaret sokağınd• 

Gül'izarın evinden 30 lira pa· 
rasını ve bir tabancayı çalatt 

Amerikan Süleymanın asliY0 

. e cezada bir sene 9 ay bapsırı 

karar verilmiştir. Askeri müte• 
kaid Alinin evinden eşya ç•: 

·1<1 lan Ahmed de bir sene 1 

ay hapse mahküm edilm:ştir. 

Yaralanma 
Bahribaba parkında dola~11 

Hüseyin oğlu Vedad ile ınet• 
Ü 

,, 
resi Mustafa kızı lker ps 

meselesinden ara!arında çıksd 
dıklan kavga sonunda Veds 
biçakla Ülkerin sağ baldırırı· 
dan yaraladığından yakalaoaıı1t 
ve tahkikata başlanmıştır. ,. 

•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
kat'i cevabı verdi: 

- Evet ... 
dı' Şarlot hınçkırarak haykır · 

- Ben suçlu değil'im. 1 
Hakim ayağa kalkh. Siyab 5~ 

puşcnu başına geçirdi. Kar•':. 
şu son cümlesini okurkeP 5 

sindeki heyecan belli idi: 1• 
d :ıs• - Şarlot, boğazın1z an , 

mak suretiyle ölüm cezasıl1 
mahkum edildiniz. ııt 

Şarlotun malJkemede ~a ak 
bulunan 12 yaşındaki en bll~ıjt 
çocuğu bu hükmün taşı bt' 
fecaah anlamışh. Boynunu 
kerek mahkemeden çaktı· talan vardü- S,a= · di • . ;;....,;;;;d-..e...;d;;:.:;..ıı_.· • ____ s_u~b....:.;a.;;.;;ld.;...;e....,..d~edi.;;.ı.:;..;k:;,o;;.,;d;:.:u:;y..:.:a~m~e~v="'-~ncrev,•,.P o im ut olur. 
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6 Haziran 193& 
YENi ASIR ~ahlfe 5 -

Sovyet - lngiliz görüşmeleri 

z ··zake atı a--
lsında bazımüşküllerçıktı M Vehib Paşa Atinaya gidiyor 

F kıs1ı!d ltalyan kumanda lığı Habeşistandakj 
ev a a e M .. 1·· 1 . . 1 d. 
komiseri A~~ ı~~~~şi~raıyımuame e e ıyormuş 

····-Mısır - lngiliz 
konuşmaları 

Haklunda Londrada hUkO
metine izahat verdi 

tanda harp devam ettiği müd
detçe Ogaden cephesinde Ras 
Nasibunun askeri müşav"ri olan 
Vehip paşa, Y unanistana gele
rek burada bir müddet kala
calctır. 

Roma S (Ö.R) - Kahirede 
çıkan bir Arab gazetesi ltal
yanın Habeşistandaki isl"mlara 
Habeş hükümeti zamaoından 
daha eyi muamele ettiğini ya
zarak memnuniyetini bildiriyor 
ve ltalyan idaresi altında Ha
beşistnnın inkişafı için temenni
lerde bulunuyor. 

Kahiıe, 5 (Ö.R) - Habe
şistandan gelen ltalyan sefir
lerinden Paganini, Habeşista
nm içlerine girmekteki müş
külat hakkında sorulan bir 
suale cevaben yerlilerin eliııde 
500 bin sililı kaldığını, fakat 
bunu kullanmak maksadın
dan ziyade an'aneye uya-
rak sakladıklannı ve ltal
yan kumandanhğınm bu yüz
den büyük bir tehlike gör
mediğini söylemiştir. 

•• 

Ras Nasibu Marsüyada gazeleci/eıle görOşlJyor 
Fransız menfaatleri hakkında 

Paganini bunlara riayet edile
ceği hakkında Mussolininin 
beyanatını haz1rlanmış, Cibu
tiye rakib olarak Kıulde
nizde yeni bir liman yapılmasının 
şimdilik mevzuubahs oJmadığmı 

söylem iştir. 
Paganini, T ııana go.unun 

sulan hakkında M111r menfaat
lerinin yikaye edileceği hakkın
da ltalyamn Mısır hükümetine 
teminat verdiğini de ilave et
miıtir. 

Uç devlet • • 
reısı 

Bugün Bükreşte toplanarak A vustur
ya, Avrupa problemlerini görüşecek 
Romanya ile Yugoslavya arasında bir noktai nazar 

Mı ır krail Faıuk 

Londrn, 5 (Ô.R) - Mısır 
fevkalade komiseri Lampson 
Edenle görüşmek için F oray~ 
ofise gitmiştir. Lampson Ed~nı 
görmemiş; nezaretin Mısır ı.ş: 
leri dairesi erkanından hırı 

ayrılığı bulunduğu 
Bükreş, S ( Ö.R) - Rador 1 

ajan!ıı bildiriyor: Bazı gazete
ler Yugoslavya başbakanı Sto
yadinoviçin Bükrcşte Prens 
Pola refakat etmemesi hasebile 
Romanya ve Yugoslavya ara
sında ih!ilaftan bahsetmişlerdir. 
Rador ajansı şunu bildirmeğe 
salahiyettardır ki daha 2 mayıs
ta üç devlet başkanının mülaka
tına karar verildiği zaman 
Romanya ve Yugoslavya hü
kümetleri arasında prens Pola 

yalnız münakale bakanının re
fakat edebileceği kararlaşmıştı. 
Zira başbakan Stoyadinoviçin 
devlet başkaniyle ayni zaoıanda 
seyahate çıkması ihtimali yoktu. 

kat'iyen 

tarafından kabul edilmiştir. Ali 
komiser Mısır - lngiliz askeri 
itilafmm akdini tacil için Lon
draya gelmiş olub bugü!1 Edenle 
görüşmesi mubtemeldır. 

Londra, 5 (Ö.R) - Başvekil 
Baldvin hariciye nazırı Edenle 
Cenevre konseyinin hazırlıkları 
hakkında görüştü. Baldvin haf· 
ta sonu münasebetiJe yarın 
Londradan aynlacaktır. 

ispanyada grev 
Madrid S (Ô.R)-Asturideki 

maden o~aklan ameleleri umu
mi grev ilin ettiler . Esasen, 7 mayısta Belgradda 

.J,~' .... IU!llllll ............. ~--~~~~···~~ZQEMUZ~a~a~ıra~pa 
T emo5inin Rüyası 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
'(A w• wm ı :avı u.:· sa~z &bnW 

Temoçln Buharadald askerin layanı Uze-
rlne fahri yakın!~ •• emrini vermlfU 

Zırhlı Uygur ve Karlık süvari- Hayabnda bu kadar korkunç 
lerinin geçişleri çok heybetli idi. bir meydan görmemişti. Ôte-
Onlan omuzlarında orak, bel- den tatlı bir ses onu hayalle• 
lerinde hançer taııyan piyade- rinden ayırdı: 
ler takip etti. En geride sivri - Canbey orada ne yapı· 
kOlahlı Kırgız atlılan, Çin tar- yol'l'un? 
ıında zırhlar geymit Çurça - Manzara içimi aldı. Göz-
bahadırlan takip ediyordu. Bu lerimin yaıını tutamadım. Bu 
ordu değil, dünyayı kaplamak faciaya ağlıyorum. Cebe No-
istiyen coşkun bir nehirdi. yan bu ne haldir? Bu ne ki-

Ordu ne kavgalara girişmiş, taldir •.. 
ne yerler zabtetmişti. Şimdi Cebe bağıra bağıra şu ce· 
Buhara önlerine dayanmış bu- vahı verdi: 
lunuyordu. Kavga meydanlan - Elinde silahla muharebe 
mağlüb olan orduların ankazı meydanında iyi bir makaad 
ile dolu idi. Canbey şehidlerin uğrunda ölenlere ne mutlu, .• 
ruhlarına fatiha okudu. Elemli Böyle kahramanca ölenlerin 
bir dütOnceve daldı: kanlanyla sulanan •i•cın ve-

Çek dav/et başkam Bencs 

toplanan Küçük antant kon

feransı tebliği, konferans baş
kanı sıfatiyle Stoyadinoviç 

mişlerini ancak gelecek nesil
ler, evlidlarımız devşirecektir 
Canbey .. Yüzbinlerce gözü pek 
insan gölgede, rahat döşeğin
tle çiil'ümektense milletlerine 
ebedi bir hayat hazırlamak 
için böyle ölmeyi elbette bin 
kere tercib ederler. Yurdlarını, 
milli da\•alannı, yuvalarının saa· 
detini, karılarının, çocuklarının 
hayatını ve istikbalini korumak 
için ölenlere acınmaz. Onlara 
İmrenilir Canbey .. Soranm sana 
bugiin bu aldığımız yerlerde 
yaşayan insanlar meskenetle 
boyun eğselerdi, bayat bakla· 
rım tanıtmak için silablannı 

kullanmasalardı gözlerimizde 
büyllr mü yoksa küçlilür 
müydü? 

Canbey düşündü. Bu çılgın
lıklar dolu dünyaya nizam 
vermek istiyenler başka suretle 
hareket edemezlerdi. Cebenin 
hakkı vardı. 

- Hakkın var kumandanım 
hakkın var.. Öz yurdun ıerefi, 
vurddqların saadeti için ölmek 

r 

yalandır 
tarafından ilin edilmiş ve kü
çük antant devJetlerioin her 
meselede hareket birliğini gös· 
termiştir. 

Diğer taraftan Stoyadinovi
çin yakında başbakan ve dış 

işleri bakanı sıfatiyle Belgradı 
ziyaret edeeeği bugünden ilin 
edilmektedir. 

Bükreş, 5 ( Ô.R ) - Küçük 
antant devlet başkanları yarın 

Bükreşte toplanıyorlar. Yugos
lavya krallık naibi prens Pol 
ve Çekoslovakya cumurbaş
kanı Benes, yarın sabah Bük
reşe varacaklardır. B•ı akşam 

hududda finans bakam Auto-
nesko ve münakalat bakanı 
tarafından kabul edileceklerdir. 

düğün bayram kadar tatlıdır. 
Tanyeri yavat yavaş ağardı. 

Güneşin tatlı tfıkları kavga 
meydanına nurlarını yaydı. 

Temoçin orduıunuu süvarileri 
Buhara etrafındaki bahçelerde, 
ovalarda karmcalar gibi kay· 
naşıyorlardı. Az sonra şehrin 
kalesi üzerine beyaz bayrak 
çekildi. Kalenin kapıları açıldı. 

Görülen manzar1t çok hey· 
betli idi. On yedi sene evvel 
Harzem sultanının etrafında 
yüce bir çok başkanlann 

taht ve divan kurduklan 
Buhara namkzgibında, şimdi, 
önlerine bakan, çehrelerinin 
mecalsiılik ifade eden kansız
hğiyla acıncak bir alay yeiı ve 
fütur içinde ilerliyordu. Bunlar 
Buharanın teslim olmağa can 
atan başbuğları idi. Şehri T~
moç~ne teslim ediyorlardı. Fıl-
hakika bu teslimiyete sebebiyet 
veren vaziyet çok ciddi idi. 
Buharanın yirmi bin atlısı mu
hasarayı yarmak için bir çıkıı 
yapmqlardı. Bu hareket mllt• 

Londra, S (Ô.R) - Dün hariciye nezaretinde Sovyet büyük 
elçisife deniz mukavelenamesi görüşmelerine devam edilmiştir. 
Bazı müşküller çıkmıştır. lngilizler deniz mukavelesinin Baltıktaki 
Rus filosu gibi Çin denizindeki Rus kuvvetine de teşmil edil
mesini isteyorlar. Sovyetler Japonyanın Londra deniz anlaşmasını 
kabul etmediğini ileri sürerek reddediyorlar. 

Yugoslavyalı müslüman nazır 

Istanbula geldi tat·· rke 
tazimlerini b ·ı irdi 

.. -
Şevki Behmen Ankaradan sonra 

lzmiri de ziyaret edecektir. 
lsta.nbul, 5 (Yeni Asır) - Yugoslavya kabinesindeki müslü

man nazırlardan Şevki Behmen refiknsiyle birlikte şehrimize 
geldi. Vilayet erkanı ve Yugoslav hükumetinin şehrimizdeki kon
solosu tarafından ka şılandı. 

Şevki Behmcn Cumhur başkanımız Atatürke tazimlerini bil
dirmiş ve akşam üzeri Ankaraya hareket etmişti:-. 

Yugoslavyalı nazır tekral' lstanbula dönecek; buradan lzmire 
geçecektir. Nazır Türkiyeyi ziyaretinden çok memnun kaldığmt 
söylemiştir. 

Mandalar komisyonu toplandı 

Iraktan gelen Asuriler 
Suriyede birleşecekler . ·-·-.·. 

Cenevre, 3 (Ô.R) - Mandalar komisyonu Suriye ve Lübnan 
idaresi hakkında Fransız raporunun tedkikine başlamı~tır. Fran
sıı delegesi geçen son kanunda Suriyede çıkan karışıkhklar 
hakkında izahat vererek Fransız fevkalade komiserinin bütün 
Suriye meselesinin tedkiki için Pariste bir Stcriye delegasyonu 
ile Fransız bükümeti arasmda müzakereler açtığım bildirmiştir. 

Bu müzakerelerin gayesi, Suriyedt meşruti bir hükümet tesis 
edince girişilecek olan müzakerelerin esasını tayin tlmektir. 
Komisyonun muhtelif azaları Suriyelilerin nıetalibi hakkında iza· 
hat istemişlerdir. Fransız delegesi cevab vermiştir. Suriye ve 
Lübnan kanunu esasisi, Iraktan gelen Asurilerin Suriyede yer
leştirilmesi, Suriyedeki askeri kuvvet ve son nUfus tahriri, Su
riyedeki Fransız memurları, jandarma ve adliye teşkifih kak
kında da muhtelif sualler sorulmu,tur. 

Bolu saylavlığına Cemal Parti 
Hüsnüyü namzed gösterdi 

Ankara, S (Yeni asır muhabirinden) - Açık bulunan Bolu 
saylavlığına, C. H. P. genel sekreterliğiqce, eski Bern sefiri 
Cemal Hüsnünün namzed olarak gösterildiği bir tebliğle bildiril
miştir. 

Hebeşistandaki 
madenler 

Adis - Abeba, 5 ( Ö.R ) -
On seneden beri Habeşistan 

madenleri hakkında tetkikat 
yapan Alman maden mUtehas-

sısı Müller Italyan gaztecilerine 
beyanatında demiştir ki: 

- Habeşistanın zengin bir 
maden bölgesi olduğu malum· 

hiş bir hezimete çevrilince aç
lıktan mukavemet kudretleri 
kalmayan ıehir halkı kuman
danlanna karşı isyan etmişler
di. Şehirde mukavemet edecek 
daha 30 bin asker vardı. Fa
k at dışarıdan gelen hücumlar 
gibi içeriden yükselen isyankir 
sesler karşıaanda mukavemetin 
faydasız olduğunu anlamışlardı. 

Canbey atana atlayarak ken
di başına geçmiıti. Bu kuvvet 
Alakın kumandasındaki Tü
mene merbuttu. Teslim olan 
Buhualı':-rm ön safında boca
lar, esnat ağalan vardı. Bu 
alayları Maverayı nehir baı
buğları takib ettiler. Hepıi 
oklarını boyunlanna asmıılar, 
T emoçin hanın önilnden bo
yunlarını bükerek geçiyorlardı. 
Nihayet s\la Buhara hal!.ına 
gelmişti, Onlar da yahu ayak 
başı kabak yürüyorlar "Aman, 
amaa" diye bağınyorlardı. Te· 
moçin bu manzaradan çok elem 
duymuştu. 

- Maveravı nehir halkı yur-

1 Amerikada 
işsizler 

Nevyork, 5 (Ö.R) - Nisan 
ayında işsiz miktan 10 milyon 
560 bin kişiye çıkmıştır. Bu 
miktar, mart ayma nisbetle 
264 000 fazladır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dur. Zengin Linyit damarlan, 
alqn, kömür, bc.kır, kurşun, 
demir ve petrol madenleri ltal
yayı zengin edecektir. 

rlunuza dönünüz. Hayatınız, 
namusunuz, ve mallarınız em· 
niyet altındadır. Bize teslim 
olanlar hiçbir fenalık görmiye
cekler, fakat isyanda devam 
edenler muhakkak ki çok ağ11 
bir aurette cezalandırılacaklar

dır. Bu kısa hitabe sevinçle 
karşılandı. Aç kalan şehir bal
kana erzak verilmesi emredildi. 
T emoçin süvarilerin ba,mda 
olarak dar köprülerden yaldmm 
gibi geçerek şebire girdi. 

T emoçin bir şehri zap· 
tetti mi daima elli adım iler· 
lemek itiyadında idi. Fakat 

bu çok teblükeli olabilirdi. Ha
nın büyük oğlu Cuci bey bir 
kaç defa babasmm yanına ko
şarak içinde hali 30000 asker 
bulunan bir şehre yalnız başına 
girmenin tehlükesini anlatmak 
istemiş ise de söz dinletemedi. 

Buhara şehri tenha idi. Bü
tün evlerin kapı1arı kapalı idi. 
T emoçin birdenbire durdu. 



Sabite & 

Atatü y 
Türk 

• • 
ıç n 

dev ti, m 
ne yap a 

za ad 

leketin iktisaden kalkınması 
lizı sa, b oları kısa bir 

L'Europeen gazetesinde mem
leketimiz hakkında değerli bir 
tedkik yazısı çıkmıştır. Bu ya · 
zıda sanayi durumumuz hak
kında şu satır)ar vardır: 

Türkiyenin zirai zenginliğini 
biliyoruz. 

Şimdi, bu ziraat ve hayvan
cıhk memleketinin ayni zaman
da bir endüstri memleketi olup 
olmadığını sorabiliriz.Bu soruya 
cevaben evet, veya hiç olmazsa 
büyük bir sür'atle oluş yolun- ' 
dadır, diyebiliriz. Türkiye, bü
tün sahalarda olduğu gibi 
endüstri alanında da, ilk pren
sibi " Türkiyenin zenginliği 

Türk milletine ,, olan milli kal
kınma planını takip etmektedir. 

Cumuriyet hükumeti iktidarı 
eline aldığı zaman. endüstri
yel şartlar çok hazin bir 
manzara gösteriyordu. Lozan 
konferansı, kapitülasyonları il
ga etmekle, yeni Türkiye· 
yi Avrupanın boyunduruğun

dan kurtarmıştır ; bununla 
beraber, Türkiyenin muhtelif 
garb devletlerinin mali kuvyet· 
lerine bağlı kalmakta devam 
edeceği sanılıyordu. Osmanlı 

imparatorluğunu boyunduruk
ları altında tutmuş olan Avru· 
pa kapitalistleri, hakimiyetle
rini devam ettirmeğe hazırJa
myorlardı: Ticaret, banka, güm· 
rük rejimi, maden servetleri, 
demiryolları ve diğer amme 
hizmeti monopolları, bir keli
meyle ekonomik ve finansal 
mekanizmanın hemen tamamı 

onların elindeydi. Bundan baş· 
ka da, sadece ziraat ve hay
vancılık memleketi olan Türki
ye bir milli endüstriye sahıh 

bulunmadığı için, toprağının 
mahsullerini aşağı fiatJerle 
dışanya satmak ve mamul 
maddeleri albn değerine ha· 
riçten getirmeye mecburdu. De 
mek ki, kuvvetli ve güzel bir 
Türk milletinin, tam istiklali 
içinde büyümesi görmek iste
niyorsa bu acıklı vaziyeti ta
mamiyle değiştirmek için yeni 
baştan~şe girişmek İcab edi
yordu. 

Milli bam maddeleri işliye· 

cek birçok fabrikalar kurmak 
lazımdı. Böylece, Türkiye, ih
tiyacı olan mamul maddelerin 
tamamını dışardan getirmiye
cek, ve diger taraftan, endüs
trisinin ilerlemesi ziraatine yeni 
bir hız verecekti. 

Başbakan İsmet lnönü, bu 
CbfiW;;;+ **&A b·cm· s '*···±W E 
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l:."kollomi bakam Celal Bayar 

işi başarmak için, hummalı bir Jamış ve ölümden kurtulmuş 

faaliyet gösterdi; o, Türk en- olmaktan duyduğu saadetle 
düstisinin hakiki canlandın- hür varlığım ebedileştirmek 
cısıdır. Onun yüksek idare için olanca nikbinliğile ayak-
sı altında 1933 de Türk lamın bütün bir milletin tek 
beş yıllık planı hazırlan- bir insan şekline kalbolunuşu-
dı: Memleketin ekonomik kal· nun güzel bir örneği ! 
kmmasının başına geçen devlet Esasen bu çalışmalar mükl-
memleketin her tarafında, doğ- fatlanmışbr. 1937 de bitecek 
rudan doğruya kendi kontrolu olan beş yıUık planın gerçek-
altında finanse edılecek ve iş- lenmeıi bu gündan, iki senelik 
letilecek büyük bir fabrikalar bir kazançla büyük kısmı iti· 
şebesi vücuda getirecekti. Do- barile bitmiştir. Bütün Ana· 
kuma endüstrisi (pamuk, yün doluda durmadan fabrikalar 
ve kendir), maden endüstrisi açılmakda ve derhal çetin bir 
(demir, sömikok, kömür, bakır çalışma başlamaktadır. Bakır· 
ve kükürt), kağıd ve karton köyde Türkiyenin ilk defa açı· 
endüstrisi, sellüloz ve suni ipek lan muhteşem bir bez fabrikası 
endüstrisi, cam ve porselen en- lzmitte gene ilk açılan bir ki-
düstrisi ve kimya endüstrisi ğıt fabrikası, Alpullu'da dör-
şubelerini ihtiva eden bu geniş düncü şeker fabrikası, ve ni-
programın gerçeklenmesi tah- hayet geçen Eyli'ılün 16 sında, 
minen 550 milyon franga bütün yakın şarkta eşi olmıyan 
mal olacakbr. HaJbuki, dı- meşhur Kayseri kombinası 
şardan bir santim bile ödünç açılmışhr. Beş yıllık endüstri 
alınmamıştır. Bütün Türk Mil· prğramının tatbikine memur 
Jeti bunu."l için büyük fedakar· edilen Sümer Bank tarafından 
lıklara katlanmaktadır. Vergi- kurulmuş olan bu muazza:n 
ler çok ağırdır. Memurlar ma· bez fabikası 1080 tezgaha ve 
aşlarının üçte birini bu ekono · 33.000 iğe sahiptir, ve senede 
mik kalkınma eserine terket- 5 milyon kilo pamuk barcıya· 
mektedirler. Bu, milJi yüksel· rak 30 milyon metre bez yapa-
me için inadçı bir çalışmanın caktır: Burada gece ve gündüz 
güzel örneği değil midir? Uçu- 3000 kadar işçi çalşacak ve üç 
rumun kenarında büyük bir ekip birden faaliyete geçtiği 
enerji hamlesile kendisini top· zaman bunların sayısı dört 
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~ - . 3 üncü Selime çok tesir eyledi. 
müdafaaya karar verildi ve 
hemen hazırlıklara başlandı. BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 
-y .A.Z.A.l.V; .A.. ~. 

(iktibas ve ft!Ceme. hakkı mah/uzdıır) 
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Boğaz lstlhk3mları takviye edildiğinden 
lnglllz donanması boğazdan geçerken 

iki gemisi batmış ve bir kaçı zedelenmı,ıı -·-·-·-Bu sözlerin pek ziyade te- ••seni esir eden muahedeler· 
siri görüldü. Sadrazama haber den kurtaracak zaman gefmiş-
verilerek Sebastiani dahi ha- tir. Sana yaklaştım, eski dos-
zır olduğu halde Padışahın tun Lehistan devletini yeniden 
huzurunda akdolunan mecliste kurmakla uğraşıyorum. 
Sebastianioin bu tarzda söy- ordularımdan birisi Tunaya 
Jediği müessir sözler herkes inmeğe hazırdır. Sen Rusları 
tarafından kabul ve tasdik önden vurduğun vakıt benim 
oJundu. 

Napolyon Bonaparhn Varşo
vadan üçüncü Selime yazmış 
olduğu mt:klup o gün geldi ve 
padişaha verildi. 

Napolyon bu mektubunda : 

ordvlarım da arkaların• çevi· 
recektir. Artık cesaretlen. Zira 
devletini kuvvetlendirecek ve 
namını şöhretlendirecek böyle 
bir fırsatı bir dahn bula
mazsın .. dıyordu. Bu sözler 

Bir taraftan müdafaa hazır· 
lıkları yapılırken diğer taraftan 
vakıt kazanmak için divanı hü
mayun tercümanı lngiJiz donan
masına gönderilerek lngiliz el
çisi ve amirah ile müzakereye 
girişildi. Müzakere neticesinde 
Osmanlı donanmasmın teslimi 
istenilmekten vazgeçildi. Yalnız 
Rusya ile barışılacağına ve In-
giltere ile ittifak muahe~esinin 
yenileneceğine dair sened ve· 
rilmesi. Rusların zaptetmiş ol
dukları kalelerin geriye verilme
sini lngilterenin teahhüt eylemesi 
ve bunun için sened vermesi, 
bu senetle usulü dairesinde 
müzakere edilerek tanzim olu
nuncaya kadar logiltere do
nanmasının lstanbuldan çekilip 
Çanakkalede durması, lngiliz 
elçisi Istanbula geldikten son· 
ra Fransız elçisi Sebastianinin 
Istanbuldan çıkarılması ıçın 
mUnasib bir zaman sı:özedilmesi 

bine çıkacakbr. Yalniz atel
yelerin iyi işlemesi değil, 

aynı zamanda işçilerin refahı 
hususunda da her şey önceden 
diisiinülmüştür. Bir mektep, bir 
stadyum ve bir ipodrum onları 
tahsil ve sporun iyiliklerinden 
faydalandıracakbr. 

Kayseri fabrikasının açılıı . 
resmi dolayısile Ekonomi Ba
kanı Celal Bayar tarafından 

söylenmiş olan nutkun ıu par· 
çası Türkiyenin endilstri pro· 
gramını açık bir surette hulasa 
etmektedir: 

"Yurddaşlar, ıadece tarım. 
sahasında çalışan memleketle
rin akıbetlerini görüyoruz. Şu 
veya bu nazariyeye bağlanarak 
ham maddeci kalmak lAzım 
mıdır, değil midir? münakaşa· 
sına girmek benim na'zarımda 
ahmaklığın ta kendisidir. Biz
den öncekıler bu yolda 
hayli çene çaldılar. Fakat 
düşiinmediler ki yalnız ham 
maddeci olmakla iktifa eden 
memleketlerin akibetleri çok 
fecidir ve çok feci olmuştur. 
Biz endüstrimizi tarımdaki te
rakkimizle beraber ahenkli 
olarak yürütmek suretiyle bil· 
yük bir tekamül göstereceğiz. 
Endüstri brogramımız bizi bu 
kemal haline götürecek tek 
yoldur. Ve memleketimizde 
ahenkli bir ekonominin tek 
ifadesidir. Endüstrileşme prog
ramımızda pamuklu kısmı önemli 
bir yer almaktadır. Memleke
timizin ulusal geliri 1200000000 
hesap edilmektedir. Bu ra
kamda dokuma 50,000,000 li
ralık yer almaktadır. istatistik
lerimiz tetkik edilirse görülür 
ki Türkiyeye ithal olunan 
yabancı maddelerin başında en 
kabarık rakam olarak dokuma 
gelir. Geçen yıl Bakırköy bez 
fabrikasını açbk. Bugün de 
Kayseri fabrikasını açıyoruz ve 
bir kaç ay ıonra da Ereğli 

kombinasıni açacağız. 1937 de 
Nazillinin sırası ıelecektir. Fa
kat bununla kalacağımızı san
mayınız. Memleketin ihti
yaçlarına müsavi bir mikdar 
imal etmeliyiz .• , 

Gerçekten biliyoruz ki, eko· 
nomik kalkınma bütün endüstri 
şubelerine şamil olacaktır: Vak· 
tiyle çok inkişaf etmiş olduğu 
halde bugün tereddi halinde 
bulunan ipekçilik, Bursa• da 
devlet tarafından idare edilen 
mühim bir fabrikanın kurulma-

iffi?N • 

maddelerine karar verildi ve 
bunu divanı hümayun tercü· 
manı istizana talik ederek üç 
gün daha mühlet aldı. 

Bu müddet zarfında müda
faa hazırlıkları ikmal edildi. 
Y edikuleden Kadıköyüne kadar 
bütün sahiller bin kadar top 
ile donandı. Eski kalelerin ta
miri ve yeni istihkamların yapıl· 
ması ve topların yerine konması 
için kasab ve bakkal ve ek-
mekçi dükkanlarından başka 
bütün mağaza ve dükkanlar 
kapanarak genç ve ihtiyar bil· 
bütün lstanbul ahalisi çalışmış, 

Vükela ve Devlet adamları,Fran· 
sız sefiri general Sebastiani 
bu hazırlıkların ba\ında bulun· 
muş ve padişah dahi yapılan 
iııtihkamları dolaşarak herkesi 
teşvik eylemiştir. O sırada ha
zırlanan yirmi kadar harp ge• 
misi dahi Sey\d Ali paşanın 
kumandasında olarak Beşiktaı 
önünde durdu. 

-Sonu Var-

G nazıran 19;ı;sa 

Blum bir söylev vererek işçi 
hakkının kaybolmıyacağını temin etti 

Paris, 5 (Ö.R) - Başbakan 
Leon Blum Radyoda şu nutku 
vermiştir: 

Yeni hükumet hemen kırk 
aaatlık mesai haftası ve 

. kolektif İş mukavelesi hak· 
kında meclise kanun layi
haları verecek, yani iş ale· 
minin başbca dileklerini tatbik 
edecektir. Hükümetin hareke

. tinde muzaffak olması için 

. umumi emniyet lazımdır. Umu
mi hiımetlerin durması hüku-
metin faaliyetini bozar. Hüku
met işçileri kanun ile halledi
lecek talebleri için kanuna gü
venmeğe, diğerleri hakkındaki 
hareketlerini de sükünetle yap
mağa davet eder.,, 

GREV GENiŞLEDi 
Paris, S (0.R) - Mesai ba

kanlığının bir tebliği grevin 
bütün vilayetlerde genişlediğini 
çünkü işçilerin daha eyi iş ve 
hayat ıartlan kazanmak zama
nının geldiğine kani olduklannı 

1 
her zamandan ziyade itimad 
ve disipline ihtiyaç olduğunu 
bildirmiştir. 

bildirmekte, bununla hera- Paıiste bir işçi mahallesi 
ber işçileri yeni hükUınetiu Roma, 5 (Ö.R) - Paristen 
iş başına gelmesiyle vaziyette bildirildiğine göre, grev umu-
hasıl olan tebeddülü göz önün- miyet kesbetmiştir. Umumi 
de bulundurmağa davet et· hizmetler işlemekte ise de oto .. 
mektedir. büs şoförleri ve muhtelif bele· 

Sollar delegasyonunun bir diye hizmetleri memurları, ez· 
tebliği de işçilerin haklı talep· cümle umumi nakliyat vasıta· 
lerinin kabulil esas üzerinde ları grev halindedir. Benzin 
grevin bitmesini temenni et- tevziatını çok güçleştiren grev 
mektedir. sebebile otomobil münakalin 

son derece yavaşlamışbr. 
GAZETELER ÇIKMADI Vaziyetin vahameti sebebile 

Paris S (Ô.R) - Gazeteler yeni kabinanın dahiliye nazırı 
bugün intişar etmemiştir. An· B. Sallengro ve iş bakanı 
cak yarın öğleden sonra çık· Lebas hemen vazifelerine baş· 
mağa başlayacaklardır. lamışlardır. 

Paris 5 (Ô.R)- Bütün fab- "Humanite., komünist gaze• 
rikalar ameleleri yarın sabah tesi işcilerin Fransada iş vazi-
işe başlamazdan önce patron- yetini birden ve temelinden hal 
larına kollektif mukavele im- etmek istediklerini yazmakta· 
zasını teklif edeceklerdir. d ır. 

Paris, 5 (Ô.R) - Demiryol- Paris, 5 ( Ö.R ) - Paristen 
lan sendikası, bazı demir yol- haber verildiğine göre umumt 
Jarındaki protesto hareketini hizmetler memurları yeniden 
takbih etmesi, bu kabil hare- işe başlamışlardır. Hüküm et, 
ketlerin ancak federasyonca kendine tabi müesseselerde, 
karar albna alınabileceğini amelenin metalibini kabul et· 
bildirmiştir. Federasyon bugün miştir. 

....................................................................................... \ 
siyle yeniden canlandmlacaktır. ı idaresini de eline alması la-
Dört şeker fabrikası sayesin- zımdır. 
de, yakın zamanlara kadar Türkiyeoin toprak altı haki .. 
lüks bir meta sayılan k; bir hazinedir; burada bütün 
şeker şimdi herkesin ala- madenler bol miktarda bulu-
bileceği bir madde olmuştur. nur: Kömür, altın, bakır, de· 
ithalatın yüzde 50 sini karşıla- mir, kalay, kurşun ve civa gibi 
vacak olan lzmit kiğıd fahri- daha birçokları. Henü7. tama· 
kasının açılmasiyle de kağıdın miyle işletilmekten uıak olan 
fiatı inecektir: Düşünün ki gün· 
delik gazete bugün 60 santime 
satılmaktadır! Nihayet Sıvas 
çimento imalinin başlıca mer
kezlerinden biri olacaktır. 

Fakat, Türkiyenin kendi ken
dine yetmesi için fabrikalar 
kurmak kafi değildi. Yabancıya 

bu servetler, günün birinde, 
geniş ve değişik bir endüstriyi 
beslemeye ve ayni zaman
da yüksek miktarda ihracat 
yapmaya muktedir olabilir. 
Tek başına Ereğli • Zonguldak 
havzası bile bütün Akdeniı 

bağlı kalmaktan tamamiyle memleketlerinin kömür ihtiya · 
kurtulmak için muhtelif imti
yazları yabancı sermayelerin 
elinden kurtarmak li.zamdı. 

Devlet, en kısa zamanda bu 
işi başarma yoluna girmiştir. 

cına cevab verebilir. Nihayet, 

Anadoluda yirmi kadar petrol1 

kırk kadar manganez mınta-
kası, yllz kadar kurşun ve biı 

o kadar krom madeni vardır. 
Yabancı şirketlerin imtiyazları Türkiyenin maden işl~rind• 
tedricen satın alınmaktadır. 
Anadolu demiryollarının tamamı 
bugün devlete aiddir. 

Devlet, şimdi, ıark demir· 
yollarının elektrik, telefon, ıu 
imtiyazlarıni satın almak İfiylo 
uğraşmaktadır. 

Türkiyenin, hemen bütün 
ekonomik faaliyeti ellerinde 
tutan bir monopolJar memleketi 
olduğu unutulmamalıdır; işte 
hükUınetin başlıca gayesi bü
tün Türk monopollanna bAkim 
olmakbr. 

Bunun neticesi olarak ma-
den te.sebbilslerinin yüksek 

birçok Alman, Fransız, Belçika 
sermayesi yahrılmıştır. Bununla 
beraber Türk şirketleri teşek· 
kül etmekte ve devletin hima· 
yesi albnda, madenlerin büyük 
bir kıssmını sabn alarak işlet· 
meye hazırlanmaktadırlar. 

Böylece, muazzam bir eko
nomik programın tatbikiyle. 
tamamiyle müstakil Türkiye 
zamanda zirai olduğu kadar 
endüstriyel bir devlet h:~Iioe 
gelecek ve diğer memleketler'' 
le rekabet edecek bir kudrete 
sahib olacaktır. 
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lzmlr sicili Ucaret me
urluğundan: 
[Endüstriyel Türk anonim 

Jirketi] ticaret unvaniyle lzmir
kle büyük Kardıçah hanında 
65 numarada ticaret ve mua· 

ele yapan işbu şirketin tica-
et unvanı ve şirket mukave
namesi!e teşekkülünün tasdi
ini havi mahkeme karan ti
ret kanunu hükümlerine göre 

· cilin 1647 numarasına kayıt 
e tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
smi mühürü ve F.Tenik imzası 
1 : Mukavele 
2 : Mahkeme karan 
Endüstriyel Türk Anonim 

"rketi mukavelenamesi: 
BiRiNCi FASlL 
Şirketin ismi, maksadı, mer· 

ezi, müddeti: 
Madde 1 - Türkiye Cum
riyeti içinde Endüstrinin te
kki ve ink'şafına çalışmak 

endi muamelat ve masnuatile 
emleketin diğer masnuat ve 
ünlerini Türkiyede ve ya
ncı memleketlerde alıb sat
k ve hükümetin Endüstri· 
J planları ile mütevazin te
kiyatı takib etmek Türki

de çıkan örün ve masnuatla 
hancı memleketlerin örün ve 
mulatlarını trampa ve takas 

pmak ve buna benzer her 
vi ticari muamele üzerinde 
görmek için müessis sıfatile 
şehirli Rasim, Alaşehirli 
zım,Topçuoğlu Nazmi, lsmail 

• li, küçük Talat, Aydınlı 

et, Avukat Kemalettin Ser
tertib ve ihract aşağıda 

terildiği surette kararlaştı

n hisse senetleri sahipleri 
sında bir Türk Anonim şir
i teşkil edilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin Unvanı 
düstriyel Türk Anonim Şir· 

eti) olacak ve tabiiyeti itiba
le bilcllmle muamelatı hak
de Türkiye Cumhuriyetinin 

vanin ve nizamatı hazıra ve 
stakbelesi tatbik edilecektir. 
ket eşhası hükmiyenin gayri 
okul mallara tasarrufu hak
daki kanun ahkamına tevli

n maksat ve muamelesinin 
ası için gayri ooenkul mallara 

arruf ile teferru ve icabmda 
ara ferağ edebilir. 
Madde 3 - Şirketin mer

ezi İzmir olacak ve Türkiye 
mhuriyeti içinde ve yabancı 

emleketlerde şübe ve acenta-
bulunabilecektir. Şube ve 

centalar açıldıkça alelusulEko-
omi bakanlığına malumat ve
ilecektir. 

Madde 4 - Şirketin müd
leti bazı sebeplerden dolayı 
kısaltılmad1ğı veya uzatılmadığı 
takdirde lcat'i surette teşekkülü 
tarihinden itibaren OTUZ se
nedir. 

iKiNCi FASIL 
Şirketin sermayesi ve hisse 

senetleri, sermayenin artırılması 
ve ekilmesi örünme şartları: 

Madde 5 - Şirketin serma
yesi iki yüz bin (200,000) Türk 
lirasından ibaret olup beheri 
beş yüz lira kıymetinde dört 
yüz (400) hisseye ayrılmıştır. 

Lüzum hasıl olursa heyeti umu
miyenin sermayeyi arbrmağa 

salahiyeti olacak ve bu takdirde 
ittihaz edilen karardan ekonomi 
bakanlığı haberdar edilecektir. 
Şu kadar ki sermayenin bir 
mislinden fazla arhrılmasıoa 
karar verilirken evelemirde 
Ekonomi bakanlığından mezu· 
niyet alınacaktır. Şirketin çıka
ı acağı hisse scnedah bedelleri 
tamamen tahsil edilmiş olma
dıkça sermayeyi arhrmağa ve 
Yeniden esham ve tahvilat çı
karmağa karar verilemez. Şir
ketin çıkaracağı senetlerin nu· 
muncleri ç.ıkarılma:ı:dan evvel 
tasdik edilmek üzere Ekonomi 
bakanlığına gönderilecektir. 

Bundan başka isimleri bi
rinci m:aclclede zikredilen mü
essic-lerin her birine ikişer 
q:lcd verilmek üzere ve h~bir 

kıymeti maddiye ve itibariyeyi 
haiz olmıyau ve yalnız 34 üncn 
maddede yazılı hukuk ve me
nafiden istifade temin eyliyen 
on dört aded hamiline aid 
müessis hisse senedleri ihraç 
edilecektir. 

Madde 6 - Şirket sermaye
sinin tamamı i~in iştirak taleb
nameleri imza ettirildiği ve 
sermayenin yüzde yirmi beşi 
istihsal oldunduktan sonra su
reti katiyede teşekkül etmiş 
ad olunacak ve milli bir Ban
kaya sermayenin dörtte biri 
tevdi olunup sicili ticarete ka
yıd ve tescil edildikten sonra 
ilan tarihi mebdei teşekkülü 
olacaktır. Hissedar yazılanlara 
ödedikleri taksiti gösteren na
me muharrer birer muvak~at 
sened verilecektir. Sermayenin 
yüzde ellisi berveçhipeşin alı
nacak mütebakisi idare mec• 
lisinin apeli ile bir veya mü
teaddid taksitlerde tahsil edi
lecektir. Sermayenin tamamının 
ödenmesi üzerine yukarıda 
ismi geçen muvakkat senedler 
hamiline aid olmak üzere dai
milerile değiştirilecektir. Şir

ketin hisse sende!eri ve mü
essis hisseleri cild halinde dip 
koçanlı ve müte~elsil numara 
takibeder bir tarafı türkçe ve 
diğer fransızca yazılı olacaktır. 

Her hisse senedi şirketin res
mi mührile mühürlenmiş ve 
idare meclisi reisile sirgüler 
mucibince imzaya salahiyettar 
aza tarafından imza edilmiş 
olacaktır. Hisse senedlerinde 
şirketin sermayesi ve tarihi 
teşekkülü ve o senedin kıymeti 
yazılı olacaktır. 

Madde 7 - Daimi veya mu
vakkat hisse senetlerinin ahara 
devir ve cirosu caiz ise de bu 
devir ve havalenin şirketçe ve , 
üçüncü şahıslarca muteber ola
bilmesi için iki tarafın müşte
rek imzasile beyanname ver-
mesi ve şirketin defteri mah
susuna kayıt ve işaret oluna
rak gerek deftere ve gerek 
hisse senedinin arkasına reis 
ve azadan birisi tarafından 
imza edilmesi lazımdır. 

Madde 8 - Hisse senetleri 
şirketin nazarında kabili inki
s&m değildir. 

Şirket her hisse için bir sahip 
tanır. Hisse senedinin mütead
dit sahipleri bulunduğu takdir
de şirkete karşı haklarını an
cak müşterek bir mümessfü 
vasıtasile istimal edebilirler. Ve 
bu mümessil şirket nazarında 
o hiss<:nin sahibi sayılır. 

Bir hissedarın varisleri veya 
alacaklıları hiç bir sebep ve 
vesile ile şirketin menkul 
ve gayri menkul malla· 
rını haciz altına koydurmak 
talebinde bulunamıyacakları gi
bi şirketin umuru idaresine 

müdahale edemezler. Bunlar 
haklarını almek için şirketin 

muhasebe defterlerile umumi 
heyetin karararlarmı kabule 
mecburdurlar. 

Madde 9 - Hisse seneda
tının ziyaı veya çalınması veya 
her hangi bir sebeble harab 
olması halinde sahipleri şirkete 
müracaatla yeni hisse senedi 
alabilirler. Bu halde şirket 

masrafı hisse sahibine aid ol
mak üzere keyfiyeti gazete ile 
ilan eder ve bir ay sonra eski 
numaraları havi yeni sened 
verilir. 

Madde 10 - Afbncı mad
dede zikredilen apellerde gös
terilecek tediye tarihine kadar 
bedelleri ödenmiyen hisse se
nedleri hiç bir ihtara ve adli 
muameleye hacet kalmaksızın 
idare meclisi tarafından usulü 
dairesinde müzayede ile satı
lacak ve satış bedelinden bor
cu ma bsup edildikten sonra 
farkı hisse sahibine iade veya 
tahsil olunabil'!cektir. Şirket 
hissedardan iştirak talebname
sindeki teahhüdü mucibince 
hisse bedelinin tamamını alma
ğa da hakkı vardır. 

OÇONCO FASIL yetine maliktir. Ve qhaıt hük-
Meclisi idarenin sureti teşek• miyenin gayri menkul mallara 

külü, Vazifesi, Şirketin idaresi: tasarrufa dair kanuna göre 
Madde 11 - Şirketin umur şirket için lnzumlu görülen 

ve mesalihi heyeti umumiye emvali gayri menkuleyi satın 
tarafından hissedarlar arasın- alabilir ve icabında satar. He-
dan seçilen beş azadan mü- yeti umumiyeye arzolunacak 
rekkeb bir meclisi idare tara· hesaplan tanzim ile tevzi olu-
fından t~dvir olunur. Şu ka- nacak temettüün miktar ve 
dar ki Hk meclisi idare azası nisbetini teklif eder. Şirket 
müessisler tarafından fiç sene memurlarının maaşını tayin ve 
için intihap edilen: amelenin yevmiye ve ücret ve 

Popçu oğlu Nazmi ikramiyelerini takdir ve bilcümle 
Alaşehirli Kazım müstahdemini tayin ve azil 
Ismail Nişli meclisi idarenin cümlei vezai-
Küçük Talat findendir. 
lzmir sanayi şirketi namına Meclisi idare her alb ayda 

Robert Şapel bir şirketin matlubat ve düyu-
Zevattan müteşekkil olacak- natımn hulasai hesabiyesini 

tır. tanzim ve murakıplara verir 
Madde 12 - Meclisi idare ve her sene nihayetinde mali 

azaları üç sene için seçilir her ve iktisadi vaziyeti gösterir 
sene heyeti umumiyece ikisi ve yapılan muamelatın hulisa-
kur'a ile çıkanlarak yerine iki sını da ıhtiva eder bir rapor 
kişi intihap oJunur, Çıkan aza- hazırlıyarak umum heyete sunar 
lar tekrar seçilebilir. Mec'isi heyeti umumiyeyi içtimaa davet 
idare azaları şirketin iştiğal ve ruınamevi tanzim eder. 
ettiği işleri şahıslan na~ına Madde 19 - Meclisi idare 
yapamazlar ve şirketle şahsen daimi veya muayyen bir müd-
ticaret edemezler ve ayni işi det için haiz olduğu iktidar ve 
yapan diğer şirketlerin meclisi salaiyetinin tamamını veya bir 
idare azası ve şahsen mes'ul kısmını ( murahhas direktör ) 
azası olamazlar. unvanını taşıyacak ve müstemi-

Madde 13 - Meclisi idarenin ren şirket işlerile iştiğal eden 
içtimaı lüzum ve ihtiyaca göre azasından veya hariçten birine 
yapılacak ise de en aşağı ayda vekaletname ile devir ve ihale 
bir defa şirketin merkezinde edilir ve bu murahhas direk-
toplanması mecburidir. Müzake- törün ücretini tayin eder ve 
relerin muteber olması için meclisi idare muhakim için ve 
Iaakal msfmdan bir ziyade sair idare işlerlle muvakkat şir-
azanın hazır bulunması lfıumdır. ket işleri için aharı ve ahar-
Meclisi idare kararlarını hazır larını tevkile salahiyettardır. 
bulunan azanm ekseriyetiyle Madde 20 - Meclisi idare 
verir. Reylerde musavat olur- ' azası safi hasılattan 34 üncü 
sa o iş diğer içlimaa bıra- maddede kendilerine ayrılan 
kılır. O defa da müsavat hisseden başka içtimada hazır 
o!ursa mevzzubahis olan teklif bulunacakları günleri hissedR-
reddedilmiş sayılır. ran heyeti umumiyesince tayin 

Madde 14 - Meclisi idare- edilecek ücreti alacakbr. ilk 
nin müzakere1eri zabıt defteri- · l:ieyeti umumiye toplantısına 
ne kayıt olunarak alt tarafı kadar beher celse için azalara 
müzakerede hazır bulunan aza verilecek ücreti müessisler ta-
tarafmdan imza edilir muhalif yin eder. 
varsa esbabı muhalefetleri ~e DÖRDÜNCÜ FASIL 
yazılır. Ve hazır bulunan aza- Heyeti umumiye 
nm isimleri o günkü zaptın baş · Madde 21 - ' Şirketin his-
tarafına yazılır. Zaptın <Sureti se<larları senede en az bir 
veya çıkarılacak bir fıkrası mu- defa aJC";lade toplanır. Kanuna 
teber olabilmek için reis veya ve bu mukavele ahkamına uy· 
vekili tarafından imza edilmek gun olarak toplanan heyeti 
lazımdır. Meclisi idare azası umumiye umum bissedaranın 
kendi şahıslarına ait meselede heyeti mecmuasını temsil eder 
re'y veremezler. ve onun makamındadır. 

Maddt! 15 - Meclisi idare Madde 22 - Heyeti umu-
azasından her birinin liakal miye her sene mart ayı içinde 
şirketin on adet hissesine ma- şirketin merkezinde meclisi 
lik olınası lazımdır. Meclisi ida- idarenin veya meclisin toplan-
re azasının bu mıkdara b8Jiğ masile Ekonomi bakanhğmın 
olan hisse senetleri şirketin davetile sureti adiyede topla-
kasasında hıfzedilir ve bu hisse oır. Bundan başka icabettikçe 
senetlerinin o azanın bulunduğu veya sermayenin yüzde yirmi 
meclisi idarenin hissedaran beşine sahip hissedarlar tara-
heyeti umumiyesince ibrasına fından taleb vukuunda meclisi 
lcadar satılamıyacağına dair bir idare ve muhalrfeti halinde 
damga vurulur. Ekonomi bakanlığı sureti fev-

Madde 16 - Her hangi bir kalidede heyeti umumiyeyi iç-
sebeble meclisi idare azahkla- tinıaa davet eder. 
rından münhal bulunursa mec- Her sene heyeti umumiyenin 
lisi idare tarafından 15 inci içtimaı nihayet yirmi gün evvel 
maddede yazılı şeraiti haiz yazı ile Ekonomi bakanlığına 
hissedarlardan birisi bu yere bildirilecek ve ayni zamanda 
ilk toplanacak heyeti umumi· toplanacak heyeti umumiyeye 
yenin tasdikine arzedilmeli: arzedilmek üzere hazırlanmış 
üzere aza tayin olunur heyeti olan meclisi idare ve murakıp 
umumiyece bu intibah kabul raporlan ve senelik plinçonun 
edilirse o a!B yerine intihal> birer sureti ilifik olarak sunu• 
olunduğu kimsenin müddetini lacaktır. 
ikmal eder. Bu içtimalarda Ekonomi ba-

Madde 17 - Meclisi idare kanlığı bir komser hazır bulun-
her sene azası arasında bir durabilecektir. Meclisi idare 
reis vekili intihabeder. Reisin ve murakıp raporile senelik 
bulunmadığı umanda vekil iç- pilançodan ve heyeti umumiye 
timaa riyaset eder. zabıtnamelerinden ve içtimada 

Madde 18 - Meclisi idare hazır bulunan hissedarların 
şirketin idaresi · husunda en isim!erile hisse mikdarlarını 
vasi salahiyeti haizdir. Hisse• gösteTen cetvelden dörder nüs-
daran heyeti umumiyesinden hası heyeti umumiyenin son 
karar istihsalini iltiıam etmiyen içtimaı gününden itibaren ni-
hususatın kaffesini yapabilir. hayet bir ay zarfında Ekonomi 
Hissedarlara ve üçüncü şahıs· bakanlığına gönderilecektir. 
lara karşı muhakim huzurunda Madde 23 - Heyeti umumi-
şirketi temsil eder şirketin mak- ye; ya veka.Jeten veya asaleten 
sadiyle alakadar her nevi ukud en az beş hisseye malik olan 
ve muamelatın icrası için şir;· hissedarlardan mürekkep ola-
ketin imzasını istimal eder ve caktır. Daha aşağı hissesi olan· 
sirgüler neşreder. Sulh olmak Iar birleşerek bir mümessil gön-
ve hakem tayin etmek ..uhi.-......,, ... d.e-.:rebilirler. 

Heyeti umumiyede uazır bu
lunan hissedarların asaleten ve 
vekaleten her beş hisse için 
bir reyi olacaktır. Bir hisseda
rın asaleten ondan fazla reyi 
olamıyacaktır. 

Madde 24 - Heyeti umu
miyeyi toplamak için gönderi
len davetnamelerde ruznamei 
müzakerat dercedilecektir.Bun
dan maada içtima günü, saab 
ve mahalli içtimaı tayin edile
cektir. Bu davetnameler top
lanma gününden en aşağı bir 
ay evel lzmir gazetelerinden 
birile ilan edilecektiı'. 

Madde 25 - Heyeti umumi
ye gerek asalete.n ve gerek 
vekaleten şirket sermayesinin 
dörtte birine müsavi hisse se
netlerine malik hissedarlar ha
zır bulunursa teşekkül etmiş 

ad olunur. Heyeti umumiyede 
haiz bulunacak hissedarların 
sahih oldukları hisselerin ser
mayenin dörtte birine baliğ 
olup olmadığı anlaşılmak üzere 
hisse senetlerini içtima gününe 
takaddüm eden on gün içinde 
meclisi idarenin göstereceği 

mahalle teslim ve mukabilin
de hisse senet:erinin adet 
ve numaralarını gösteren birer 
duhuliye kartı alacaklardır. 

Da~etnamelerde teslim mahalli 
tayin edilecektir. 

içtima edecek heyeti umumi
yeye sunulmak üzere hazırla

nanan raporlardan ve pilanço
dan birer nüshası istekleri üzt
rine hissedarlara verilir. llk 
toplantıda hazır bulunan hise
dar ların asaleten ve vekaleten 
hamil oldukları hisse senetleri
nin mıkdarı şirket sermayesi
nin dörtte birini bulmaz ise 
heyeti umumiye ikinci defa 
toplanmaya çağırılır. ikinci top
lanbda hazır bulunan hisseda
ranın hisse mikdarları ne otursa 
olsun birinci içtimada müza
kere edilmesine kar~r verilen 
hususat hakkında görüıür ve 
kararını verir. Bu kararlar 
mer'i ve muteberdir. Birinci ve 
ikinci toplantılar arasındaki 
müddet yirmi günden aşağı ve 
bir aydan yukarı olmıyacak ve 
ikinci içtimaın davetnameleri 
içtimadan on beş srün evvel 
ilin olunacaletır. 

Madde 26 - Heyeti umu
miyeJere meclisi idare reisi 
riyaset eder. Reis hazır bulun· 
madığı takdirde medisi idare 
içlerinden birisini reis seçerler. 
Heyeti umumiyede en ziyade 
hisseye sahip olanlardan ikisi 
reyi toplamak hizmetini görür. 
Reis ile rey toplamağa memur 
olanlar tarafından bir de kitib 
tayin olunur. 

Madde 27 - Heyeti umu
miyede müzakere olunan ho
susata ekseriyeti ara ile karar 
verilir. Müzakere olunacak me· 
seleler meclisi idare tarafından 

. tayin ve davetiyelerde gösteri
len ruznamedel<İ hususat ile 
hamil oldukları hisse senetleri 
s~rmayenin yüzde yiımi beşine 
baliğ olan his3edaran tarafın
dan içtima gününden en az on 
gün evvel yapacaklan teklif
lerden ibarettir. Ruznameye 
dahil olmıyan hususat müza
kere edilemez. MecJisi idare 
ruznameye dahil hususat hak
kında sorulacak suallere izahat 
vermeğe mecburdur. 

Madde 28 - Heyeti umumi
ye tekmil hesabların tetkiki için 
gerek hissedarlardan ve gerek 
hariçten bir veya bir kaç mu

rakıp intihap eder. Şu kadarki 
ilk sene için murakıplar mües
sisler tarafından seçilir ve Uc
retleri tayin olunur· Murakıp
ların meclisi idare azasına mü
dür, muhasebeciye ticaret ka
nununun tayin ettiği derecede 
karabeti o'maınası şarttır. Mu
rakıplar vazifelerinin tamamen 
ifasından ve verecekleri rapor
ların doğruluğundan hissedar
lara ve hükumete karşı mes-

oların aded' 

&anne 7 

verilecek ücret her sene heyeti 
umumiye tarafından tayin edi
lir. Bir sene için murakıp 
intihap edilenler ertesi sene de 
intihab oJ~nabilir. 

Madde 29 - Hersene top
lanacak olan heyeti umumiye 
şirket işlerine dair meclisi idare 
tarafından hazırlanan ve mura· 
kıblar tarafından verilen ra· 
porların okunmasını dinler. Bu 
hususta müzakere ile plançoda 
gösterilen hesabları kabul veya 
reddeder. Temettü hissesini 
ve paylaştırılmasını tayin eder. 
Değiştirilmesi icab eden mec
lisi idare azasının yerine diğer
lerini seçer. Şirketin umur ve 
muamelatı hakkında karar ve
rir. Meclisi idareyi ve mura
kıbları ibra eder. lcab ederse 
meclisi idarenin salahiyetini 
genişletir. Ancak heyeti umu
miyede asaleten veya vekale
ten şirket sermayesini en az 
dörtte üçüne müsavi hisse sa
hibleri hazır olmadıkça ve bu 
hazır bulunan hissedarların 
üçte ikisinin reyleri olmadıkça 
sermayenin tezyidine veya ten
kisine, şirketin müddetinden 
evvel fes hine, mevzu şirketin 
veya nev'i şirketin değiştiril· 
mesine karar verilemez. Şirke
tin tabiiyetinin değişmesi için 
bütün hissedarların asaleten 
veya vekaleten hazır olması 
veya ittifakla karar vermesi 
şartbr. 

Madde 30 - Hey' eti umu
miyenin zaptolunan müzakere
leri hususi bir deftere kaydo· 
lunup alt tarafı heyeti umu
miye reisile reyi toplamağa 

memur olanlar ve katip tara
fından imza edilir. Ve heyeti 
umumiye içtimaında hazır bu
lunan hissedarların isimlerile 
ikametgahları ve her birinin 
hamil olduğu hisselerin mikda
rım gösteren bir cetvel tanzim 
ile mevcud olanlar tarafından 
imza edilip zabıt defterinin o 
g6nkü yaprağına iliştirilir. Ve 
dilek olursa sureti hissedarlara 
tebliğ olunur. 

Madde 31 - Dil<"yenlere 
sunulacak hey'eti umumiye :ıa
bıt suretleri veya bazı fıkra
larının muteber olması için 
altları meclisi idare reisi veya 
vekili tarafından imza edilir. 
Ve tutulacak heyeti umumiye 
zabıtnamesinin bir sureti der
hal sicili ticarete tescil ve hu
lasası ilan olunur. 

Madde 32 - Hey'eti umu
miye tarafından işbu mukavele 
ahkamına tevfikan verilecek 
kararlar içtimada hazır bulun
mayan veya hazır bulnnupla 
muhalif reyde bulunan hisse
darlar hakkında da muteber 
ve icrası mecburidir. Hey'eti 
umumiye bir günde müzake
resini bitiremez ise müzakere 
günün takibeden hafta içinde 
toplanmak üzere içtima günii 
tayin ve gazele ile ilan olunur. 

BEŞiNCi FASIL 
Senelik hesablar ve müfTedat 

defteri 
Madde 33 - Şirketin senei 

hesabiyesi kanunusaninin biriınci 
gOnündcn başlıyarak kanunu
evvelin sonuncu günü biter. 
Fakat birinci hesab senesi m'ns
tesna olarak şirketin sureli 
kat'iyede teşekknl tarihi ile 
o senenin kanunuevvclir.in so
nuncu günü arasındaki müd
deti ihtiva eder. Meclisi idare 
herscne nihayetinde şirketin 
alacak ve vereceğini gösteren 
umumi b~r defter tanz ım ve 
bu defter ile muvazene defte
rini ve hesabları heyeti umu
miyenin içlimamdnn kırk gün 
evvel murakıblara verecek ve 

heyeti umumiyenin içlmcıın da 
heyete arzedccektir. Heyeti 
umumiycye dahil olmak sala
hiyetini haiz olan her hissedar 
ismi geçen defterleri ve he
sabları heyeti umumiye içtima· 
ından en az on beş gün evvel 
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\ıtiyerek tetkik edebilir. 
ALTINCI FASIL 

Temettüün sureti taksimi 
Madde 34 - Şirketin sene

lik safi temettüünden evvel ih
tiyat akçasını teşkil etmek 
üzere yüzde onu saniyen his
sedarlara birinci temettü olarak 
sermayenin yüzde altısı nis· 
betinde tefrik ve tevzi olunur. 

Bundan sonra geriye kalan 
kısım aşağıda gösterildiği veç· 
hile tevzi ve taksim olunur. 

Yüzde on meclisi idare aza· 

da vazifelerine devam edecek
lerdir. Hesapları tasfiyeye me
mur olanlar heyeti umumiyenin 
kararı ve hükümatin müsaadesi 
ile mefsuh şirketin hukuk, se
nedat ve taabhüdatını diğer 
bir şirket veya kimseye devir 
ve ferağ edebileceklerdir. Tas
fiye muamelesinin hitamında 

tasfiye heyeti kat'i pilançoyu 
tanzim edip fevkalade surette 
içtimaa davet edilecek heyeti 
umumiyeye arz ve tasdik etti
recek ve tasfiye memurları-

sına nıo zimmetten beri olduğu ve 
Yüzde on müessislere şirketin mevcudiyetine kat'iyen 
Yüzde seksen ikinci temettü nihayet verildiği kararlaştırıla-

hissesi olarak hissedar' ara. rak Ekonomi bakanlığına ihbar 
Şirkete tayin olunan direktör ve gazetelerle de ilan oluna-

ile işyarlara verilmesi lazım caktır. 
gelen mükafat ve ikramiyeler Madde 41 - işbu faslın ha-
mesarifi umumiye meyanına it- vi olduğu maddelerde göste-
hal edilmek üzere meclisi ida- rilen hususata karar vermek 
renin takdirine bırakılmıştır. üzere fevkalade surette içti-
Hissei temettülerin hissedarana ma edecek heyeti umumiyeye 
ne suretle ve hangi tarihte hisse miktarları her neye baliğ · 
tesviye olunacağı idarenin tek- olursa olsun hissedaranın kaf-
lifi üzerine hey'eti umumiyece fesi davet olunacaktır. Heyeti 
kararlaşbrılır. umumiyede şirket sermayesinin 

YEDiNCi FASIL laakal dörtte üçüne müsavi 
ihtiyat akçası his!le senetlerini hamil hisse-

Madde 35 - ihtiyat akçası darlar hazır bulunacak ve ve-
34üncü maddeye göre senelik rilen kararların muteber olması 
safi temettüden ayn1an para- jçin hazirunun üçte ikisinin 
ların birikmesinden teşekkül itifakı şarttır. içtimada bu ek-
edecek ve fevkalade gayri seriyet temin edilmediği tak-
melhuz masraflara karşılık tu- dirde üç hafta sonra diğer bir 
tulacaktır. Bu akçanın miktarı içtima yapılacaktır. ikinci içti-
şirket sermayesinin yüzde elli- mada hazır bulunan hissedar-
sine baliğ olduktan sonra se- ların hisseleri ne miktar 
nelik safi temettüden ihtiyat olursa olsun birinci içtimada 
akçası ayrılmıyacaktır.Her han- müzakere olunmasına karar 
gi bir sebeple ihtiyat akçasın- verilmiş olan hususlar hakkın-
dan sarfiyat icra edilir ve yüz· da müzak~re icra edilerek 
de elliden aşağı düşerse tekrar karara raptolunacakbr. Bu ka-
tevkifat icrasına başlanacaktır. rarlar ekonomi bakanlığının 
ihtiyat akças1 behemehal nak- tasdikinden sonra muteber ola-
ten mevcut olacak ve bu nakid caktır. 

Ekonomi bakanlığınca kabul D O K U Z U N C U F A S I L 
edilecek emin bir mali mües- Müteferrik maddeler 
seye tevdi olunacak veya her Madde42-İşhu şirket muka-
zaman paraya çevrilmesi kabil velesi şirketin teşekkülü kanu-
devlet veya Türk şirketleri nen tamam olup ekonomi ba-
aksiyon veya obliğasyonJan kanlığınca tasdik edildikten 
satın alınmak suretiyle tenmiye sonra bir ay zarfında An-
olunabilecektir. karada resmi gazete ve 

Madde 36 - Senelik hasılat lzmirde çıkan gazetelerden 
hisse başına yüzde alh birinci biriyle aynen veya icma!en ne-
temettü verilmesine kafi gel· şir olunal'ağı gibi mukavelenin 
mez ise eksiği ihtiyat akçasın- hükümetin müsaadesine iktiran 
dan tamamlanabilecektir. eden tadil edilen al.samı da ke-

Madde 37 - Şirketin müd- zalik neşir ve ilan edilecektir. 
deti bittiğinde bi1cümle teah- Ve sicili ticarete tescil ettiri-
hütleri ifa olunduktan sonra lecektir. 
ihtiyat akçesi tekmil hissedar- Madde 43 - Şirketin gerek 
lar arasmda hisse nisbetinde faaliyet ve gerek tasfiyesi es-
taksim olunacaktır. nasında şirket umuruna mü-
S E K 1 Z 1 N C 1 F A S 1 L tea1Jik olarak Şirket ile hisse-
Şirketin müddetinin uzatılması daran arasında tahaddüs ede-

ve feshi ve muamelatının cek ibtilafat Şirketin meraki-
kesilmesi zinin bulunduğu mahal muha-

Madde 38 - Meclisi idare kiminde ahkamı kanuniyeye 
her ne vakıt ve her ne se- tevfikan ha) ve faslolunacaktır. 
beble olursa olsun heyeti umu- Madde 44 - Şirket bu mu-
miyeyi fevkalade içtimaa da- kaveleyi tab'ettirecck istiyen-
vetle şirketin müddetinin uza- lere parasız vereceği gibi elli 
tılması veya kısadılması ile nüshasını bir defaya mahsus 
muamelatının tasfiyesini yahut olmak üzere Ekonomi bakanh-
diğer bir şirketle birleşmesini ğına ~önderecektir. 
tahvilat ihracı ve bu mukave- Madde 45 - Şirket istatis-
Jenin herhangi bir maddesinin tik idaresince verilecek nümu· 
değiştirilmesi her halde hüku- neye göre her sene muameli-
metin tasdikine mütevekkıftır. tına dair bir istatistik cetveli 

tanzim ve bakanlığa sunacaktır. 
Madde 39 - Meclisi idare Madde 46 _ Ekonomi ba-

şirket sermayesinin üçt~ ikisi 
kanhf'ı şirketin mukavelesi ah-

zayi olduğu halde şirketin fes· kamının tamamii tatbiki ve 
he veya devamına karar ver· bundan doğan hususlar hak-
mek üzere heyeti umumiyeyi kında şirket üzerinde mura-
içtimaa davet etmeğe mec- kabe hakkını haizdir. 
burdur. Madde 4 7 - Şirket muka-

Madde 40 - Şirketin müd- velesine musrayir hareket vu-
deti bittiğinde veya müddeti kuu takdirinde Ekonomi ba-

tENl-asJR· -·-· 
icra Vekilleri· Heyetinin ·. lzmlr Beladlyeslnden: 

20-4-1936 tarihli toplantısında . ·, - Binalardan, sokaklara her 
onaylanarak Türkiye Cumhuri- ·. ne suretle olursa olsun · kilim, 

·[ çuval, masa örtüleri, yatak ' 
yeti riyasetinin ali tasdilöne ik- çarşafları, paspas ve buna . 
tiran eden (Endüstüriyel Türk nıümasil ıeyler silkmek yasak- · 
Anonim Şirketi) nin işbu esas hr. 
mukavelenamesi tasdik olunur. Hilafına hareket edenlerden t 

iktisat Vekaleti N. .. üç lira maktu ceza alınır. j 
3-6 (1025) 

imza okunamadı 

iktisat vekaleti ticaret umum 
- Mezarhkbaşında Hayred

dinpaşa sokağında belediyeye 
müdürlüğü resmi mühürü aid beş sayılı aile evinin, en-

Esas : 1936-26 kazı müteahhide aid olmak 
Türk miJleti namına muha- üzere yıkılması başkatiplikteki 

şartname ve keşifname veçhile 
keme yapmağa ve hüküm ver· 19/6/936 Cuma günü saat 16da 
meğe izinli lzmir asliye mah- açık arttırma ile ihale edile-
kemesi Ticaret dairesinin 26-5- CP.ktir. Bu işin bedeli keşfi iki 

936 tarihinde verdiği karardır. 

Reis : Necati Ünlügil: Aza ; 
Riza - Çeliker. Aza M. Hikmet 
Türel. ~ 

Müsted'i : lzmirde Endüstri

yel Türk Anonim şirketi mü· 
essisleri Alaşehirli Kazım, avu-

kat Kemalettin Serbes, Küçük 
Talat, Aydınlı izzet, Alaşehirli 

Rasim ve Nazmi tÔpçuoğlu 
ve lsmail Nişli. 

Beyannamenin hulasası: Mer
kezi Izmirde olmak üzere te-

şekkül eden Endüstriyel Türk 
anonim şirketinin kanuni mera-

simi ifa ve ikmal edilmiş olduğun
dan bahisle ticaret kanununun 

299 uncu maddesine tevfikan 

teşekkülünün tasdiki dileğinden 
ibarettir. 

lzmirde Endüstriyel Türk 
anonim şirketinin tasdiki mües

sisleri tarafından asaleten müm

za beyanname ile tabedilmiş 

olmakla muhakemeye tevdi 

edilen vesaik tetkik olunarak 

geregi konuşuldu: Merkezi iz. 
mir olarak teşekkül eden şir

ketin kanuni şartları cami'olan 

sureti mübrez esas mukavele

namesinin icra vekilleri heye
tince kabul olunarak Cumurluk 
riyasetinin yüksek tasdikine 

iktiran etmiş olduğu mukave
lenameye merbut iktisat veka

let\ şerhinden ve (200,000) li
radan ibaret olan esas serma

yesinin dörtte birinin şirket 

müessisleri tarafından Selanik 

bankası lzmir şubesine yatırıl
mış bulunduğu ibraz olunan 

mezkur bankanın 22-5-936 ta· 
rihli ilmühaberi suretinden an· 

]aşılmasına ve iştirak teahhüt
namesi de merbut bulunmasına 

binaen tasdikinde kanuni bir 
mani görülmiyen mezkür en-

düstriyel Türk anonim şirke
tinin ticaret kanununun 299 ncu 
maddesine tevfikan teşekkü

lünün tasdikine ve 300 üncü 

madde mucibince sicili ticaretçe 
usulen tescil ve Hanına 26-5-

936 tarihinde oybirliğile karar 
verildi. 

Reis 
1986 

N.Ünlügil 

Aza Aza M. 
2121 5783 
R.Çeliker H.Türel 

imzası imzası imzası 

kararına uygundur 
Başkatip Mustafa 

40 kuruş pul 
Ticaret mahkemesi resmi mührü 

28-5-936 tarihli 
ash gibidir 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü 

F. T eriik imzası 

yüz elli liradır. iştirak için on 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 - 6-10-13 (1023) 
Adet 

13.000 
500 

15.00 
15000 

Vatı 
28 
58 
97 

Kuruş 
27 
38 
55 

Lira 
3.510 

190 
825 

4525 
Belediyenin bir senelik ihti· 

yacı için yukarıda miktarı, vat 
kuvveti ve muhammen bedeli 
yazılı on beş bin adet elektrik 
ampulü Başkatiblikteki şartna
me veçhile 19-6-936 cuma gü
nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 340 liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge• 
linir. · 

3-6-9 -13 [1024] 
58 sayılı adanın 327 metre 

murabbaındaki 10 sayılı arsa
sının beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
sekiz lira yetmiş beş kuruş be
deli muhammenle başkatiplik
teki şartname veçhile 19-6-936 
Cuma günü sa:ıt 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuzbir liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
30-3- 6-10 1418 (1005) 
1 - Metre murabbaı 200 

kufuştan 52 sayılı adanın 
450 50 metre murabbaındaki 19 
sayılı arsası 901 lira bedeli 
mubammenle Başkatiplikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
salı günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 68 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte Encü
mene gelinir. 

2 - Belediyenin Kemerdeki 
Temizlik hanı bahçesindeki Aş 
Evinin bir senelik kirası 40 
lira bedel muhammenle Baş· 
katiplikteki şartname veçhile 
16 - 6 - 936 sah günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 3 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta Encü
mene jlelinir. 

3 - Kemer caddesinde 103 
sayılı adanın 282,50 metre mu
rabbaındaki 10 sayıh arsanın 
senelik kirası 50 lira bedeli 
muhammenJe Başkatip1ikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
Ralı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için dört liralık muvak-
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta gelinir. 
29-2-6-10 1400 (995) 

Cinsi miktarı tutan 
kilo Jira 

Toz şeker 300 81 
Pirinç 300 78 
Sade yağı 240 172 
Zeytinyağ! 140 42 
Zeytin danesi 200 52 
Sabun 120 26 
Bulgur 120 14 

bitmeden feshedildiğinde içti- kanlığı şirkete verilen ruhsat-
ına eden heyeti umumiye şir- nameyi ihtardan sonra geri Za yİ 
ketin muamele ve hesaplarını alabilir. 

ince tuz 100 3 
Fasulye 300 45 
Nohut 120 18 

tasfiyeye karar vererek ve he- Madde 48 - Şirketin biJu- lzmir Esnaf ve Ahali Bankası · 
sablarm tasfiyesi için ge- mum memur ve müstahdemini nm 536 defter sıra numacasında 
rek bissedarandan ve ge- Türklerden mürekkeb olacak- kayıtlı 10 hissemin 2-8-930 ta-
rek hariçten bir veya bir tır. Ve ancak bazı mutahassıs- rihli 25 liralık ve 8·2-931 tari-

Mercimek 100 14 
Şehriye 120 24 
Mal(arna 160 32 
Çamaşır sodası 80 5 
Kuru üzüm 60 10 

kaç memur teyin edecek- 1ar Ekonomi bakanlığının mü- hinde 25 liralık iki adet kıy-
tir. Tasfiye esnasında mec- saadesiy)e Şirketçe muvakka- metli makbuzu zayi ettik. Ye· 
lisi idarenin salahiyeti kalmaz ten istihdam olunabiliecektir. 

nisini alacağımızdan eskisinin ise de heyeti umumiye şirketin Aydınlı izzet küçük Talat 
mevcut olduğu zamanlarda ol- Muşkara, Topçuoğlu Nazmi, hükmü olmadığı ilan olunur. 
duğu gibi şirketin tasfiyesi Alaşehirli Rasim, Kemalettin Hacı Halil zade Mehmet 
zamanında da iktidar ve sala- Serbes, Alaşehirli Kazım Faik ve şürekası 

Çay 20 49 
Beyaz peynir 80 23 
Salça 70 16 
Un düzkırma 100 12 
Ratates 100 7 
Soğan 200 10 
Muhammen bedel yeknnu 733 

Darülaczenin bir senelik ih-
hiyetiıai kullanacak murakıblar l.mail Nitli 5-6-7 1492 (1040) 
ı.. • • • bU uıı-..--~-"-T--'--_-pu-c-".-----r.a·--.r~~-.·---'----~' ~ 
Sebastıanının .. \ ınlU-b - d - n va~ı.. ının -stiln 1 ·1 z . .. . .. ir soı. er .. en vur ugu nanın as urıJljlSl ngı ı 

tiyacı için yukanda cim ve 

bi Sey\d Aıı 

Sıhhat 
ve 

: güzellik 
{ Sağlam ve 
. güzel 
1 

Dişlerle 
Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

e nazıran 1ws 

Dişlerinize çok dikkat .~etiniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübeJerle anJaşı lmışbr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Numarası 3001 F. 
Dairnon marka velespit feneri 

Bu fener vaJnız pille yanar hem elde hem veJespitte 
kullanılır. Portatif bir fenerdir. Portatif olması itiba

rite çok beğenilmiştir. Tavsiy~ ederiz. Ve1e~pitte kullanılan 
fenerlerin en ucuzudur. 

Deposu : lzmirde Suluhan civarındı\ No. 28·9 Ödemişli 

miktarı ve hizalarında muham
men bedeli yazılı yirmi bir ka
lem erzak başkatipJikteki şart
name veçhi1e 12-6-936 Cuma 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
55 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

28-30-3-6 1391 (993) 

. u:: 
Doktor · Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastal~rını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler z1okağı 
Müzayede salonu karşısında .... 

uı 
~ 

"'O 5 ... 
41... "'t1 

--o..:ıı: ~ • 
;:: ~ 78 numaralı muayenehane-
~ ~ sinde kabul eder. Ü "' ... __, 

Demir potrel 

e ., 
25 8X16 
20 6X16 
80 6X16 
20 8Xl4 

322 20 N TELEFON:Muayen~hane 3393 
' Eri ~G 

" u 

" 
193, 32 H. 3 (979) 
620, 78 ~/1Z//LZ7JYZJt:z/,q..Z/~n 
206, 93 f'LL777L~7:Y77.JFLZ7ZLLZZ7J:Z:/...7.ZZ'J " 

"hers kö· Doktor - ()peratör 

i~~.oo Yusuf Ziya 
Bedeli keşif yekunu 2125, 23 u·· s T u·· N 

şe bend ile 32 8X70 
" " 150 SX60 

Kensel 300 
il 100 

Belediye elektrik tesisatı için 
yukarıda cins mıktar ve tutan 

yazılı sekiz kalem derııir mal

zeme başkatiplikteki keşif ve 
şartname veçhile 23 - 6 - 936 

salı günü saat on altıda açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 160 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
6-9-13~17 1514 (1047) 
- Güzelyah ve Tepedk pa· 

zar yerlerinde, Kazım Özalp 
bulvarı civarında olmak üzere 
üç umumi hala ve Gazi bulvarı 
ağzında bir mebal yaptırılacak
tır. Bu işin heyeti umumiyesi-

nin bedeli keşfi 2659,67 lira
dır. Açık eksiltme ile ihalesi 

23-6-936 Sah günü saat 16da
dır. iştirak için iki yüz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatte encü

mene gelinir. Rlan, keşif ve 
şartnameleri 14 kuruş muka
bilinde başmühendis1ikten t~-

min olunur. 1513 (1048) 
6-9-13-17 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 
Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

Muayenehane 3686 
TELEFHN Evi 390 

Sıhhat Evi 2974 
~ H. 3 (978) 
~ r;'Tf77"L77.:r.'/7'TT/Z~7/T/7L7/f/fl 

iş aranıyor 
Türkçe ve lngi!izce tica~1 

usulü muhabereye vakıf bıt 
genç ticari müesseselerde çB .. 
lışmak istiyor. 

ihtiyacı olanların 384 postll 
kutusuna T. A rumuzu i!e lül"' 
fen müracaatları. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·~~~ 

Zayi şehadetnaıne 
lzmir san'atlar mektebinden 

927 senesinde almış olduğuıı> 
şehadetnamemi kaybettim. "'(~" 
nisini alacağımdan eskisınıl1 
hükmü yoktur. 21 lzmir San'atlar mektebi 9 

mezunlarından 4 No.lu 
Remzi oğlu Isfendiy!~'J 

1501 (1'" ' 



G Hazır;n ısss 

i V. Oliver .Ve Şü. 
LIMITET D. operatör 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah
liyeden sonra Burgas • Vaı na 
ve Köstcnce limanlarına hare-

\V. F. H. Van llt~r 
z~e & C.o. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
AnverF. Rotterdam,hamburg ve 
Bremen limanları için yük 
Jiyecektir. 

Vapur Acen ası 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

M. uri rtan 
ket edecektir. 1 

OPORTO Vapuru 20 mayıs 
Londrn, Hull ve Anversten 

lzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

ORESTES vapuru 31 ma
yısta beklenmekte olup yükü
nü tahliyeden sonra 6·6·36 da 
Anvers Roterdam, Amsterdam 
ve Hau'ıburg limanları için yük 
alacaktır. 

GAL'LEA vapuru 22 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham- ' 

gelip yük çıkaracaktır. 
FLAMINIAN vapuru 22 ma

yıs Livcrpool ve Svanseadan 
S?'CJip yilk çıkaracakhr. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Breınendr.n 
gelip yük çıkaracakhr. 

Hastalarını lıer gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. burg ve Bremen Jimanlan için 

yük a acaktır. Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

HERMES vapuru 15·6 36 da 
gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 

TINOS vapuru 7 haziranda 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
pu.rJarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suJiyet kabul edilmez. 

10-26 (591) 
burg limanlan için yük ala· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg ~ Brcmen -
(doğru) Copenbang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanlan için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam - Hamburg - Bremen - Co
penbage - Dantziğ - Gdynia. • 
Goteburg - Oslo ve lskandı-
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter· 
dam - Hamburg - Bremen - Co· 
panhage - Dantzig - Gdynia -
Goteburg - Oslo ve lskaodi
navya limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pire
Malta - Marsilya ve Barse!one 
harehet edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerife 

navlunlardaki değişikliklerden 
ncenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için iid"ci 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

Amerikan Export Steamship 
Co:poration Nevyork 

EXCHANGE vapuru 16 ha-
ziranda beklen 'yor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziraııda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak-
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 
SAN ANDRES vapuru 19 hazi

randa bekleniyor. Iskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manlan için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhGde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kordonda T abmil ve Tahliye 
binası arkas1nda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T e 1efon: 200~2005-2663 

m • OZAQ.. 

DOKTOR JEMSiN 
En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. . 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesı her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Devlet Demiryollarından: 
T. C. D. D. 8 inci İşletme Alsancak ve Halkapınar depola

nna gelecek 22.000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve 
istif yapılması ve 15.000 ton kömürün de Halkapmar deposunda 
lokomotiflere verilmesi işi 15/6/936 pazartesi günü saat 16 da • 
lzmir Alsancakta 8 nci işletme binasında kapalı zarf usulü ile 
ekıiltmeye konulmuştur. . . . ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
€ TAZE 1'EMiZ UCUZ -. 

JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
• . . • • . Sıhhat Eczanesi 
• • . 
• • • • • • 

BAŞ DURAK 
Biiyük Salebçi oğlu ham karşısında 

: ..................................................................... . 

Rh 011p111 nl111adnıı r11~·n 

Istırabın ve ağrınm en şid
detlisini en kolay, en çn
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaldır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz l ıdık1<vı lir§_ dakika soma --

Ucuz - Tesirli - Zararsız 
• 

ŞiF 
Eczanesi 
.~enni gözlü t< 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spur 
gözlüklerile renkli, numarala 
cam, nikel, altm, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 
TOPTAN 

PERAKENDE 

• 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mükellefin Müessesesinin Kazanç Zammı Komisyon Buhran 

vergisi 
ismi Sanatı Mevkii No. Senesi L. K. 

lbrahim Köfteci Yadigar 3 935 1 O 21 
oğlu Hasan sokak 

masrafı vergisi 

L. K. L. K. L. K. 
1 53 2 35 

Adnan Gazinocu Birind 933 14 20 
Naim Kordon 

Lui Pin yol pan~i- " 280 " 118 43 28 80 
yoncu 

Vilyam Gi- Halı Şehitler 18 " 10 
rift ve ticareti catldesi 
şürekaS1 Muhammen bedel kömürün tahlıye ve ıstıfı ıçıu ton başına 15 

ve Jokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. istekli
lerin 528 lira 75 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve aranı-
lan vesikalarla işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair 
beyannameleri ve teklif mektuplanm ayni günde saat 15 e ka
dar komisyon reisJ;ğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Alsan- ı 
cakta 8 nci işletme Müdürlüğünden parasız alınır. 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Alsancak şubesince 
isimleri hizasında gösterilen vergiler tarhedilmiştir. Kendileri 

terki ticaret ve sanat etmiş olup nerede bulunduklarının bilinme· 

mesi hasebiJe hukuk mahkemeleri usulü kanununun 141 ve 

1423 (1014] 
152 nci maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak 
keyfiyet ilan olunur. 1506 (1050) 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanmız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
hslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Fenni 

ECZANES1 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi Atı7ı flK 
Altın, nikel, elektroyalviz, seJloloit, has baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, sif erik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayynre ve şoför gözlükJerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat de~osu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Doyçe Oriyantbank 
DRESJ)NER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
MJ~HKK~l : BJ~IUA.N 

Almangada 17b Şubesi Mevcuttur 
t'oa ıuaye vo ihtiyat akçeai 

165,000,000 UaybsmRrk 
Türkiyede Şnhelcri: l8TANBUIJ ve lZMf.H 

.MııurJa Suhcleri: l{AHfHR ,.e ISKKNDl~RtYE • 
Her türlii bnnkl\ nınaıoelatnı H" ve kabul eder 
c ALMAN)'AJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve eaire i9in 

flbvf'rı ~ern ı tlfi IU:O ISTEH M AH K satılır. > ( h-1) 

A 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim tirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çoraplar1, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında ntılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
.zarHfet itibarile herkesçe malüm olan mamul.atını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark hah Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

, 
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Blum kabinesi, mutad • 
seremonı ile iş başına geçti 

Yeni kabinede otuz altı nazır vardır· 
ış b kanlığ n 

re 
aris, 5 (Ô.R) - Başbakan 

Leon BJum bakan arkadaşla
rını dün akşam saat 21 de 
Cumur başkanına takdim etmiş 
ve saat 21.30 da Elize sarayın
dan çıkarak bakanların liste
sini gazetecilere vermiştir. Ka
bine şu suretle teşekkül etmiş 
bulunmaktadır : 

Başbakan : Leon Blum 
Devlet bakanları : Violette, 

PauJ F aure, Cam ille Chautemps 
M Jli müdafaa ve harbiye : 

Daladier; Bahriye: Dupuy, Ha
va: Pierre Cot, Umumi idare 
ve dahiliye: SaUengro. Adliye: 
Rucart, Milli terbiye: Jean Zay, 
Dışişleri: Yvon Delbos, Müs
temleke: Moutet, Maliye: Vin
cent A urioJ, T ekaüd : Albert 
Rivere, Milli ekonomi: Spinasse 
Nafia: Ros. Ticaret : Bastid, 
Ziraat: Monnet, P. T. T. Drieu. 
Travay; Lebas, umumi sıhhat 
Sellier kabinede ayrıca bir çok 
müsteşarlıklar vardır. Milli ter
biye (Maarif) bakanlığında ikisi 
kadın olmak üzere 3, Dış ba
kanbgmda iki, Nafmda iki, 
umumi Sıhhat bakanlığında da 
biri kadın o]mak üzere 3 müs
teşar vardır. 

BiRLEŞEN BAKANLIKLAR 

• 
esın 

bunu ilk once parlementuya 
iz1ha mecburum. Zaten izah 
edeceğim programın ana hat
larını bilirsiniz. Hükumet Cu-
martesi günü meclislerin önüne 
çıkacaktır. ·Yaran saat 12 bu
çukta radyoaa son grevlerle 
dahili siyaset hakkında nutuk 
söyliyeceğim .... 

iç bakam olan Sallengro 
DJŞBAKAN V AZIFE 

BAŞINDA 

Paris, 5 ( Ö.R ) - Dışişleri 
Bakanhğmın salahiyeriı:in yeni 

mış ve 

Eıansız cumllr başkam bir merasimde 
bakana devri bugün yapılmış- saat 19 a doğru bakanlıktan 
hr. Yeni bakan Yvon Delbos çıkarak evine gitmiştir. 
yanında müsteşarı ve diğer Paris, 5 (Ö.R) - Havas bil-
iş arkadaşları olduğu halde diriyor: 
saat 15.30 da Kedorseye gel-
miş ve hemen, umumi sekre- Blum kabinesinin muayyen 
ter Leger huzurunda flandin bir takım kompartimanlara ay-
tarafından kabul edilmiştir. rtlması dikkate değer bir hu-
Yvon Delbos hemen vazifesi susiyet teşkil ediyor. Kabinede 
başına geçmiş, sonra FJan- ayandan dört, meb1usand'an 20 
dinle beynelmilel meseleler nazır vardır. 
hakkında görüşmüştür. Flandin Kabine erkanının 19 u sos-

os 
• 
ın e 

yalist, l 4 dü Radikal sosyalist, 
OÇii sosyalist birliğine mensuptur. 
BLUMU iTHAM EDiYORLAR 

Paris, 5 (Ô.R) - Matbaacı
Jar grevi sebebile, hükumet 
başına geçen Bluma muhalif 
gazetelerden yalmz birisi. kralcı 
.. Action Française,, intişar et
miştir. Bu gazete direktörü 

Başbakan Leon Blum 
Maurras yeni başbakana karşı, 
bermutat, hakaretlerle dolu 
bir makale neşrediyor. 

Maurras'nın fikrinceBlum ka-

tü 
binesinin ış başına geçmesile 
Fransız siyaseti, dahilde ve 
hariçte bir dönüm noktasına 

gelmiştir. Komünistlerin tahrik 
ettikleri grevden bahsederken 
muharrir, Blumun hükilmet 
başma geçer geçmez kendisini 
oraya yükseltenlerin suikastine 
uğradığmı yazıyor ve diyor ki: 

"Leon Blum kendini cereya
nına kaptırmıştır. Bu da par
lamenter sistemin bir neticesi
dir. Yalnız anti parlamantarizm 
Fransayı ve dünyayı bu anar· 
şiden kurtarabilir." 

Harici siyasete geçerek Ma· 
mrsa zecri tedbirlerin apdalca, 
faydasız, mantıksız ve saçma 
olduğunu iddia ediyor. Eğer 

bunlar kaldırılmazsa ltalya 
siyasetini değiştirecek ve Av
rupa işlerinin düzeltilmesi için 
iştirakten sakınacakbr.,, 

Muharrir şimdi hükumet mev· 
kiinde olan halk cephesi kabi-
nesinin böyle bir ihtimali ala
kasızhkfa karşıladığını bilmek-
le beraber, bu hal kendini gös
terirse Avrupanın anarşi içinde 
de kalacağını ve harabiyete 
sürükleneceğini yazıyor. 

Londra, 5 (Ö.R) - Bütün 
lngiliz gazeteleri yeni Fransız 
hükumetinin çok nazik bir vaw 
ziyet)e karşılaştığım kaydedi• 
yor ve Fransız frangının akı· 
belinden endişe ediyorlar. 

·····································································································································~························································································ 

Yeni kabinenin diğer husuM 
aiyeti muhteJif bakanlıkların, 
grub halinde birleştirilmiş ol-

:.as•~:ka~~~~!~·~, ~~~~:··.~=~ Fransız kabinesi dün toplandı 
milli müdafaa grubu başında 

Harbiye bakanı Daladier, iç 81 T •• k F d 1 "-" iş1eri, Adliye ve MiJli Terbiye U• m, u· - ransız ost ugu 
bakanlıklarını ihtiva eden umu· A 
mi idare grubu başında iç iş-

leri bakanı Salleogro, eko- • • ı - t • tt • 
::~!ulık::~: b.;::da :~~=:~: ıçın ça ışaca gını emın e 1 
bakanı Spinasse, harici siyaset- lstanbul, . 5 ( Yeni Asır ) - ı 
Jer ve müstemlekeler başında Fransız başbakanı Leon BJum 
dış işleri bakanı DeJbos, niha- "Son Posta,, ya telefonla yap-
yet sosyal tesanüd bakanlıklan bğı beyanatta Türk • Fransız 
~aşmda da iş bakanı Lebas dostluğundan bahsederek de-
bulunmaktadır. miştir ki: 

BLUMUN BEYANATI - "Türkiye ile Fransa ara· 
Blum gazetecilere demiştir ki: sında mevcud ananevi dostluğu 

Kabine listesini gördünüz. Onu bütün kuvvetimle daha ziyade 
belki biraz uzun buJmuşsunuz- takviyeye gayret edece~im,.. 
dur. Birinci bir değişiklik ka- Paris, 5 (Ô.R) - Kabine 
binede 3 kadm müsteşar bulun- mec1isi BJum'un riyasetinde top-
masıdır. Bundan başka spor, !anarak Senatoda Daladiye ve 
eğlence ve çocuk himayesi gibi mebuslar meclisinde Blum ta-
üç yeni müsteşarlık ihdas edil- rafın~an okunacak hükumet 
miştir. Kabinenin şekli, anane- programının esaslarmı tasvib 
den biraz ayrılıyor. etmiştir. Programın kat'i metni 
Şuna dikkat ediniz ki ben yarın sabah cumur başkanmın 

kolay kolay yeniJik yapar gibi reisliği altmda balcc;nlar mec-
görünmek iddiasmda değilim. lisinde tespit ediJecek ve öğ-
Orijinaliteye düşkün de deği- leden sonra parlamentoda 
Jim. Bu değişiklikler ciddi dü- okunacaktır. Blum hükumetin 
şünce1ere tekabül etinektedir. umumi siyaseti .ve harici siya-
Keodim başbakanlıktan başka seti üzerindeki istizahlara ce-
bakanhk alm1yorum, zira baş- vab verecektir. 
bakanlığı bütün bakanlıkların HERYONUN NUTKU 
faaliyetini birleştirecek bir mer· Paris 5 (Ö.R) - Mebuslar , 
kez sayarım. Kabinede yapı- meclisi başkanlığına seçilmesi 
lan grup taksimatı da bakan- dolayısiyle Herriot bir teşekkür 
lıklar arası~da ışın manbki nutku söylemiş ve demiştir ki: 
bir şekilde tevzie ve birbirine Son intihabat milf etin bir 
bağlı olarak yürümesine yar· yeniHk için müşterek ve hara-
dım edecektir. Hükumetin mev- retli iradesini göstermiştir. Bu 

1 ~udi yeti uzadıkça daha iyi ne- bize vazifemizi işaret ediyor. 
· ticelere varacağımı ümid ede- Memleket serbest müessesele· 
rim. rine bağlı kalmak ve biç bir 
... .. ~ etin_slıraaetine elince. ser&üze te atılmamak azmini 
Sebastian\nin b - La•... berkeSl. ın eg rduğun va ıt u~ ... 
,_..ı~:ı.; wnüessir sozler , __ ..\;\, \ öt\den vu ,_, .... ,n\ c;-.evı .. 

Ankata Haricive 
gösterdi.Parlamento rejimi, aley· 
hindeki iftiraları reddetti. Bu 
iftira usulü milJi bir sanayi 
olmamalıdır. Cumuriyeli hasım
larına teslim etmiyeceğiz. Hür
riyet disiplini, otorite disiplinini 
mağlup etmiştir. Millet kendine 
dokundurmnacağını ve cumu-

vekaleti binası 
riyetin Fransa ıçın kat'i rejim 
olduğunu bildirmiştir. 

Fransa beynelmilel kanuna 
göre hüküm usulüyle sulhu 
ister. Ancak karşılıklı emni
yete dayanan bir usul miHet
leri silahlanma yükünden kur· 
taracaktır.Fransanın bütün mil· 

........•••....... ································································~···· 

Gelen. haberler kötüdür . 

Bir Mogol Prensi, O~du . 
· BaŞkuniandanİ oldu 

!etlere teklif ettiği sulh devamlı 
anlaşmaya ve emniyete daya
nan bir sulhtur. 

Bükreş, 5 (Ö.R) - Gazete
ler Delbosun Fransada dış ba
kanhğa geçmesini memnuni
yetle karşılamaktadırlar. DeJ
bosun Kedorseyde bulunması. 
milliyetci 0 Universal.. gazete
sine göre yeni Fransız hüku
metinin menfaatlerine sadık 
kalacağının ve muahedelere 
riayete ve ka~şıhkh emniyete 
müstenid olan ayni siyaseti 
takib edeceğinin delilidir. 
Yvon Delbos tarafından 27 
ilkkanunda dış siyaset hak
kında Meb'uslar Meclisinde 
bir izah esnasında yapılan 
beyanat bunu göste.rmek
tedir. Şimdiki dış bakanı o 
vakıt Fransanın dostlukla
rına ve inanlarına, kudretli ve 
faal bir MilletJer Cemiyetine 
dayanan bir harici siyaset ta
kibi lüzumunu bildirmişti. · 

ALMAN GAZETELERiNE 
GÖRE 

Fransanm Ankaıa sefiri Ponsot 
tetkik ettiğini yazıyor. Alman 
resmi mahafili Blumun beya· 
natıaı ve hükumetin iJk hare
ketlerini merakla bekleyorlar • 
Dün akşam bir gazeteciye yap· 
tığı beyanat alaka uyandırmış· 
t&r. Bu beyanatta Fransız baş· 
bakam lngiliz demokrasisi ile 
iş birliği halinde çalışmak iste· 
diğini söylemiştir. 

Yeni kabinenin teşekkülü ve 
portfoyJerin tevzii de afaka 
uyandırmıştır. Blumun bir çok 
mühim teşebbüslerde bulundu· 
ğu tasdik ediliyor. Mesela 
Fransada kadınlar şiyasi hak· 
ka malik olmadıkları halde 
kabinesine üç kadın bakan 
almıştır. . 

"F rankfurter Zeitung ,,un Pa ~ 
ris muhabiri dış işler• müsteşar· 
lığına tayin edileu Pierre Re· 
niorun çok dikkate şayan bir 
şahsiyet olduğunu, yeni Alman· 

BerJin, 5 (Ö.R) - Fransada yayı çok İyi tanıdığmı ve her 
Blum kabinesinin teşekkülü halde bu genç bakanın faali-
hakkında Alınan gazetelerinde yetinin alaka ile beklenebiJece· 
pek az tefsirler vardır. Milli ğini bildirmekte ve genç nesil· 

Brüksel, (Ö.R) - Çin sefareti Kuantung ve Kuanşi vilayet- mahafil ihtiyatlı görünüyorlar. lerin yeni kabine de bol bol. 
lerinin istiklallerini ilan ederek Nankin'e harb ilan ettikleri ha- Dış bakanlığın gazetesi olan temsil edildiklerini kaydedet-
berini tekzib etmiştir. °Korespondans diplomatik,, mektedir. bununla beraber bu 

Pekin, 5 ( Ö.R ) - Çin menbaından gelen bir habere göre, Almanyanın yeni Fransız hükü· kabine tam Fransız kabineleri 
bir Mogol Prensi, Ordu Başkumandanı ilan edilmiştir. Bu karar metine karşı önceden biç tipinde dir. Bakanlarm çoğtJ 
iç Mogolistanın şarki yarısman istiklaline delalet etmektedir· bir fikre saplanmadan onu gazeteci, avukat ve profesördür. 

nanın~~~~::r\:s ~ası, lngi1~Z\ :i~""dabi S~~\~, ... ~:~ B;~ktaş \ o\ınalr.nr. • .. ~~cesi olarak?~ \ .abib o\acaıuu · 


